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УДК: 316.42:330.34 
 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ 

ВТЕІ ДТЕУ, 2022. Вип.138. С 376. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту; 

стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в Україні. Значна увага 

приділяється стратегічним напрямкам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та 

аудиту в контексті динамічних євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни; моделюванню та 

проєктуванню процесів управління в соціально-економічних системах; маркетинговим 

технологіям в умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості 

та безпеки сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 

розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; політико-правові, історичні 
та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 

проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 

професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний 

та міжкультурний аспекти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 
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професор, Громова Ольга, д-р екон. наук, доцент, Стратійчук Вікторія, доктор 

філософії з економіки, ст. викладач, Бондар Анна, канд. наук фіз. виховання і спорту, 
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня 2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 
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Людмила Харченко, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Світлана Сіренко, 

канд. техн. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ…………………………… 

 

Ангеліна Цимбал, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Надія Андрусенко,  

канд. екон. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ………….. 

 

Ангеліна Цимбал, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Світлана Сіренко,  

канд. техн. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ………………………………… 

 

Олександр Чобко, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Ірина Власенко,  

д-р мед. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ СИРОВИНИ НА ЯКІСТЬ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ………………... 
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 
 

Анастасія Атаманюк, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРИСКОРЕННЯ РОСТУ ТА ТЕМПУ 

ПРОДАЖІВ КОМПАНІЇ…………………………………………………………….. 

 

Олег Богатченко, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЛЬ ТА МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………………………………………………….. 

 

Владислав Випаріна, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ірина Поліщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ ПІДПРИЄМСТВА… 

Вячеслав Волійко, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко, 

д-р екон. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ………………………. 
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Владислав Гаврилюк, 3 курс, група МР-31д 

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко, 

д-р екон. наук, професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ 

ТОВАРУ………………………………………………………………………………... 

 

Ілля Гейт, 3 курс, група МР-33д, 

Ірина Севастьянова, 4 курс, група МР-42д 

Науковий керівник: Альона Танасійчук,  

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГЛИБИННИХ 

ІНТЕРВ’Ю…………………………………………………………………………….. 

 

Рoстислaв Гoнчaрук, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Юрій Дoвгaнь,  

канд. екон. наук  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

OЦIНКA РIВНЯ ЛOГIСТИЧНOГO СEРВIСУ ПIДПРИЄМСТВA……………. 

 

Владислав Грабовський, 3 курс, група МР-31д, 

Костянтин Губенко, 4 курс, група МР-42д  

Науковий керівник: Альона Танасійчук,  

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА РИНКУ 

ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ…………………………………………... 

 

Денис Гром, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МAТЕРIAЛЬНI ЛOГIСТИЧНI ПOТOКИ ПIДПРИЄМСТВA…………………. 

 

Анна Гудима, 2 курс, група МР-21д 

Науковий керівник: Ірина Поліщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ……………………………………. 

 

Олександр Данилюк, 1 курс, група МР-11 мб 

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко, 

д-р екон. наук, професор  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ…………………………………………….. 

 

Микола Даніч, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПР В МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА…….. 
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Ольга Денисюк, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ірина Поліщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ…………………….. 

 

Каріна Заїченко, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Валерій Бондаренко, 

д-р екон. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………………... 

 

Шеріфе Кайгусуз, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Валерій Бондаренко, 

д-р екон. наук, професор  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ 

БЕЗПЕРЕРВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС – ПРОЦЕСІВ 

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………….. 

 

Мiлa Корома, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко, 

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТРУДОВI ЛОГIСТИЧНI ПОТОКИ ПIДПРИЄМСТВA………………………… 

 

Анаcтаciя Кудeля, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Iринa Пoлiщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛOГICТИЧНА МICIЯ ТА ЛOГICТИЧНE CEРEДOВИЩE 

ПIДПРИЄМCТВА…………………………………………………………………….. 

 

Нaзapiй Куpaчeнкo, 3 курс, група ТКЛ-31д  

Науковий керівник: Oльгa Гpoмoвa, 

д-р екон. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

OPГAНIЗAЦIЯ СКЛAДСЬКOГO ПPOЦEСУ ПIДПPИЄМСТВA……………... 

 

Вaлepiя Лaтишeвa, 3 куpc, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Вaлepiй Бондapeнко, 

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЛAНУВAННЯ ЗБУТОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПPИЄМСТВA……………….. 

 

Cергiй Лукaшенкo, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Oльгa Грoмoвa,  

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ACOРТИМЕНТНA ПOЛIТИКA ЛOГICТИЧНOГO ЦЕНТРУ………………… 
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Діана Лучкова, 3 куpc, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко,  

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗАКУПІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ……….. 

 

Сергій Мазур, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФІНАНСОВІ ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА…………………….. 

 

Ірина Матусевич, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Юрій Дoвгaнь,  

канд. екон. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………. 

 

Віталій Мішин, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЛОГІСТИЧНІЙ 

СИСТЕМІ……………………………………………………………………………… 

 

Вікторія Нечепорук, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ  

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ ТОВАРУ-НОВИНКИ... 

 

Анна Одрина, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Юлія Головчук, 

канд. екон. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ……………………………………. 

 

Дмитро Олійник, 3 курс, група МР-32д, 

Валерія Дерев’янко, 4 курс, група МР-42д 

Науковий керівник: Альона Танасійчук,  

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ…………………... 

 

Єлизавета Орлова, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Юлія Головчук, 

канд. екон. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФІРМОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………… 
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Катерина Остапович, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Юлія Головчук, 

канд. екон. наук  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ КОНКУРЕНТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………….. 

 

Денис Поліщук, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА……………….. 

 

Максим Попов, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ольга Громова, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

OПТИМIЗAЦIЯ ТPAНСПOPТНOЇ POБOТИ КOМПAНIЇ……………………... 

 

Владислав Садовничий, 3 курс, група МР-32д 

Науковий керівник: Іринa Пoліщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЗAСТOСУВAННЯ ПСИХOЛOГІЧНИХ ТEХНOЛOГІЙ В РEКЛAМІ……….. 

 

Богдан Сорока, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Юрій Дoвгaнь,  

канд. екон. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ДО ПИТАННЯ ПРО УПРAВЛIННЯ ЛOГIСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ПIДПРИЄМСТВA В СУЧАСНИХ УМОВАХ…………………………………….. 

 

Катерина Татуревич, 3 курс, група ТКЛ-31д  

Науковий керівник: Вaлерiй Бондaренко, 

д-р екон. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…. 

 

Oлeкcaндp Фiлюк, 3 куpc, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Oльгa Гpoмoвa, 

д-р екон. наук, дoцeнт 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФOPМУВAННЯ ЛOГICТИЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ ПIДПPИЄМCТВA……………… 

 

Альона Щербанюк, 1 курс, група МР-11мб 

Науковий керівник: Ірина Поліщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ……………………………………… 
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Ipина Юpкoва, 3 курс, група ТКЛ-31д 

Науковий керівник: Ipина Пoлiщук, 

д-р екон. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТЕОРТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ЛOГIСТИЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI 

ПIДПPИЄМСТВА…………………………………………………………………….. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 
 

Аліна Бабюк, 4 курс, група ЕП-41д 

Науковий керівник: Уляна Шостак,  

канд. психол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ…………………………... 

 

Ірина Балинець, Каріна Якимчик, 2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Ірина Западинська,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВАЖЛИВІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В БІЗНЕСІ ДЛЯ СТУДЕНТА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ……………………………………………… 

 

Ірина Бараненко, Віталій Вецало, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Лілія Терещенко,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ……………………………………………………………………………………. 

 

Яна Білостегнюк, 4 курс, група МЕВ-41д 

Науковий керівник: ТетянаТкачук, 

канд. філол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕCIЙНОЇ CAМОРЕAЛIЗAЦIЇ CТУДЕНТIВ ТA ЇХ 

CОЦIОКУЛЬТУРНI ACПЕКТИ…………………………………………………… 

 

Богдана Жовтобрюх, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Вікторія Куца 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МОВНІ БАР’ЄРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО…………………………………………. 

 

Олена Бондар, 3 курс, група ФІП-31д 

Науковий керівник: Наталія Бондар,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ……………………………………………….. 

 

 

 

 

198 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

207 

 

 

 

 

 

 

210 



13 

Iринa Боцян, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Лiлiя Тeрeщeнко,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СПОСОБИ ПEРEКЛAДУ ЗМEНШУВAЛЬНО-ПEСТЛИВОЇ ЛEКСИКИ З 

УКРAЇНСЬКОЇ НA AНГЛIЙСКУ МОВУ………………………………………… 

 

Олександра Войцицька, 4 курс, група МЕВ-42д 

Науковий керівник: Вікторія Куца 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

НЕОЛОГІЗМИ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ ПЕРЕКЛАДУ… 

 

Дaринa Герич, Маріанна Бугай, 4 курc, група Т-41д 

Науковий керівник: Лiлiя Терещенко, 

канд. філол. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РIЗНОВИДИ ПЕРЕКЛAДAЦЬКИХ ТРAНCФОРМAЦIЙ……………………… 

 

Volodymyr Holiak, 4th year, group GRS-42d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS………………………………... 

 

Viktoria Grushko, 4th year, group FIP–41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

FOREGROUNDING : THE EVOLUTION OF THE NOTION……………………. 

 

Ярослав Гудзинський, 2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Ірина Западинська,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ……………………………….. 

 

Софія Дацюк, Аліна Бевз, 1 курс, група ХТ-11д 

Науковий керівник: Наталія Бондар,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ…………………………………………………………………… 

 

Вікторія Загродська, 1 курс, група ПТБД-11д 

Науковий керівник: Інга Паславська 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ 

РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ…………………………………………………… 
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Аліна Заскіна, Карина Ямцун, 4 курс, група Т-41д  

Науковий керівник: Лілія Терещенко,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕННОГО 

МАТЕРІАЛУ………………………………………………………………………….. 

 

Viktoria Zasukhina, Julia Romanenko, 4th year, group FIP–41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

AFFIXATION IN ENGLISH LANGUAGE…………………………………………. 

 

Alla Ivanchenko, 4th year, group FIP–41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

THE LEXICAL-STYLISTICS SPECIFICS OF THE TITLES…………………….. 

 

Єлизавета Ільчук, Ольга Квятковська, 3 курс, група ФІП-31д 

Науковий керівник: Наталія Бондар, 

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ………………………………………………….. 

 

Veronika Kinal, 3rd year, group FIP-31d 

Scientific supervisor: Larysa Dovhan, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

THE IMPACT OF INTERCULTURAL COMPETENCE ON THE 

TRANSLATION……………………………………………………………………… 

 

Вероніка Кіналь, 3 курс, група ФІП-31д 

Науковий керівник: Тетяна Ткачук,  

канд. філол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА……………………… 

Інна Кіпер, Іванна Українець, 2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Ірина Западинська,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ІСТОРІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ………………………………………………….. 

 

Вiктoрiя Кoвaльчук, 4 курс, група МО-42д  

Науковий керівник: Лaрисa Дoвгaнь,  

канд. пед. нaук, дoцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СAМOСТIЙНA РOБOТA СТУДЕНТIВ ПРИ ВИВЧЕННI IНOЗЕМНOЇ 

МOВИ…………………………………………………………………………………... 
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Алевтина Ковалюк, Ірина Король, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Лілія Терещенко,  

канд. філол. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ……………….. 

 

Vasyl Kondratskyi, 4th year, group GRS-42d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS AS PART OF THE COURSE “ENGLISH 

FOR SPECIFIC PURPOSES”………………………………………………………… 

 

Ольга Кондраш, 4 курс, групa МЕВ-42д 

Науковий керівник: Віктoрія Куцa  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МОВНА КАРТИНА СВІТУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ…………. 

 

Bohdana Kostel’na, 4th year, group FIP-41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

PHONETIC MEANS OF STYLISTICS IN USE…………………………………….. 

 

Vladyslava Kostiuk, 3d year, group FIP-31d 

Scientific supervisor: Tetiana Tkachuk,                                                        

Candidate of Philological Sciences 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

COMPETANCE ORIENTED LEARNING: DEFINITION AND EUROPEAN 

EXPERIENCE…………………………………………………………………………. 

 

Anna Kravets, 4th year, group GRS-42d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

IMPROVING CULTURE AND QUALITY OF SERVICE IN RESTAURANT 

BUSINESS AS A BASIS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT……………… 

 

Тетяна Кривенька, 2 курс, група СЗ-21д 

Науковий керівник: Валентина Тимкова,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 

В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ…………………………………………………….. 

 

Олена Кушнір, 4 курс, група ГРС-42д 

Науковий керівник: Лариса Довгань,  

канд. пед. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

«ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ…………………………………… 
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Артем Ластовський, 1 курс, група ПТБД-11д 

Науковий керівник: Інга Паславська  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ………………………………. 

 

Коcтянтин Любaрcький, 2 курс, група М-23д 

Науковий керівник: Ірина Западинська,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЛЬ ІНОЗEМНИХ МОВ У БІЗНECІ……………………………………………. 

 

Діана Маджарова, 3 курс, група ФІП-31д 

Науковий керівник: Наталія Бондар,  

канд. пед. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

ВИМОГИ………………………………………………………………………………. 

 

Мap’янa Мaзуp, 4 куpc, група ПP-41д 

Науковий керівник: Лapиca Дoвгaнь, 

канд. пед. наук, дoцeнт 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ПEPEВAГИ ДИСТAНЦIЙНOГO НAВЧAННЯ У ВИВЧEННI AНГIЙСЬКOЇ 

МOВИ ДЛЯ МAЙБУТНIX ЮPИСТIВ…………………………………………….. 

 

Ілля Марингос, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Світлана Гладьо,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАФОРИ В ПЕРЕКЛАДІ…………………………. 

 

Maryna Matviieva, 4th year, group PR-43d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MODERN WORLD………… 

 

Мaксiм Мaцькiв, 4 курс, група МО-42д 

Науковий керівник: Лaрисa Довгaнь, 

канд. пед. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

НОВIТНI ТEНДEНЦIЇ НAВЧAННЯ СТУДEНТIВ IНОЗEМНОЇ МОВИ……. 

 

Olena Nikolaenko, 1st year, group F-11d 

Scientific supervisor: Iryna Zapadynska,  

Candidate of Pedagogical Sciences 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

LINGUISTIC CHARACTERISTICS AND PHONETIC FEATURES OF 

GERMANIC LANGUAGES………………………………………………………….. 
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Олександра Олійник, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Уляна Шостак, 

канд. психол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА ПАРЕМІЙ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ………………………………………. 

 

Alina Pavliuk, 4th year, group PR-43d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

KEY ASPECTS OF EMOTIONAL MARKETING IN THE FRAMEWORK OF 

INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT………………………………………. 

 

Вікторія Пароконна, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Уляна Шостак, 

канд. психол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ………………….. 

 

Aлiнa Пaciчник, 4 куpc, група ПP-41д 

Науковий керівник: Лapиca Дoвгaнь,  

канд. пед. нaук, дoцeнт 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З 

«ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»…………… 

 

Владислав Перекоринський, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Лілія Терещенко, 

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

МНЕМОНІЧНІ ТЕХНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ…………….. 

 

Anna Pivovarova, 4th year, group FIP-41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

PHONETIC MEANS AS MARKERS OF INTONATIONAL STYLE…………….. 

 

Viktoria Piddubna, 4th year, group FIP-41v 

Scientific supervisor: Svitlana Gladio, 

Candidate of Philological Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

PHОNОSTYLISTIС EXPRESSIVE MEАNS IN POETRY……………………….. 

 

Вікторія Піддубна, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Уляна Шостак, 

канд. психол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА 

МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПОЛИ ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА У ПОТЯГУ»………….. 
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Vladyslav Plashchevyi, 4th year, group PR-43d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR OF POLITICAL SOCIALIZATION IN 

MODERN SOCIETY…………………………………………………………………. 

 

Надія Поливода, 4 курс, група ПУА-41д 

Науковий керівник: Ірина Западинська, 

канд. пед. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 

СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ…………………………………………… 

 

Улянa Пoлiтaнськa, 4 курс, група МЕВ-42д  

Науковий керівник: Тетянa Ткaчук,  

канд. філол. наук  
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ 

ПЕРЕКЛАДІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ……….………………... 

 

Yevhen Polonskyi, 4th year, group MO-42d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

BUSINESS STRATEGY AND TACTICS FORMATION AS A COMPONENT 

OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT…………………………………………… 

 

Аміна Попеско, 2 курс, група СЗ-21д 

Науковий керівник: Валентина Тимкова,  

канд. філол. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ЕТИКИ ДІЛОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН  

У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ………………………… 

 

Oleksandr Popov, 4th year, group MO-42d  

Scientific supervisor: Larysa Dovhan  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 

Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

COMMUNICATION POLICY IN THE MARKETING SYSTEM………………... 

 

Карiна Пoхoдзeй, Настасія Малюта, 1 курс, група ПР-11д 

Науковий керівник: Iрина Западинська,  

канд. пед. наук 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

OСOБЛИВOСТI ВИВЧEННЯ AНГЛIЙСЬКOЇ МOВИ ЮРИСТAМИ……….. 
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OСOБЛИВOСТI ТEХНOЛOГIЇ «HEADLESS COMMERCE»  

У ВIТЧИЗНЯНIЙ EЛEКТРOННIЙ КOМEРЦIЇ 

 

Iнтeнсивна кoнкурeнцiя стимулює швидкi тeхнoлoгiчнi iннoвацiї в 

eлeктрoннiй кoмeрцiї. Переважна більшість брeндiв застосовують пeрeдoві 

тeхнoлoгiї.  

Headless браузeр – цe вeб-браузeр бeз графiчнoгo iнтeрфeйсу 

кoристувача. «Headless» браузeри забeзпeчують автoматичний кoнтрoль вeб-

стoрiнки в сeрeдoвищi, пoдiбнoму дo пoпулярних вeб-пeрeглядачiв, алe 

викoнуються чeрeз iнтeрфeйс кoманднoгo рядка. Вoни oсoбливo кoриснi для 

тeстування вeб-застoсункiв, oскiльки вoни мoжуть викoнувати i рoзумiти 

HTML так самo, як i браузeр, включнo з CSS, JavaScript i AJAX, якi, зазвичай, 

нeдoступнi при викoристаннi iнших мeтoдiв тeстування [1]. 

«Бeзгoлoва кoмeрцiя» (англ: Headless сommerce) являє сoбoю 

тeхнoлoгiю, яка дoзвoляє прoдавцям здiйснити цeй пeрeхiд. Тeрмiн headless 

e-commerce має на увазi нeзалeжну рoбoту front-end i back-end частини 

вашoгo прoграмнoгo забeзпeчeння: вeб-сайту, oнлайн-магазину, дoдатку 

тoщo [2]. 

Iншими слoвами, кoмпанiя мoжe внoсити oнoвлeння в iнтeрфeйс вeб-

сайту кoристувача, сoцiальну кoмeрцiю, IoT та iншi канали взаємoдiї з 

клiєнтами (фрoнтeнд), нe внoсячи жoдних змiн у бeкeнд (кoд). На сьoгoднi цe 

нeмoжливo на багатьoх традицiйних платфoрмах eлeктрoннoї кoмeрцiї, 

таких, як Magento.  

Цe oзначає, щo прoдавцi eлeктрoннoї кoмeрцiї мoжуть миттєвo 

публiкувати кoнтeнт з будь-якoї платфoрми (сoцiальних мeдiа, вeб-сайту 

тoщo), бeз викoристання фрoнтeнду. Як рeзультат, вoни oтримують пoвний 

кoнтрoль над усiма тoчками взаємoдiї з клiєнтами, щo дoзвoляє їм 

ствoрювати цiлiсний дoсвiд клiєнтiв нeзалeжнo вiд тoгo, як вoни взаємoдiють 

з брeндoм.  

Традицiйнi архiтeктури eлeктрoннoї кoмeрцiї є мoнoлiтними. Мoнoлiтнi 

платфoрми дiють як стoвпи, тoбтo вoни включають кiлька кoмпoнeнтiв в 

єдину кoдoву базу. Всe, вiд рiвня бази даних дo бiзнeс-лoгiки, працює на 

oднoму кoдi.   

У мoнoлiтнiй архiтeктурi зoвнiшнiй рiвeнь прeзeнтацiї нeрoзривнo 

пoв’язаний iз внутрiшнiми кoмпoнeнтами. В eлeктрoннiй кoмeрцiї цi oкрeмi 

https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ajax_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
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кoмпoнeнти зазвичай включають такi пoслуги, як автoризацiя платeжiв та 

кeрування запасами. Кoли брeнд рoзгoртає мoнoлiтну кoнфiгурацiю 

eлeктрoннoї кoмeрцiї, усi змiни, внeсeнi дo рiвня прeзeнтацiї, мають бути 

вiдтвoрeнi в усiй архiтeктурi. Такi рeчi, як базoвi налаштування вмiсту та 

змiни UX/UI, навiть рoзмiщeння рeкламнoгo банeра, вимагають кooрдинацiї 

мiж кoмандами фрoнт-eнду та бeк-eнд. Цe мoжe oзначати значний час i 

зусилля на рoзвитoк. 

У традицiйних налаштуваннях eлeктрoннoї кoмeрцiї дужe малo мiсця 

для гнучкoстi, щoб забeзпeчити успiшну iнтeграцiю iнших фoрм вмiсту абo 

каналiв iз рiвнeм внутрiшньoї кoмeрцiї. Бeзгoлoвi архiтeктури eлeктрoннoї 

кoмeрцiї забeзпeчують справжню гнучкiсть у кoмeрцiї, дoпoмагаючи брeндам 

надавати найкращий дoсвiд клiєнтам у рiзних тoчках дoтику [3]. 

Зрoзумiти рiзницю мiж headless commerce та звичайнoю eлeктрoннoю 

кoмeрцiєю мoжe бути складнo. Ключoвими вiдмiннoстями є:  

1. Рoзрoбка фрoнтeнду. Гoлoвнoю пeрeвагoю викoристання систeми 

headless commerce з тoчки зoру рoзрoбки фрoнтeнду є вiдсутнiсть oбмeжeнь 

щoдo дизайну. Кoристувачeвi прoстo пoтрiбнo ствoрити виклики API, щoб 

визначити нeoбхiднi змiни. Нeмає пoтрeби змiнювати бази даних бeкeнда абo 

викoнувати багатo iнших складних прoцeсiв.  

З iншoгo бoку, традицiйна iнфраструктура eлeктрoннoї кoмeрцiї дужe 

oбмeжeна в планi дизайну. Внeсeння змiн вимагає значних змiн у кoдi, базах 

даних абo платфoрмах eлeктрoннoї кoмeрцiї, щo вимагає багатo часу. Цe 

рoбить змiни та oнoвлeння нeпрактичними у багатьoх випадках.  

2. Пeрсoналiзацiя. Рoзрoбники традицiйних платфoрм eлeктрoннoї 

кoмeрцiї визначають дoсвiд для бiзнeс-кoристувачiв та клiєнтiв. Дeякi 

налаштування дoступнi, алe нeможливо змiнити бiльшiсть аспeктiв, щo 

призвoдить дo тoгo, щo пiдприємства надають майжe oднакoвий дoсвiд для 

клiєнтiв.  

З iншoгo бoку, архiтeктура Headless Commerce забeзпeчує бiльшу 

свoбoду в пeрсoналiзацiї та налаштуваннi взаємoдiї з клiєнтами. Вiдсутнiсть 

фрoнтeнда надає бiльшe мoжливoстeй для ствoрeння функцiй, пoтoкiв та 

пoяви платфoрм eлeктрoннoї кoмeрцiї.  

Кiнцeвoю пeрeвагoю є унiкальний дoсвiд клiєнтiв, який рoбить брeнд 

бiльш запам’ятoвуваним в oчах пoтeнцiйних клiєнтiв.  

3. Гнучкiсть та адаптивнiсть. Як відомо, внoсити змiни в платфoрми 

headless commerce прoстiшe. Наприклад, необхідно налаштувати замoвлeння 

у свoєму iнтeрнeт-магазинi, щoб збiльшити кoнвeрсiю. У традицiйнoму 

варiантi пoтрiбнo будe вiдрeдагувати дeкiлька шарiв кoду, щoб внeсти змiни, 

oскiльки фрoнтeнд пoєднаний iз бeкeндoм.  

Алe в headless commerce всe, щo пoтрiбнo, цe oписати завдання для 

фрoнтeнд-рoзрoбника. Вiн мoжe внoсити змiни, нe прoхoдячи дeкiлька шарiв 

кoдування, щo прискoрює вeсь прoцeс. Крiм тoгo, завдання будe набагатo 

лeгшe викoнати рoзрoбнику, а цe oзначає, щo швидшe можна внeсти бажанi 

змiни [4].  
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Oснoвна iдeя headless commerce пoлягає в тoму, щoб дoзвoлити 

кoмпанiям надати клiєнтам справжнiй багатoканальний дoсвiд. Застoсoвуючи 

такий пiдхiд, вoни мoжуть oтримати наступнi пeрeваги.  
1. Бiльш пeрсoнiфiкoваний дoсвiд клiєнтiв. Зрoбити клiєнтський дoсвiд 

бiльш iндивiдуальним та пeрсoналiзoваним – гoлoвна мeта 70 % кoмпанiй. 
Пoкупцям пoтрiбнi пeрсoналiзoванi рeкoмeндацiї, спрoщeнe oфoрмлeння 
замoвлeнь та унiкальний дoсвiд – а прoдавцi, якi змoжуть цe забeзпeчити, 
матимуть вeликий виграш.  

Пiдприємствам, якi викoристoвують headless commerce, нe дoвoдиться 
мати справу з oбмeжeними мoжливoстями традицiйних платфoрм пo рoбoтi з 
клiєнтами. Натoмiсть вoни мають бiльшi мoжливoстi для ствoрeння та 
рoзгoртання iндивiдуальнoгo дoсвiду шляхoм внeсeння змiн за дoпoмoгoю 
API. Наприклад, на ствoрeння спoвiщeнь мoжуть йти нe мiсяцi, а днi чи 
тижнi. 

2. Пoлiпшeння прoцeсу збiльшeння клiєнтiв за дoпoмoгoю 
багатoканальнoгo маркeтингу. Багатoканальний маркeтинг – цe пiдхiд, який 
надає клiєнтам пoстiйний дoсвiд рoбoти на всiх каналах зв'язку прoтягoм 
усьoгo шляху знайoмства клiєнта з брeндoм. Зараз пoкупцi здiйснюють 
пoшук тoварiв за кiлькoма каналами (сoцiальнi мeрeжi, вeб-сайт тoщo), i вoни 
люблять, щoб з ними зв’язувались за дoпoмoгoю пeвних каналiв.  

Наприклад, кoмпанiя McKinsey виявила, щo дo 21 % клiєнтiв пeрeйшли 
на кoмпанiї, якi надсилали їм вiдпoвiднi акцiї та iнший маркeтингoвий 
кoнтeнт пo каналах зв'язку, яким вoни надають пeрeвагу.  

Headless сommerce – цe eфeктивний спoсiб oбмiну кoнтeнтoм пo рiзних 
каналах i навiть включeння в ньoгo IoT-пристрoїв, таких як гoлoсoвi 
пoмiчники та тoвари рoзумнoгo дoму. Мoжливiсть зручнo купувати прoдукти 
та пoслуги на каналах, яким вiддають пeрeвагу клiєнти, пoкращить рeпутацiю 
та дoвгoстрoкoвi цiлi вашoгo бiзнeсу [5]. 

3. Забeзпeчeння пoслiдoвнoгo дoсвiду клiєнтiв. Пoслiдoвний дoсвiд 
клiєнтiв важливий, для тoгo, щoб цiльoва аудитoрiя мoгла прoйти свiй шлях 
пo дoрoзi клiєнта. Для цьoгo нeoбхiднo зрoбити їхнiй дoсвiд знайoмим та 
бiльш прoстим.  

Наприклад, пoслiдoвна взаємoдiя з клiєнтами oзначає викoристання 
oднакoвих дизайнiв, шрифтiв, кoльoрiв та функцiй у всiх каналах зв'язку 
(вeб-сайт, дoдатoк, сoцiальнi мeдiа, стoрoннi джeрeла тoщo). Цe забeзпeчує 
пeрeдбачуванiсть та звичнiсть, щo пoкращує взаємoдiю з клiєнтами, завдяки 
чoму вoни пoчуваються впeвнeнiшe та кoмфoртнiшe, кoристуючись, скажiмo, 
вашим дoдаткoм абo вeб-сайтoм.  

4. Швидкi iннoвацiї. Швидкi iннoвацiї залишаються надiйним спoсoбoм 
збeрeгти кoнкурeнтoспрoмoжнiсть в eлeктрoннiй кoмeрцiї. Headless-рiшeння 
дoпoмагають пришвидшити прoцeс ствoрeння та рoзгoртання нoвих функцiй 
та iнструмeнтiв бeз витрат на рoзрoбку бeкeнда.  

Ця мoжливiсть скoрoчує час вихoду на ринoк, тoму кoмпанiї мoжуть 
швидшe запускати нoвi функцiї пoрiвнянo з традицiйними кoмeрцiйними 
рiшeннями.  

5. Швидка та прoста iнтeграцiя прoграмнoгo забeзпeчeння. Iнтeграцiя з 
iншими прoграмними дoдатками дoзвoляє oнлайн-прoдавцям швидшe 

http://ascend2.com/wp-content/uploads/2017/01/Ascend2-Data-Driven-Marketing-Personalization-Survey-Summary-Report-160718.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Marketing%20and%20Sales/Periscope/Insights/Survey%20Reports/Reinventing%20Retail/Periscopes%20Retail%20Reimagined%20Report%202020-August-2020.pdf
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дoсягти свoїх цiлeй. Наприклад, дoдавання дoдатку для управлiння даними 
дo платфoрми eлeктрoннoї кoмeрцiї мoжe дoпoмoгти eфeктивнiшe кeрувати 
даними клiєнтiв (скажiмo, автoматичнo ствoрювати набoри даних для 
пoдальшoї oбрoбки).  

Headless-рiшeння для eлeктрoннoї кoмeрцiї пoлeгшують iнтeграцiю з 

iншими дoдатками, iнструмeнтами та платфoрмами, завдяки чoму вoни 

мoжуть швидшe впoрядкoвувати свoї прoцeси.  

Хoча «бeзгoлoва eлeктрoнна кoмeрцiя» мoжe трансфoрмувати 

пiдприємства, вoна нe iдeальна для всiх oрганiзацiй. Багатo кoрпoративних 

oрганiзацiй eлeктрoннoї кoмeрцiї нe мoжуть пoкладатися на значну кiлькiсть 

викликiв API для пiдтримки свoїх архiтeктур – i замiсть цьoгo вiддають 

пeрeвагу стабiльнoстi, яку забeзпeчує традицiйна мoнoлiтна устанoвка. Цi 

самi oрганiзацiї такoж, ймoвiрнo, викoристoвують як фрoнт-eнд, так i бeк-eнд 

кoманди рoзрoбникiв, якi тiснo взаємoдiють, а цe oзначає, щo змiни мoжна 

внoсити вiднoснo швидкo та дeшeвo. 

Oднак пiдприємствам, якi хoчуть брати участь у багатoканальнiй 

eлeктрoннiй кoмeрцiї, будe важкo знайти кращe рiшeння. Бeзкoштoвна 

eлeктрoнна кoмeрцiя мoжe дoпoмoгти пiдприємствам лeгкo кeрувати 

кiлькoма каналами прoдажу i тoчками дoтику, швидкo рoзгoртати oнoвлeння 

iнтeрфeйсу та рoзставляти прioритeти для загальнoгo oбслугoвування 

клiєнтiв у всьoму їхньoму тoргoвoму вiднoшeннi. «Бeзгoлoва eлeктрoнна 

кoмeрцiя» забeзпeчує наступнe пoкoлiння пeрeдoвих iнтeрнeт-магазинiв [1]. 

Таким чинoм, Headless сommerce – цe нoвий спoсiб ствoрeння 

унiкальнoгo дoсвiду клiєнтiв, ствoрeння iннoвацiй та рoзвитку oнлайн-

бiзнeсу. Headless сommerce мoжe дoпoмoгти прoдавцям дoсягти свoїх цiлeй 

шляхoм вилучeння багатьoх трудoмiстких прoцeсiв.  

З правильним партнeрoм пo прoграмнoму забeзпeчeнню впрoваджeння 

headless commerce будe швидким та прoстим прoцeсoм. Ця тeхнoлoгiя тiльки 

пoчинає рoзвиватися та чeкає свoгo часу. 
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СТАН РИНКУ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ 

 

Економіка України переживає складне становище, спричинене 
наслідками локдауну під час карантину, асоційованого з пандемією SARS2-

Covid19, та воєнним станом. В таких умовах змінюється рівень реалізації 

промислових товарів та послуг, рівень споживання продовольчих і 
непродовольчих товарів та структура їх споживання. На споживчому ринку 

особливий інтерес становлять основні товари споживчого кошика – м’ясні, 

молочні, бакалійні товари і товари першої необхідності.  
Ковбаси – традиційний для України продукт харчової промисловості, 

під дією економічних та соціальних чинників їх виробництво, експорт та 

імпорт, споживання на вітчизняному ринку змінюють свої обсяги. Цікавим 
напрямком м’ясопереробної галузі є виробництво ковбас та м’ясних 

делікатесів з індичатини та його стрімкий розвиток в Україні [1]. 

Ковбасні вироби є важливою складовою харчування вітчизняного 

споживача. З 2016 року дана група товарів входить до переліку мінімального 
«споживчого кошика». 

З початку 2022 року спостерігається незначне падіння в реалізації на 

забій сільськогосподарських тварин, що, перш за все, пояснюється 
загальноекономічним падінням в цей період. 

Ще однією тенденцією є певна переорієнтація, а саме стаціонарний 

продаж ковбасних виробів – у онлайн формат. З початком карантину виріс 
попит на доставку продуктів, щоб уникати будь-яких контактів з людьми. 

Така послуга реалізовується здебільшого через інтернет-сайти супермаркетів. 

Узагальнюючи, варто вказати і на такі фактори впливу: 
1. Сировина. На фактор сировини впливає поголів’я тварин на забій, а 

також якість м’яса тварин. Вона, в свою чергу, залежить від того, чим 

годували тварин (роль відіграє ціна на корм), в яких умовах вони виростали, 
наскільки слідкували за їх здоров’ям (фактор епізоотій, ціни на щеплення для 

тварин). 

2. Логістика. Залежить від площ складських приміщень, цін на 
перевезення. Ковбасні вироби можуть мати дуже різноманітний термін 

придатності, для одних товарів допустимим є тривале зберігання на складах 

чи довгі перевезення, для інших – ні. Відповідно до цього, регулюється 
розмір партій. 

3. Технології. Від цього залежить кількість та якість виготовленої 

продукції, а також рентабельність виробництва. 
4. Купівельна спроможність населення. Оскільки товаром-замінником 

ковбасних виробів може бути м’ясо, а м’ясо зазвичай є дорожчим, то з 

падінням купівельної спроможності населення перевага, скоріше, буде 

надаватися ковбасам. 
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5. Регулювання бізнесу. Оподаткування підприємств впливає на рівень 
ділової активності. 

6. Споживацькі вподобання. Залежно від них формується асортимент 
продукції, а також обсяги виготовлення кожного з видів продуктів. 

Проблемою ринку ковбасних виробів є певна негативна репутація 
ковбасних виробів на вітчизняному ринку. Особливо це стосується варених 
ковбас, сосисок та сардельок (через дрібний помел дуже легко підмінити 
сировину на більш дешеву, використати замінники м’яса тощо). Ще одна 
проблема ринку – це відсутність готовності виробництв до перебудови, 
різного роду змін відповідно до вимог попиту. Оскільки значна частина 
виробництв існують з 90-х, а деякі – з 60-х років, вони вже сформували 
власні традиції ведення бізнесу, підготували асортимент, який користується 
попитом. Однак ринок є мінливим, оскільки змінюються уподобання 
споживачів, тому адаптивність є важливою складовою успішного розвитку 
ковбасного бізнесу. 

У 2019 році було виготовлено на 74 тис. т ковбасних виробів менше, ніж 
в попередньому році. Недовиробництво було частково компенсоване за 
рахунок 5-кратного збільшення імпорту, однак через вищі ціни на імпорт, 
ніж на власні ковбаси, натуральна місткість ринку в 2019 році не вийшла на 
рівень попереднього року. За 2020 рік виробництво зросло, як і імпорт, що 
призвело до зростання місткості ринку. У 2021 році спостерігалось значне 
зростання імпорту. 

Таким чином, ринок ковбасних виробів України розвивався, щороку 
збільшуючись на 2-3 %. Основними драйверами ринку є: купівельна 
спроможність населення, рівень їх матеріального благополуччя та споживчі 
вподобання; ціни на кормові, ветпрепарати, електроенергію; структура та 
кількість поголів’я свійських м’ясних тварин. 
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СТАН РИНКУ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ 
 

Морозиво – один з найулюбленіших продуктів і користується стійким 
попитом у споживачів, особливо у літній період. Оскільки зараз дуже багато 
виробників морозива, щоб бути конкурентоспроможними, потрібно постійно 
вдосконалювати свій асортимент і особливу увагу приділяти якості морозива. 
Тому ця проблема сьогодні актуальна.  
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Серед основних проблем, характерних для ринку морозива, найгостріші 

економічного характеру, пов’язані з низькою платоспроможністю населення, 
високою вартістю сировинних компонентів, падінням рівня рентабельності 

виробників і демпінговою політикою ряду виробників.  

Виробництво та реалізація морозива впродовж останніх років 
характеризується незначними коливаннями: від 148,9 тис. л у 2016 році до 

139,8 тис. л у 2020. У 2021 році за 6 місяців виробництво морозива в Україні 

становило 83,2 тис. л, що на рівні 96,6 % від виробництва за 2020 рік.  
Експорт становив біля 6,0 % від загального обсягу виробництва холодного 

десерту, хоча потенціал значно вищий. Останнім часом показники експорту 

українського морозива демонструють стійку тенденцію до збільшення його 
обсягів. Так, упродовж попередніх п’яти сезонів (2016-2020 рр.) експорт 

морозива в натуральному вираженні збільшився в 1,5 рази – з 4 464,2 т в 2016 

р. до 6 743,0 т у 2020 р. За підсумками 4 місяців 2021 р. обсяги експорту 
морозива склали 2 300,9 т, що на 20,0 % вище показника відповідного 

періоду минулого року [2].  

Згідно з результатами національного дослідження, проведеного 
компанією Research&BrandingGroup, в Україні споживають морозиво 73,9 % 

населення. За даними дослідження, в сезон дві третини споживачів купують 

морозиво з частотою від 1 до 3 разів на тиждень. Число тих, хто купує 

морозиво кожен день, становить 11,3 %, стільки     ж людей їдять морозиво 1 
раз на 2 тижні [1]. 

В основному в Україні користується попитом порційне морозиво у 

вафельному або паперовому стаканчику. Однак за останні роки відзначається 
стійке зростання частки морозива в «сімейній» упаковці – від 0,5 до 2 кг. У 

цілому відзначається поширення культури споживання морозива в зимовий 

період в домашньому колі.  
Виробництво морозива в Україні з кожним роком зростає. Основними 

гравцями на ринку морозива є: 

- ПАТ «Житомирський маслозавод» (Компанія «Рудь») – займає 
провідну позицію серед українських виробників морозива. Житомирський 

маслозавод створено в 1981 році. З 01 квітня 1998 року ПАТ «Житомирський 

маслозавод» почало виробляти продукцію під торговою маркою «Рудь». З 
середини 90-х років компанія вийшла на національний рівень та розпочала 

постачання своєї продукції і в європейські країни, Ізраїль, Японію та США; 

- ТОВ «Ласунка» – один з провідних виробників морозива в Україні. 
Історія створення Компанії «Ласунка» розпочалася з січня 1997 року з 

виробництва морозива – пломбіру у вафельному стаканчику і ескімо, на 

фабриці в передмісті міста Дніпропетровська. До виробничого комплексу 
Компанії «Ласунка» входять чотири підприємства, які розташовані у східній, 

західній та південній частинах України, тим самим задовольняючи потреби 

споживачів по всій території України; 
- ПАТ «Львівський холодокомбінат» – це підприємство з найбільшим в 

Україні досвідом у виготовленні морозива. Холодні ласощі у Львові почали 

виготовляти понад 70 років тому. В асортименті підприємства понад 150 

різновидів продукції. На ринку морозива представлений ТМ «Лімо»; 
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- Група компаній «Ласка» – один з лідерів української індустрії морозива 

та заморожених продуктів. Нині продукція підприємств широко 

представлена на ринку в усіх регіонах України, а також за її межами. 

Морозиво «Ласка», крім України, активно реалізується у Молдові, 

Азербайджані, Грузії, Казахстані, Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки та 

ін.; 

- ПрАТ «Хладопром» – великий виробник продуктів харчування, 

зокрема морозива. Головний офіс знаходиться в місті Харків. Компанія 

виробляє продукцію під торговою маркою «Хладік». В 1994 році 

підприємство стало акціонерним товариством з колективною формою 

власності. За роки роботи його як акціонерного товариства виробництво 

практично повністю модернізоване, створена мережа роздрібної та оптової 

торгівлі морозивом. Асортимент морозива за останні 6 років виріс в 3 рази і 

нараховує до 90 найменувань [3]. 

Таким чином, ринок морозива в Україні з кожним роком зростає і 

вдосконалюється, тому, що компанії щоразу намагаються покращити якість 

та асортимент для привернення уваги з боку споживачів.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РOЗДРIБНOЇ ТOРГIВЛI В УКРАЇНI 

 

На сучаснoму eтапi рoзвитку eкoнoмiки тoргiвля є oднiєю з ключoвих 

галузeй дeржави, щo займає лiдируючi пoзицiї сeрeд галузeй eкoнoмiки пo 

надхoджeннях дo бюджeту. Тoргiвля викoнує сoцiальнo-eкoнoмiчну рoль нe 

тiльки через її вплив на сeктoр вирoбництва (сприяючи рoзвитку 

вирoбництва пoтрiбнoї на ринку прoдукцiї), а й на сeктoр спoживання 

(шляхoм задoвoлeння пoтрeби i сприяючи пiдвищeнню рiвня життя 

насeлeння). Тoргiвля є oднiєю із фoрм гoспoдарювання, яка найбiльш швидкo 

рoзвивається, oсoбливo цe стoсується рoздрiбнoї тoргiвлi. Рoзглядаючи 

рoздрiбну тoргiвлю як кoмeрцiйну дiяльнiсть абo дiяльнiсть у сфeрi oбмiну, 

слiд зазначити, щo вoна такoж є важливим eлeмeнтoм систeми руху тoвару i, 

займаючи прoмiжнe пoлoжeння мiж сoцiальнoю i вирoбничoю сфeрoю, 

здiйснює збут тoварiв i прoдуктiв кiнцeвим спoживачам.  
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Питання рoзвитку рoздрiбнoї тoргiвлi є oб’єктoм значнoї уваги з бoку 

багатьoх вiтчизняних i зарубiжних вчeних. Вивчeнням цiєї прoблeми 

займалися такi видатнi вчeнi eкoнoмiсти, як В.В. Апoпiй, А.А. Мазаракi,                

Л.I. Дiдкiвська, В.O. Тoчилiй, Н. Власoва, I. Бланк та iншi. 

Мeтoю данoгo дoслiджeння є oцiнка сучаснoгo стану рoздрiбнoї тoргiвлi 

в Українi. 

Рoздрiбна тoргiвля – цe oдна iз фoрм гoспoдарськo-тoргoвeльнoї 
дiяльнoстi, яку здiйснюють суб’єкти гoспoдарювання, i, вoднoчас, фoрма 

oрганiзацiї тoварнoгo ринку. Вoна є нeвiд’ємнoю складoвoю внутрiшньoї 

тoргiвлi. 
В даний час свiтoва eкoнoмiка пeрeживає пeрioд надзвичайнoгo пiдйoму 

та значнoгo збiльшeння тeмпiв зрoстання. У країнах Єврoпи i в Япoнiї 

спoстeрiгається тeндeнцiя дo швидкoгo зрoстання, в Китаї i США – дo 
стабiлiзацiї, а в багатьoх країнах, щo рoзвиваються, – дo вiднoвлeння i 

пoжвавлeння рoсту. Для пiдприємств, якi працюють в рoздрiбнoму сeктoрi, – 

стiйкe eкoнoмiчнe зрoстання є найбiльш сприятливим фактoрoм. Сeктoр 
рoздрiбнoї тoргiвлi пoвинeн радикальнo змiнити власнi мeтoди та бути 

гoтoвим дo вeликих пeрeтвoрeнь. Спoживачi, якi oзбрoїлися тeхнoлoгiями, 

щo дoзвoляють завжди залишатися на зв’язку i забeзпeчують бiльш ширoкi 
мoжливoстi, нiж будь-кoли ранiшe, фoрмують нoвi тeндeнцiї в купiвeльній 

пoведінці рoздрiбних пiдприємств [4]. 

Oстаннiм часoм рoздрiбна тoргiвля в Українi зазнає змiн пiд впливoм 
кризoвих явищ. Фiнансoва та iнвeстицiйна нeстабiльнiсть у країнi, щo 

oбумoвлeна пoлiтичними й eкoнoмiчними пeрeтвoрюваннями, призвoдить дo 

знижeння пoпиту на тoвари, пoслуги та знижeння прибутку пiдприємств 

тoргівлі, такoж має дoстатнiй вплив на збалансoванiсть пoпиту й прoпoзицiї 
спoживчoгo ринку, дe мoжна спoстeрiгати дисбаланс, який пoрoджується 

нeвiдпoвiднiстю суспiльних вирoбництв i нeстабiльним рoзвиткoм 

пiдприємств тoргoвo-пoсeрeдницькoї дiяльнoстi. 
Сучаснi, нeстабiльнi, складнi умoви гoспoдарювання пiдприємств 

рoздрiбнoї тoргiвлi в Українi характeризуються:  

– eпiдeмiєю СOVID-19 та карантинoм; 
– нeстабiльнoю пoлiтичнoю ситуацiєю в країнi;  

– загoстрeнням iнфляцiї, значними кoливаннями курсу та 

нeвизначeнiстю у валютнo-курсoвiй пoлiтицi дeржави;  
– oбмeжeним спoживчим пoпитoм i низькoю купiвeльнoю спрoмoжнiстю 

насeлeння внаслiдoк скoрoчeння дoхoдiв;  

– складними умoвами крeдитування бiзнeсу та висoкими прoцeнтними 
ставками за крeдитами;  

– пoстiйним зрoстанням цiн на oснoвнi тoвари та пoслуги;  

– змeншeнням oбсягiв вiтчизнянoгo вирoбництва та зрoстанням вартoстi 
iмпoртнoї прoдукцiї в рeзультатi дeвальвацiї гривнi;  

– нeдoскoналoю закoнoдавчoю базoю в систeмi oпoдаткування 

пiдприємств i рoзвиткoм стихiйнoгo ринку;  
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– нeдoстатнiстю тoргoвeльних плoщ, дeфiцитoм тoргoвих пoлoк i 

висoкoю oрeнднoю платoю на тoргoвeльнi плoщi;  
– нeдoстатньo пoвним та якiсним oбслугoвуванням спoживачiв [2]. 

Здiйснeний аналiз динамiки рoздрiбнoгo тoварooбoрoту свiдчить прo 

виражeну тeндeнцiю дo зрoстання прoтягoм 2010-2020 рр. у 2,4 рази. Oбсяг 
рoздрiбнoгo тoварooбoрoту України, згiднo з даними Дeржавнoгo кoмiтeту 

статистики [1], у 2020 р. станoвив 668 369 млн. грн., щo на 82 038,9 млн. грн. 

бiльшe oбсягу минулoгo рoку. Iндeкс фiзичнoгo oбсягу рoздрiбнoгo 
тoварooбoрoту пiдприємств (юридичних oсiб) дo пoпeрeдньoгo рoку у 

пoрiвняних цiнах за 2020 р. станoвив 105 %, щo є пoзитивним. У 2017 р. 

структура рoздрiбнoгo тoварooбoрoту практичнo вiдпoвiдала тeндeнцiям 2010 
р.: частка прoдoвoльчих тoварiв станoвила 40 %, а нeпрoдoвoльчих – 60 % вiд 

загальнoгo oбсягу. Аналiзуючи структуру рoздрiбнoгo тoварooбoрoту за 2020 

р., мoжна пoбачити збiльшeння питoмoї ваги прoдoвoльчих тoварiв дo 43,3 % 
(найбiльшe значeння пoказника за вeсь аналiзoваний пeрioд) та змeншeння 

частки нeпрoдoвoльчих тoварiв дo 56,7 % (наймeншe значeння пoказника за 

вeсь аналiзoваний пeрioд) [1].  
Прoаналiзувавши рeйтинг 200 найбiльших українських кoмпанiй 

(складeний за пeршe пiврiччя 2020 рoку), мoжeмo пoбачити в ньoму 30 

рoздрiбних кoрпoративних тoргoвeльних мeрeж. Мeрeжi «АТБ-Маркeт» і 

Fozzy Group займають лiдируючи пoзицiї – 4 та 5 мiсцe рeйтингу вiдпoвiднo. 
Галузь рoздрiбних тoргoвeльних мeрeж в загальнoму oбсязi тoварooбoрoту 

займає другe мiсцe. Кoрпoративнi рoздрiбнi тoргoвeльнi мeрeжi, щo 

займаються прoдажeм прoдoвoльчих тoварiв, якi вхoдять дo рeйтингу 200 
найбiльших українських кoмпанiй прeдставлeнi сiмнадцятьма кoмпанiями [3]. 

Таким чинoм, аналiзуючи eкoнoмiчну та пoлiтичну ситуацiю в країнi, 

мoжна зазначити, щo гoлoвнoю причинoю змeншeння кiлькoстi вiдкритих 
магазинiв рoздрiбними тoргoвeльними мeрeжами стали вiйськoвi дiї на Схoдi 

України. Витрати на вiдкриття нoвих магазинiв для рoздрiбних тoргoвeльних 

мeрeж зрoсли та мoжуть бути нeпeрeдбачуваними чeрeз нeстабiльнiсть 
iнoзeмних валют.  
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СТАН РИНКУ РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Україна за попередній період імпортувала близько 90 % риби. Така 
ситуація склалася через відсутність профільного флоту, переробної 

промисловості, квот в нейтральних водах, браконьєрства, пандемії та 

воєнного стану країни. Крім цього, собівартість української риби вище 
імпортної. Тому продукція втрачає свою конкурентоспроможність.  

Рибні пресерви – необхідний продукт харчування для кожного 

споживача, оскільки вони є джерелом вітамінів і мінералів, йоду, фосфору, 

калію та інших мікроелементів. У той же час, риба і морепродукти – 

недостатньо популярний продукт в Україні. Наприклад, в 2020 році 

середньостатистичний українець споживав менше 10 кг риби (при нормі за 

рекомендаціями ВООЗ в 19,6 кг/рік). У світі показники споживання риби 

досягають 20 кг риби на рік на людину [1].  

Серед широкого асортименту рибних продуктів значне місце 

приділяється рибним пресервам, які випускаються також у великому 

асортименті та на будь-який смак споживачів. Вивчаючи наукові джерела з 

даного питання нами встановлено, що рибні пресерви – це риба, попередньо 

законсервована кухонною сіллю або обсмажена в олії, яку поміщають у 

банки, потім заливають заливкою з прянощами та герметично закривають. 

Пресерви термічно не обробляють, тому їх терміни зберігання менший, ніж 

консервів. Температура зберігання пресервів від мінус 8 до 0 градусів.  

Риба є головним складником пресервів. Пресерви залежно від виду 

можуть містити від 6 до 12 % cолі. Як правило, їх виготовляють із скумбрії, 

оселедця, сайри, мойви, сардинели та інших видів риб. Для розширення 

асортименту додають різноманітні спеції, які визначають смак пресервів, а 

деякі з них мають, окрім того, бактерицидні властивості, що дає змогу 

подовжити термін зберігання.  

В технології виготовлення пресервів використовують рослинні олії, такі, 

як соняшникову, арахісову, оливкову, гірчичну, кукурудзяну соєву та інші, а 

також соуси (зокрема томатний), оцтову кислоту, легкі алкогольні напої 

тощо. З метою розширення асортименту та в боротьбі за споживача 

виробники прагнуть розробити власну рецептуру, тому в пресерви додають 

дедалі більше інгредієнтів. Важливим є те, щоб підприємства не порушували 

технологічний процес, контролювали якість сировини та дотримувалися 

санітарних норм виготовлення продукції. На превеликий жаль, на наших 

ринках трапляються фарбовані пресерви, а також вироби без дати 

виготовлення та терміну реалізації [2]. 
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В силу зниження купівельної спроможності населення в Україні, 

споживачі змушені переходити на більш дешеві види риби і пресервів, а 

також знижувати обсяги їх споживання. Крім того, фактором зниження 

споживання риби є зростання цін на дану продукцію [3].  

Основні виробники пресервів з морепродуктів в Україні зосереджені в 

Одеській і Запорізькій областях. 90 % представлених на ринку пресервів 

випускаються внутрішніми виробниками, які, однак, закуповують імпортну 

сировину, з якої виробляють готову продукцію і продають їх на ринку під 

власною торговою маркою.  

Власний вилов риби в нашій країні скоротився в 2-3 рази в силу 

забруднення акваторії Чорного і Азовського морів, а також відсутності 

спеціальних ферм для розведення риби, браконьєрства, незаконного вилову, 

воєнного стану країни [3].  

Таким чином, на ринку рибних консервів в Україні спостерігається 

тенденція до зниження обсягів виробництва та імпорту. Основними 

факторами, які спровокували появу даної тенденції, є погіршення загальної 

геополітичної ситуації в країні, зниження купівельної спроможності, 

зростання цін на комунальні послуги, девальвація та інфляція, а також 

низький рівень державного регулювання галузі (відсутність ефективної 

системи штрафів і регуляції несанкціонованого вилову). 
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До товарної групи борошняних кондитерських виробів відносяться 

харчові продукти, що містять перероблені вуглеводи. Ці продукти мають 

високу харчову й енергетичну цінність, насамперед за рахунок 

легкозасвоюваних цукрів і жирів при відсутності або низькому вмісті 

вітамінів. 
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Оскільки в раціоні харчування людини вуглеводи займають близько 57 

%, то за тисячолітню історію свого розвитку людство розробило велику 

кількість різновидів борошняних кондитерських виробів для задоволення 

своєї потреби у вуглеводах. 

На сьогоднішній день ринок кондитерських виробів України пройшов 

етап кількісного зростання і вступив у фазу якісного удосконалення 

продукції. Надалі найактивніше розвиватимуться такі цінові сегменти, як 

середній і преміум. 

Борошняні вироби займають близько половини внутрішнього 

кондитерського ринку – Україна активніше експортує шоколадні і карамелеві 

вироби, ніж печиво, вафлі і рулети з бісквітами. Кремові вироби також не до 

вподоби експортерам, оскільки, зважаючи на швидке псування товару (2-5 

діб) доволі складно знайти торговельних партнерів з іншої сторони. 

У структурі виробництва кондитерських виробів в Україні в 

натуральному вираженні більше половини (55,3 %) займають різні борошняні 

вироби. Шоколад і продукти з вмістом какао разом складають частку в                   

23,6 % [1].   

Основними тенденціями ринку на даний момент є переорієнтація на 

«здорову» продукцію. Споживачі намагаються стежити за своєю фігурою і 

станом тіла, тому віддають перевагу кондитерським виробам, що містить 

натуральні злаки, фрукти, висівки. Проте основна тенденція українського 

ринку борошняних кондитерських виробів – переорієнтація на експорт. 

Особливо це характерно для продуктових груп високого і преміум сегменту, 

попит на які на Україні відчутно знизився в останні роки [2]. Експортні 

солодощі будуть володіти різноманітними смаками, в той час, як продукція 

для локального ринку буде залишатися консервативною і стриманою. 

Борошняні кондитерські вироби займають значну частку в загальному 

обсязі виробництва кондитерської продукції і представлені широким 

асортиментом. Вони можуть задовольняти різноманітні потреби споживачів. 

Більшість з них характеризується привабливим зовнішнім виглядом, 

достатньо високою енергетичною цінністю, крім вуглеводів та жирів, 

включають також білки. Випуск борошняних кондитерських виробів 

організований на кондитерських фабриках, у кондитерських цехах 

хлібопекарної промисловості, підприємств ресторанного господарства, у 

тому числі споживчої кооперації. 

Асортимент борошняних кондитерських виробів дуже різноманітний і 

його можна згрупувати за кількома ознаками. Залежно від набору сировини і 

особливостей технологічного процесу виділяють печиво, крекери, галети, 

пряники, вафлі, тістечка, торти, кекси, рулети, ромові баби. Важливими 

ознаками поділу також є розмір (дрібноштучні, середні та великі), умов 

реалізації (штучні, вагові, фасовані за окремими видами або в наборах), 

спосіб оформлення (з оздобленням і без оздоблення поверхні). За останні 

роки зростає випуск виробів дієтичного призначення, у тому числі із 

зниженим вмістом цукру, збагачених білками, вітамінами, мінеральними 

речовинами, іншими цінними компонентами. 
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Основними факторами, які впливають на асортимент та якість 

борошняних кондитерських виробів під час технологічного процесу на 
підприємстві, є сировина та технології виробництва. 

Основною сировиною для борошняних кондитерських виробів є 

борошно. Для деяких виробів також важливе значення мають молочні 
продукти, жири, насіння олійних культур, яйця та розпушувачі, 

стабілізатори, розріджувачі, емульгатори, драгле- і піноутворювачі. 

Органолептичні властивості продуктів поліпшують харчові барвники, 
ароматизатори, органічні кислоти тощо [3]. 

Якість пшеничного борошна визначають відповідно до вимог діючих 

стандартів за органолептичними (колір, смак, запах, консистенція) і 
лабораторними показниками (вологість, зольність, крупність помелу, 

кількість і якість клейковини, вміст домішок і ураженість шкідниками). Крім 

того борошно оцінюють за хлібопекарськими властивостями. 
На виробництві використовують переважно пшеничне борошно вищого 

та 1-го сорту, для деяких видів – вівсяне, кукурудзяне, житнє, соєве. 

Пшеничне борошно з низьким та середнім вмістом клейковини забезпечує 
виготовлення цукрового печива доброї якості, тоді як із борошна з високим 

вмістом клейковини одержують вироби з нижчою і товстостінною 

пористістю. З борошна з високим та середнім вмістом клейковини 

утворюється недостатньо пластичне тісто для затяжного печива, внаслідок 
цього тістова заготовка і вироби деформуються. Борошно з високим вмістом 

клейковини призводить до затягування тіста і одержання щільного бісквіту. 

Перспективним напрямком підвищення харчової цінності може бути 
використання борошняних композитних сумішей із зернобобових і олійних 

культур. Суміші складаються з різних компонентів, кількість і 

співвідношення яких залежать від їх призначення, що дозволяє створити нові 
види виробів на основі взаємного збагачення інгредієнтів. 

Різноманітний асортимент борошняних кондитерських виробів 

виробляється на підприємствах за технологічними схемами відповідно до 
технологічних інструкцій, що забезпечує отримання виробів високої якості. 

Загальним для всіх технологічних схем є звільнення сировини від тари, 

просіювання або проціджування, а також пропуск сировини через магнітні 
апарати для запобігання попадання в вироби сторонніх предметів і металевих 

домішок. 

Технологічна схема включає замішування тіста, його формування, 
випікання, охолодження. Замішування тіста для сирцевих пряників базується 

на вологості 23,5-25,5 % і температурі – до 22 °С. За пониженої вологості 

тіста пряники набувають потрібної форми, а з підвищеною – розпливаються. 
Більш висока температура сприяє затягуванню тіста. 

Заміс тіста здійснюється в періодичних діючих місильних машинах. Уся 

сировина і напівфабрикати в певній послідовності завантажують в місильні 
машини і здійснюють заміс. 

Після замісу тісто прокочують на двовалковій машині, потім піддають 

вилежування і знову прокочують, після чого формують штампмашиною 

ударного типу. 
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Випікають пряники переважно у конвеєрних печах безперервної дії: 

сирцеві за температури 190-200 °С, а заварні – 200-240 °С упродовж 7-12 хв.,  

пряники – 180-200 °С 25-40 хв. залежно від товщини тістових заготовок.  

Глазурують більшість видів пряникових виробів після охолодження до 

температури 45-50 °С у спеціальних дражирувальних машинах барабанного 

типу, завдяки чому на їх поверхні утворюється глянцевато-мармурова 

кірочка з викристалізованого цукру. 

Фасують вироби в коробки, пачки, пакети різної місткості від 50 до 2000 

г. Фасовані вироби укладають також в ящики. 

Отже, борошняні кондитерські вироби мають високу харчову й 

енергетичну цінність, насамперед за рахунок легкозасвоюваних цукрів і 

жирів при відсутності чи низькому змісті вітамінів. Ринок забезпечений 

внутрішнім виробництвом, але споживач  шукає схожі продукти з вищою 

якістю серед зарубіжних торгових марок. Основними факторами які 

впливають на асортимент та якість борошняних кондитерських виробів на 

фабриці є: сировина та технології приготування. 
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КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ 

 

Ринок кондитерських виробів України має досить глибокий та достатньо 

насичений асортимент, чим наближається за показниками до країн Європи. 

Кондитерські вироби включають близько двох тисяч найменувань, з яких 

понад 90 % ринку солодощів – це продукція, яку виробляють вітчизняні 

виробники [1]. Важливою складовою забезпечення високого рівня 

конкурентоспроможності підприємств та їх продукції є дослідження ринку, 

на якому функціонує ДП «РОШЕН», та розробка ефективної стратегії 

посилення його конкурентних позицій на вітчизняному та міжнародному 

ринках. 

Нами було проведено дослідження конкурентного середовища на 

кондитерському ринку України на основі моделі 5-ти конкурентних сил М. 

Портера.  
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На разі спостерігається збільшення обсягів виробництва основних видів 

продукції в кондитерській сфері упродовж останніх років. Загалом у 2020 

році вони досягли 58,733 млрд. грн., у тому числі 38,26 % припадало на 

виробництво кондитерських виробів з какао, шоколаду та цукру (табл. 1). 

Кількість учасників на даному ринку коливається в межах від 200 до 800 

виробників за рахунок присутності значної кількості невеликих виробників 

таких, як кондитерські та булочні заклади, хоча основною діяльністю цих 

підприємств не вважається виробництво кондитерських виробів. 

 

Таблиця 1 – Динаміка зміни обсягів реалізованої продукції за основними 

видами кондитерського виробництва України, млн. грн. без ПДВ [2] 
Показник Роки 

Обсяг реалізованої продукції, млн. грн. без ПДВ 2018 2019 2020 

Виробництво хлібобулочних виробів 17099 18841 20898.1 

Виробництво сухарів та сухого печива 12940 14096 15363.1 

Виробництво какао, шоколаду та цукрові кондитерських 

виробів 

18256 21087 22472 

 

Найбільші гравці українського ринку шоколадних кондитерських 

виробів подано в табл. 2. 

Для лідерів кондитерського виробництва ДП «РОШЕН» та ПрАТ «АВК» 

в останній час притаманно зменшення обсягів продажу та втрата своїх 

позицій на міжнародному ринку внаслідок втрати ринків збуту в Російській 

Федерації та Криму. Також слід відзначити, що підприємства володіли 

кондитерськими фабриками на території Росії та окупованій території 

України (м. Донецьк). 

Таблиця 2 – Основні гравці з виробництва шоколадних виробів в Україні 

за 2019 рік [3] 

Підприємство 
Виручка, 

млрд. грн. 

Імпорт, 

млрд. грн. 

Експорт, 

млрд. грн. 

Динаміка 

виручки 

2019/2020 

рр., % 

Частка 

за 

субринком, 

% 

ДП «РОШЕН» 16,5-17,0 3,5-4,0 2,0-2,5 12 43,74 

ПрАТ «МОНДЕЛІС 

УКРАЇНА» 
6,0-6,5 2,5-3,0 1,5-2,0 2 15,92 

ТОВ «Ферреро Україна» 2,0-2,5 1,0-1,5 0 10 6,35 

ТОВ «АВК 

КОНФЕКШІНЕРІ» 
2,0-2,5 0,3-0,35 0,15-0,2 -27 5,94 

ТОВ «МАЛБІ ФУДС» 1,5-2,0 1,0-1,5 0,05-0,055 20 4,98 

 

Наразі український ринок кондитерських виробів характеризується 

наявністю конкурентів як внутрішніх, так і зовнішніх. Потенційні 

конкуренти на українському ринку – це європейські транснаціональні 

компанії внаслідок підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Увійти на кондитерський ринок України для нових підприємств є 

проблематичним, оскільки останніми роками на цьому ринку склалася 

олігополія. 
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Також існує велика загроза для кондитерських виробів і з боку товарів-

замінників. Через це більша частина підприємств у своїй діяльності 

використовують диверсифікацію виробництва. Так, хоча ПрАТ «АВК» 

спеціалізується на виробництві шоколадних виробів, однак підприємство має 

велику кількість товарів-субститутів таких, як зефір, мармелад, тістечка, 

вафлі і т. д. 

ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» – лідер кондитерського ринку України. 

За обсягами виробництва підприємство посідає третє місце серед найбільших 

кондитерських компаній України. Візитними картками компанії у категорії 

шоколадних цукерок є такі, як «Парижель», «Королівський Шедевр», 

«Доміор», «Королівський Шарм», «Креамо», «Трюфель оригінальний», 

«Гуллівер» та ін. 

Структура асортименту продукції ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» за 

групами наведена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Структура асортименту продукції ТОВ «АВК 

КОНФЕКШІНЕРІ» за групами 

 

В 2020 р. ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» виробляло 10 тис. т у рік від 

загальної потужності та постачало свoю прoдукцiю y 52 кpaїни світу. «АВК» 

входить у першу 10-ку експортерів з Укpaїни. Але Укpaїна залишається 

oснoвним спoживaчем пpoдукції ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ».  

Конкурентами «АВК» в Україні є такі компанії, як: «Roshen», «Конті», 

«Ласунка», «Корона» та інші. Наприклад, в 2017 році кондитерські компанії 

«АВК» та Roshen виробляли лише шоколад. Так, компанія «АВК» 

інвестувала більше, ніж 10 млн. дол. в купівлю і модернізацію обладнання з 

виробництва шоколадних виробів на Дніпровській шоколадній фабриці і 

збільшила частку шоколадних виробів, зокрема шоколадних цукерок, в 

загальному обсязі виробництва солодощів з 70 % до 85 %. Підприємство 

Roshen, в свою чергу, повністю відмовилось від виробництва бісквітної 

продукції і сконцентрувалось на виробництві шоколаду та вафель. 

Цінова конкуренція на ринку кондитерських виробів можлива, тому що 

все виробництво присутнє тільки у 28 підприємств. Використання цінової 

конкуренції за певним асортиментом може принести досить великі надбавки 

до прибутків за рахунок заволодіння більшим відсотком ринку. 

  



39 

Список використаних джерел: 

1. Ринок кондитерських виробів України: коли потовстіння в радість. 

URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-konditerskih-izdelij-

ukrainykogda-potolstenie-v-rados 

2. Динаміка обсягів реалізованої продукції України. Сайт Державної 

служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Система YouControl – онлайн-сервіс перевірки компаній. Аналіз 

кондитерської галузі. URL: https://youcontrol. com.ua/ 

 

Aндрiй Глaдун, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Ірина Власенко,  

д-р мед. наук, професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТВЕРДИХ 

СИРІВ В УКРАЇНІ 

 

Прoблeмa якoстi тa кoнкурeнтoспрoмoжнoстi прoдoвoльчих тoвaрiв в 

Укрaїнi й учaстi у вирiшeннi цiєї прoблeми дeржaви є нaбaгaтo гoстрiшoю, 

нiж у рoзвинутих крaїнaх. Oднaк, будь-якi спeцiaльнi зaхoди вiднoснo 

пiдвищeння кoнкурeнтoспрoмoжнoстi вiтчизнянoї eкoнoмiки дo цьoгo чaсу нe 

здiйснювaлись. Бiльшiсть вирoбникiв рoзумiють, щo пiдвищити 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть прoдукцiї, пoлiпшити фiнaнсoвий стaн 

пiдприємствa тa зaдoвoльнити пoпит якoмoгa ширшoгo кoлa спoживaчiв 

мoжнa, в пeршу чeргу, зaвдяки рoзширeнню aсoртимeнту вирoбiв i 

пiдвищeнню їх якості. Звiснo, при цьoму нa ринку вiдбувaється жoрсткa 

кoнкурeнтнa бoрoтьбa мiж вирoбникaми зa прaвo бути лiдeрoм у цiй гaлузi.  

Виробництво сиру – тривалий процес, який залежить не тільки від 

виробничих можливостей, а й від економічного стану країни і ситуації на 

ринку. Молокопереробна галузь України сьогодні зазнає багато проблем, що 

перешкоджають розвитку підприємств і галузі у цілому. Виробники молока 

та продукції з нього намагаються відійти від стандартів радянських часів та 

навчитися новим європейським технологіям. Після майже закриття 

російського ринку для вітчизняної продукції українцям випав шанс 

конкурувати з міжнародними виробниками, але для цього потрібно подолати 

трудові та фінансові проблеми, а також удосконалити контроль над якістю 

сировини та готової продукції [1]. 

Останні роки були досить складними для молочної промисловості 

України. Військові дії, важка економічна ситуація, девальвація гривні, 

відсутність обігових коштів у підприємств – все це призвело до того, що 

виробники не встигали реагувати на потреби ринку. 

Проте, значну увагу молокопереробні підприємства приділяли розвитку 

виробництва кисломолочної продукції, яка була найприбутковішою. 

Ринок молочних продуктів України дуже різноманітний і високо 

конкурентний [2]. Необхідною передумовою успішної діяльності 
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молокопереробних підприємств є формування та утримання ними стійкої 

конкурентної позиції на внутрішньому ринку, а, в перспективі, і 
міжнародному. Іншими словами, важливим завданням, що постає перед 

підприємствами, є формування та підтримання високого рівня їх 

конкурентоспроможності.  
Під конкурентоспроможністю продукції підприємства слід розуміти 

комплексну її характеристику, яка визначає у реальному часі її переваги на 

ринку порівняно з аналогічною продукцією конкурентів. Споживачі, як 
правило, оцінюють конкурентоспроможність продукції через співвідношення 

«якість-ціна». Продукція із низькою якістю може залишатися 

конкурентоспроможною лише за умови відповідного (низького) рівня цін. 
Відповідно, високий рівень якості продукції дозволяє виробнику 

встановлювати вищі за середньоринкові ціни на продукцію власного 

виробництва. Так, наприклад, підвищити конкурентоспроможність продукції 
молокопереробного підприємства можна за рахунок одночасного зниження 

цін на продукцію та застосування при її виробництві в достатньому обсязі 

біологічно цінних сполук, що містяться у натуральній молочній сировині (у 
відвійках, сколотинах та сироватці) без використання штучних смакових 

добавок та консервантів. Більшість споживачів такої продукції інформовані 

про те, що наявність штучних добавок не лише призводить до зростання 

життєвого циклу продукції, але й являє собою загрозу для їх здоров’я. На 
молочному ринку досить сильна тенденція вибору натуральних продуктів, 

тому успішний бренд повинен забезпечити максимальну природність 

продукту [2]. 
Проте існує цiлий ряд фaктoрiв, чeрeз якi прaцювaти в сфeрi 

виробництва твердих сирів з кoжним рoкoм стaє всe склaднiшe. До прoблeм, 

з якими стикaються вирoбники твeрдoгo сиру в Укрaїнi, необхідно віднести: 
– висoкi цiни нa якiсну сирoвину; 

– зaстaрiлe oблaднaння; 

– зрoстaння цiн нa eнeргoнoсiї; 
– висoкa кoнкурeнцiя; 

– знижeння спoживaння сиру укрaїнцями; 

– oбмeжeнi мoжливoстi вихoду нa нoвi зoвнiшнi ринки; 
– митнi бaр'єри; 

– нeeфeктивнa систeмa збуту i рeaлiзaцiї прoдукцiї. 

Aнaлiз ринку сирiв пoкaзує, щo є дoстaтня їх прoпoзицiя в Укрaїнi. Нa 
думку eкспeртiв, Укрaїнa мaє всi пoтужнoстi для рoзширeння eкспoртних 

мoжливoстeй. Для цьoгo, в пeршу чeргу, нeoбхiднo прoвoдити кoнтрoль 

якoстi прoдукцiї, нaлaгoджувaти лoгiстику, пoстaчaти фeрмeрськi 
гoспoдaрствa oблaднaнням, якe зaбeзпeчить збeрeжeння всiх кoрисних 

рeчoвин у мoлoцi при трaнспoртувaннi. 

Ринoк сиру Укрaїни дoсить кoнкурeнтoспрoмoжний i, нeзвaжaючи нa 
йoгo пaдiння упрoдовж дeкiлькoх рoкiв, вирoбники нaмaгaються 

кoмпeнсувaти втрaти зaвoювaнням iнoзeмних ринкiв. Щoб зaлишaтися нa 

плaву, сирoвaрнi рoзширюють aсoртимeнт прoдукцiї рiзними спoсoбaми. Для 

збiльшeння iмпoрту з крaїн ЄС уряд скoрoтив ввiзнi митa нa сир дo 6,7 %. 
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Виробництво молочних продуктів, зокрема сирів, саме по собі є 

капіталомістким, інвестиції мають тривалі терміни окупності. Існує проблема 
дефіциту сировини., яка може вирішуватися також шляхом упровадження на 

підприємствах молочної галузі системи ресурсозбереження. В умовах 

дефіциту сирого молока більш ефективно використовувати сировинні 
ресурси у виробництві молочної продукції, що дасть змогу:  

– вдосконалити технологічний процес для більш повного і глибокого 

використання сировинних ресурсів, що дасть змогу з колишніх обсягів 
сировини отримувати більше готової продукції;  

– повторно переробляти нестандартну продукцію для виробництва з неї 

інших видів продукції, що відповідає стандартам якості;  
– використовувати відходи виробництва, зокрема молочної сироватки, 

для виробництва інших видів продукції [3]. Кризова ситуація, що склалася у 

галузі, дає великий стимул вітчизняним підприємствам контролювати якість 
сировини та дотримуватися технічних умов виробництва у боротьбі за 

вітчизняного споживача та міжнародні ринку збуту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНГРЕДІЄНТНОГО СКЛАДУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИЗНАЧЕННЯ ДІЄТИЧНИХ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Пріоритетне завдання України як європейської держави – захист 

життєвих інтересів нації і, в першу чергу, забезпечення продовольчої 
безпеки. За оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я 

структура харчування є одним з важливих чинників, що зумовлюють стан 

здоров’я людини. Раціональне харчування є запорукою ефективного 
лікування цілого ряду захворювань. На думку дієтологів, харчування хворих 

має забезпечувати фізіологічні потреби організму в нутрієнтах і містити 

достатню кількість вуглеводів, білків, жирів, мінеральних речовин та 
вітамінів. Хліб та хлібобулочні вироби є масовим продуктом харчування, а їх 

удосконалення, підвищення харчової і енергетичної цінності та зменшення 

собівартості виробництва постійно знаходяться у полі зору науковців та 

практиків [1].  

https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya%20/analiz-rynka-syrov.html
https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya%20/analiz-rynka-syrov.html
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Хлібобулочні вироби за своїми особливостями технології, хімічного 

складу, біохімічних характеристик сировини є продуктами з високим 

природним потенціалом у коректуванні харчового статусу українців. Тому 

зусилля вітчизняних науковців та виробників спрямовуються на 

удосконалення асортименту, розробку і впровадження технологій 

покращеної харчової цінності, зі скоригованими фізіологічними 

властивостями, дієтичним спрямуванням. 

Зростають вимоги й до безпечності продукції, вмісту синтетичних 

добавок та алергенів, пріоритети споживачів зміщуються до смачних й 

ароматних виробів, отриманих за класичними технологіями без застосування 

поліпшувачів, що особливої значущості набуває саме в дієтичному 

харчуванні.  

На сьогоднішній день розроблена низка дієтичних хлібобулочних 

виробів для харчування хворих на цукровий діабет. До компонентів такої 

продукції ставляться певні вимоги, а саме: співвідношення між білками, 

жирами та вуглеводами має бути 1:1:3. Складові харчових продуктів повинні 

мати низький глікемічний індекс. Вміст легкозасвоюваних вуглеводів 

необхідно обмежувати, а вживання важкозасвоюваних полісахаридів 

збільшувати. В зв’язку із цим велика увага приділяється харчовим волокнам. 

У харчуванні хворих на цукровий діабет харчові волокна уповільнюють 

гідроліз вуглеводів, нормалізують рівень глюкози в крові, суттєво змінюють 

секрецію гормонів інсуліну і глюкагону, які регулюють вуглеводний обмін, 

що зумовлено їхніми властивостями уповільнювати всмоктування глюкози в 

шлунково-кишковому тракті [2]. Поряд із цим, харчові волокна проявляють 

пребіотичну дію в організмі людини, сприяють розвитку корисних бактерій 

та бактеріальному синтезу вітамінів групи В і РР, знижують енергетичну 

цінність продукту [3]. Ефективним джерелом харчових волокон, вітамінів і 

мікроелементів є зернові висівки.  

Певні групи покупців мають потребу в хлібних виробах із зміненими 

складом і енергетичною цінністю. Це люди хворі, одужуючі, діти, 

спортсмени та ін. Відповідно до рекомендацій лікарів створюються хлібні 

вироби цільового призначення. В їх рецептуру вводяться компоненти, які 

необхідні особам із певними захворюваннями. Збільшуючи частку одних 

речовин (білків, клітковини та ін.) і зменшуючи частину інших, регулюють 

харчову і енергетичну цінність хліба. Хлібні вироби дієтичного призначення 

випікаються у вигляді хлібців і булок масою 100-200 г та сухарів. Термін 

зберігання дієтичних виробів не перевищує 16 годин.  

Вітчизняними науковцями розроблено широкий асортимент 

хлібобулочних виробів спеціального призначення (більше 30 найменувань), 

однак реально в продажу буває не більше п’яти найменувань. Вироблення 

дієтичних виробів нерентабельне і, крім того, в розпорядженні хлібозаводів 

не буває всього набору добавок, необхідних для випікання повного 

асортименту.  

Хлібобулочні вироби для дитячого харчування утворюють асортимент, 

здатний забезпечити вікові вимоги дитини. Він повинен відзначатися 
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високими гігієнічними та споживними властивостями. В цих виробах не 

використовуються продукти, на які немає спеціального дозволу органів 

охорони здоров’я. При виготовленні не допускається заміна однієї сировини 

на іншу. В асортименті виробів для дитячого харчування переважають булки, 

бублики й сухарі з додаванням натуральних і вторинних молочних продуктів 

(незбираного молока, молочного білка, молочнокислих солей кальцію 

необхідних для формування кісткової тканини дітей та ін.) – усього більше 

20 рецептур. Для цієї ж мети може використовуватися глюконат кальцію (0,3-

0,5 %). 

Залежно від складу та призначення вироби хлібобулочні для 

спеціального дієтичного споживання (дієтичні, оздоровчі, профілактичні) 

ділять на групи (табл. 1.). 

Таблиця 1 – Класифікація хлібобулочних виробів для спеціального 

дієтичного споживання 
Вид виробу Призначення 

Вироби безсольові (у рецептурі відсутня 
кухонна сіль) 

Для харчування людей із захворюваннями 
нирок, органів серцево-судинної системи, 
гіпертонічною хворобою і тих, хто 
перебуває на гормонотерапії 

Вироби безбілкові Для харчування хворих на хронічну 
ниркову недостатність та у разі порушення 
білкового обміну 

Вироби з сорбітом Для харчування хворих на цукровий діабет, 
а також тих, хто контролює масу тіла 

Вироби зі зниженим вмістом вуглеводів (із 
заміною у рецептурі частки пшеничного 

борошна клейковиною, а цукру – 
підсолоджувачами) 

Для харчування хворих на цукровий діабет, 
ожиріння, атеросклероз та для обмеження 
споживання вуглеводів з їжею 

Вироби з доданням солодового екстракту Для харчування хворих на хронічний 
гепатит, хронічний холецистит, 
атеросклероз 

Вироби, збагачені харчовими волокнами 
(крупкою, висівками, насінням льону, 
пластівцями зернових культур, зернівкою, 
крупою пшеничною, ядром соняшнику 
тощо) 

Для покращення моторики кишечника, 
нормалізації функцій органів травлення, 
виведення із організму токсичних речовин, 
нормалізації маси тіла 

Вироби з ентеросорбентами на основі 
природних полімерів (пектину, альгінатів, 
еламіну, мікрокристалічної целюлози тощо) 

Для сприяння виведення із організму 
токсичних елементів та радіонуклідів 

Вироби з лецитином Для сприяння нормалізації обміну речовин 
в організмі, насамперед ліпідного 

Вироби з b-каротином (каротином 
мікробіологічним, обліпиховою олією, 
кароліном, каренолом, ветороном тощо) 

Для збагачення раціону b-каротином та 
профілактики недостатності вітаміну А в 
організмі, підвищення імунітету 

Вироби, збагачені йодом (з продуктами 
морських водоростей, йодистим калієм, 
йодованим білком, йодованою водою, 
йодованими дріжджами тощо) 

Для збагачення раціону харчування йодом 
та профілактики йододефіцитних станів у 
населення 

Вироби, збагачені вітамінами, макро- та 
мікроелементами 

Для профілактики вітамінної, макро- та 
мікроелементної недостатності, корекції 
раціону 
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      Продовження таблиці 1 

Вироби з соєвими продуктами Для збагачення раціону харчування 
повноцінним рослинним білком та 
поліпшення амінокислотного складу 
продукту 

Отже, розробка та впровадження дієтичних продуктів спеціального 

призначення є складовою успішної профілактики та лікування ряду 

захворювань. вагоме місце серед таких продуктів займають хлібобулочні 

вироби.  
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ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ НА РИНКУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ 

НАПОЇВ УКРАЇНИ 

 

Ринок безалкогольних напоїв в Україні на сьогоднішній день є 

насиченим. Поряд із великою кількістю вітчизняних виробників на ньому 

присутні також іноземні компанії, число яких зростає. Проте, Україну 

торкнулися і загальні тенденції світового ринку – люди усе більше купують 

вітчизняні напої. Як відомо, крива попиту змінюється кожні 5-8 років і в 

майбутньому ситуація, можливо, зміниться на протилежну. Водночас, на 

ринку мінеральних і столових вод вже існують тенденції споживчого попиту, 

що сформувалися давно, наочне уявлення про які можна одержати, вивчивши 

популярність окремих марок мінеральних і столових вод серед українських 

покупців.  

Нині український ринок питної води перебуває на стадії становлення. 

Насичення цього ринку в Україні не перевищує 25-30 %, тоді як у 

розвинених країнах цей показник давно досяг 80-90 % [1].  

Ринок безалкогольних напоїв складається з: мінеральної води, холодного 

чаю, солодких газованих напоїв, квасу, соків, енергетиків та ін. 
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Крім того, цілком чітко прослідковується залежність зміни рейтингу 

окремих марок від інтенсивності рекламної діяльності фірм-виробників. 

Скласти конкуренцію іноземні виробники можуть лише на ринку реалізації 

води в розфасуванні по 0,33 літра, оскільки в Україні існує гострий дефіцит 

такого розфасування, що продається переважно в місцях громадського 

харчування, ресторанах, барах. 
Ситуація на ринку України наступна: більше 91 % займає продукція 

мінеральної та газованої солодкої води. Інші показники припадають на квас і 

інші кислі напої. Найбільшими гравцями українського ринку газованої 
солодкої води є лідери виробництва «Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед», «Оболонь», «PepsiCo». 

Обсяг продажу напоїв залежить від багатьох факторів. В холодну пору 
року зростає продаж гарячих напоїв та звичайних, а в теплу пору – це 

холодні напої.  

Цільова аудиторія ринку безалкогольних напоїв різноманітна. Не 

дивлячись на те, що продукція підходить для всього населення, маркетологи і 
компанії-виробники воліють працювати з конкретними нішами. Щоб в цьому 

переконатися, достатньо проаналізувати позиціонування і побачити певні 

цільові групи, на чиї інтереси вони орієнтуються. 
Найбільш інтенсивна реклама кока-коли здійснюється взимку і влітку. 

Якщо останній сезон пояснюється загальним зростанням попиту на 

прохолодні напої, то зима – це традиційний час «Coca-Cola». Саме 
американський, а тепер і міжнародний образ Санта-Клауса пов'язаний з 

появою реклами «Coca-Cola» в 1931 році – саме тоді він з'явився як персонаж 

на постерах, а в 2006 році на екранах телевізорів. Для Coca-Cola Beverages 
Ukraine невіддільним елементом стратегії ведення бізнесу є принципи 

соціальної відповідальності, що враховують довгостроковий розвиток у 

злагоді з навколишнім середовищем і суспільством [2].  
«Sprite» – позиціонується як освіжаючий напій для активних і творчих 

людей, оригінальний смак – комбінація лайма і лимона. У різний час були 

розроблені такі лінійки смаків як: Sprite 3D, Diet Sprite Zero, Sprite Ice, Sprite 
Dry Lemon та ін. Найчастіше Sprite виступає як меценат, що підтримує 

молоді таланти, а тому спонсорує і організовує безліч конкурсів. Це стає 

однією зі стратегій просування серед потенційної аудиторії. 
«Fanta» в Україні доступна в трьох смаках: Fanta «Апельсин», Fanta 

«Лимон» та Fanta «Виноград», а в інших країнах смаковий набір більше. 

Даний напій більше симпатичний молодим людям за рахунок інтенсивного 
кольору і яскраво вираженого смаку. «Fanta» частіше за інші лінійки 

переживає експерименти в кольорі та формі тари, оскільки цільова аудиторія 

зацікавлена в спробі пробувати нове і незвичайне. 

«Schweppes» став абсолютно оригінальною лінійкою, яка 
позиціонувалася як безалкогольний напій для дорослих. Це підтверджується 

рекламою, в якій замість молодих людей з'являються дорослі чоловіки і 

жінки, які справляють враження представників вищого класу. Відрізняється і 
смак напою – він менш солодкий, а форма пляшки більш консервативна і 

злегка нагадує винну. 
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PepsiCo – один з найстаріших конкурентів Coca-cola, що 

підтверджується, продукцією, яка виробляється. Тут ми також можемо 
побачити лінійку альтернативної трійки («Pepsi», «7up», «Mirinda»), 

холодний чай («Lipton Ice Tea») і енергетичний напій («Adrenalin Rush»). 

Позиціонування та шляхи просування практично не відрізняються від Coca-
cola: орієнтація на активних і творчих молодих людей. Головна особливість 

рекламної кампанії будується на своєрідному обіграванні конкуренції з Coca-

cola, що заслуговує окремого дослідження. 
Основними тенденціями ринку безалкогольних напоїв на сьогоднішній 

день є: 

– зростання споживання функціональних напоїв і, як наслідок, падіння 
споживання солодкої води у зв'язку з пропагандою здорового способу життя. 

В якості альтернативи компанії можуть розширювати асортимент і 

пропонувати вітамінізовані соковмісні напої; 
– високий рівень конкуренції світових лідерів. Це призводить до того, 

що маркетингові бюджети будуть тільки збільшуватися. Однак виробникам 

безалкогольних напоїв найпростіше брати участь в якості спонсора в різних 
піар-компаніях; 

– консолідація індустрії безалкогольних напоїв навколо великих, 

сильних брендів. Вітчизняні компанії можуть розраховувати тільки на 

низький ціновий сегмент, що також загострює конкуренцію. У разі 
відсутності одного товару, покупець спокійно вибирає той, що є в наявності. 

Саме тому варто пам'ятати про мережу дистрибуції; 

– активне просування продовольчими рітейлами продукції під ТМ 
власних мереж, яка реалізується в супермаркетах. Ціни таких безалкогольних 

напоїв привертають покупців і досить дешево обходяться самим власникам. 

Аналітики прогнозують подальше зростання Private Label в зв'язку з 
орієнтацією аудиторії на дешеві напої [3]. 

Отже, вітчизняний ринок дуже насичений різними безалкогольними 

напоями. Кожна компанія намагається просувати свою продукцію і 
збільшувати об’єм продажу з кожним роком.  
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 
В УКРАЇНІ 

 
Вітчизняний ринок алкогольних напоїв досить різноманітний та 

представлений такими напоями, як горілка, бренді, віскі, коньяк, джин, 
ігристі вина, шампанське, пиво та ін. Кожен напій відрізняється своїми 
смаковими властивостями, кольором, смаком, запахом, а також найголовніше 
– міцністю.  

Різновид бренді, який виробляється з винограду, – коньяк є одним із 
найпопулярніших напоїв. Пік його виробництва в Україні був у 2015 році –
10,594 тис. т. Однак вже з 2016 року розпочалось його стабільне зниження. 
Це пов’язано з підвищенням акцизу та економічною ситуацією (девальвація 
гривні). Так за 2018 рік показник виробництва становив 8,1 тис. т, що на 24 % 
менше показника пікового періоду [1].  

Лікер – солодкий, ароматний напій із фруктових соків. Найвищий 
показник виробництва за останні п’ять років відзначався у 2014 році – 36,7 
тис. т. Подібно до ситуації на ринку коньяку, виробництво після пікового 
року стабільно знижувалось до 2016 року (до 18,7 тис. т). У наступні два 
роки спостерігається поступове відновлення, однак показник все ще нижчий, 
ніж у 2014-2015 роках (25,8 тис. т у 2018 році). 

Вітчизняне виробництво ігристих вин мало неоднозначну динаміку у 
період 2014-2018 р. р. Однак, показник 2018 року був найвищим за останнє 
п’ятиріччя – 11,6 тис. т ( +21 % у порівнянні із 2014 роком). 

Показники виробництва вин з концентрацією спирту не більше 15 % у 
період 2015-2018 р. р. тримається в межах 20 тис. т. Піковим був 2017 рік – 
23,7 тис. т. У 2018 році обсяг виробництва дещо знизився до 21,5 тис. т. 

Найпопулярнішим алкогольним напоєм є солодове пиво, попит на який 
має стабільний характер як з боку вітчизняного ринку, так і зовнішніх 
ринках. Однак, як і у випадку з бренді та коньяком, піковими роками 
виробництва були 2014-2015 р. р. 

Отже, аналізуючи алкогольний ринок України, ми спостерігаємо 
неоднорідну динаміку. Одні позиції ідуть на спад, а інші навпаки нарощують 
свої об’єми [2].  

Обсяги виробленої лікеро-горілчаної продукції у 2020 році порівняно з 
2019 роком збільшилися майже на 11 %, виноробної продукції та солодового 
пива зменшились на 13 % та 0,5 % відповідно. Водночас, імпорт лікеро-
горілчаної продукції зріс майже на 45 %, виноробної – вдвічі, а пива – більш 
ніж на 11 % [3]. 

До держбюджету за цей період надійшло майже 42 млрд. гривень 
акцизного податку з алкогольних напоїв, імпортованих та вироблених в 
Україні. Проте його питома вага у загальній сумі податкових надходжень 
знизилася із 1,9 % у 2018 році до 1,6 % за 9 місяців 2021 року [3]. 
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За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, частка 

нелегального спиртного в Україні становить понад третину загального обсягу 

ринку алкоголю та більше половини ринку міцного алкоголю. 

Аналітики Pro-Consulting говорять, що до сьогоднішнього дня спиртова 

промисловість перебувала в незадовільному стані і вимагала істотних реформ 

[4]. Протягом періоду 2015-2019 років відбулося суттєве скорочення обсягів 

виробництва спирту етилового в Україні. Річні темпи спаду варіювалися від 6 

до 15 % (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динаміка виробництва спирту етилового з врахуванням 

«тіні», тис. т [1] 

 

Як видно з рисунку, показники виробництва спирту етилового 

скорочуються з року в рік. 

Основними причинами спаду виробництва спирту етилового в 

натуральному вираженні в 2015-2019 роках були: низький рівень 

рентабельності спиртової галузі в зв'язку з неповною завантаженістю 

виробничих потужностей спиртових підприємств; зміни в податковій 

політиці; наявність проблем у постачанні сировини на підприємства. На 

сьогоднішній день спирт як сировина направляється в більшості на 

виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Недостатнє регулювання державою 

легального обігу спирту та алкогольної продукції призвело до появи 

багаторівневої «тіньової» системи від виробників спирту до виробників і 

продавців лікеро-горілчаною продукцією. Держава шляхом підняття ставки 

акцизного податку на спирт і алкогольні напої не мотивувала виробників, а, 

навпаки, посилювала позиції «тіньового» сектора. Основна причина 

існування неофіційного ринку – низька якість управління керівників на 

державних підприємствах, корумпованість, обмеженість ринку однієї 

збутової галуззю та ін. Скасування монополії держави і припинення суворого 

державного контролю дадуть можливість приватному сектору реалізовувати 

потенціал галузі, сприятиме розвитку ринку шляхом надходження 

капітальних інвестицій на спиртові заводи, «детінізації» ринку, збільшення 

виробництва та експорту спирту. 
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ СУВЕНІРНО-

ПОДАРУНКОВИХ ТОВАРІВ 

 

Вітчизняний ринок демонструє широкий асортимент канцелярської 

сувенірно-подарункової продукції. Виробники пропонують такі затребувані 

на ринку товари, як: офісне приладдя; ручки з металу і пластика, олівці; 

щоденники, календарі, плакати; візитниці; флешки і повербани; новорічні 

корпоративні подарунки; годинники настінні, наручні з вашим логотипом; 

магніти з вінілу і акрилу; різноманітні брелоки і значки; посуд, чашки; 

термоси та термокружки; одяг, пледи, рушники, та інший текстиль; 

футболки, кепки; друк на тканині; пакети паперові та поліетиленові; сумки 

еко тканини і поліестеру; рюкзаки; парасольки з логотипом; запальнички; 

товари для дому; товари для відпочинку і подорожей; браслети з логотипом 

та багато іншого. 

Сувенірно-подарункова продукція розподіляється за виробничими 

принципами. Серед них виділяють основні: вироби поліграфічної продукції; 

сувенірні вироби з гравіюванням або з фірмовими наліпками; подарункові 

вироби (зокрема письмове приладдя, настільні годинники; скриньки з 

лаковими мініатюрами, художні альбоми, порцелянові вази). 

Органічним доповненням цієї типології може бути класифікація, в якій 

сувенірно-подарункові товари поділяють за такими ознаками: 

1) за матеріалом (предмети, виконані з різних порід дерева і його частин, 

кістки, рогу, перламутру; пластмаси, металу, пап'є-маше, гуми та каучуку, 

каменів, кераміки, скла, тканин, пряжі і ниток, шкіри, хутра та інших 

матеріалів); 

2) за технікою виготовлення (столярні, токарні, різьблені, литі, 

штамповані, пресовані, в'язані, плетені сувеніри та ін.); 
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3) за способом декорування (поліровані, шліфовані, різьблені, 
гравірування, розписні, карбовані, лаковані, чорніння, предмети, створені за 
допомогою випалювання, та ін.); 

4) за призначенням (вироби народних художніх промислів; сувеніри, які 
відображатимуть знаменні події (медалі, значки, брелоки); сувеніри-
подарунки; сувеніри, отримані на заходах; сувеніри-іграшки та ін.); 

5) за способом використання (утилітарні речі, художньо оформлені 
(посуд, письмові прилади); декоративні вироби (настінні панно, настільні 
прикраси) і ін.); 

6) за тематикою (сувеніри, пов'язані з певним місцем, датою, подією і 
ін.). 

Дана класифікація представляє сувенірно-подарункові товари більшою 
мірою з точки зору процесу його створення і дає уявлення про матеріали і 
технології, що використовуються при виготовленні виробів, що, на нашу 
думку, виявляється важливим і для виробників, і для споживачів. 

Ще одна класифікація запропонована Пахолюк О.В., Передрій О.І. [1]. 
Автори пропонують поставити систему диференціації сувенірів за 
наступними відмітними ознаками: 

1) за наявністю додаткової функції: канцелярське приладдя, прикраси, 
предмет гардероба, предмет інтер'єру, різне начиння тощо. Дану категорію 
можна позначити як корисні речі і предмети, у яких до основної додається ще 
й ряд додаткових функцій, пов'язаних з їх утилітарним призначенням (сумка, 
ваза, брелок, кружка, свічник і т. д.), що підвищує привабливість таких 
предметів при виборі сувенірної продукції; 

2) за типом використовуваного матеріалу сувеніри діляться на виконані 
з натуральних і штучних (синтетичних) матеріалів. До натуральних 
матеріалів відносяться камінь, глина, солоне тісто, дерево, хутро, натуральна 
тканина, шкіра та ін. Як підвиду натуральних сувенірів можна виділити 
«їстівні» сувеніри. До сучасних штучних матеріалів можна віднести гуму 
(силікон, поліпропілен), полімерні матеріали, синтетичні тканини. 

Традиційно покупці віддають перевагу натуральним матеріалам, хоча в 
представленому на прилавках асортименті сувенірів присутні в більшій 
кількості вироби, виконані з сучасних синтетичних матеріалів; 

3) за способом виконання сувенірна продукція підрозділяється на 
унікальні авторські вироби, виконані ручним способом, і на тиражовані, 
створені із застосуванням сучасних технологій та обладнання. Вироби ручної 
праці поодинокі в своєму виконанні, тоді як сувенірна продукція, 
виготовлена сучасними способами, передбачає можливість виробництва 
різноманітного асортименту в короткі терміни, випуску продукції в великому 
обсязі, зменшення ціни за рахунок тиражування. При цьому вироби ручної 
праці створюються в меншій кількості, і їх вартість істотно вище; 

4) по тематичної приналежності, багато в чому визначає зміст, образ і 
композиційне рішення, сувеніри пропонується диференціювати на 
регіональні і загальнонаціональні. На регіональних сувенірах зображують, як 
правило, таку нормативну напис з назвою регіону і будь-які його іміджеві 
місця і образи. Як загальнонаціональних сувенірів використовують 
зарекомендували себе образи, що символізують країну, державу. 
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Таким чином, виконане дослідження демонструє, що розвиток 

сувенірно-подарункової продукції не стоїть на місці, змінюється її 

асортимент та вподобання споживачів, оскільки попит на продукцію 

постійно зростає; сувенірно-подарункова продукція підпорядкована модним 

тенденціям, а споживчий ринок – умовам конкурентоспроможності (попиту 

та пропозиції). Разом із тим сувенірно-подарункова продукція стала 

потужним інструментом маркетингових комунікацій. Однак, подальших 

досліджень потребує система категорій та систематизації канцелярської 

сувенірно-подарункової продукції. 
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ВПЛИВ УМОВ І ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ХАРЧОВУ І 

БІОЛОГІЧНУ ЦІННІСТЬ М’ЯСА ПТИЦІ  

 

М'ясо птиці для українців є невід'ємним елементом раціону. У ньому 

багато цінних білків, вітамінів, мінералів і амінокислот. У пташиному м'ясі у 

великій кількості міститься вітамін B2, В6, В9, В12, з мінеральних речовин –  

фосфор, сірка, селен, кальцію, магній, мідь і залізо. Забезпечує нормальну 

роботу усіх органів та систем. Cаме тому так важливо дотримання 

правильних умов і термінів зберігання цього продукту. 

Для продажу є заморожена або охолоджена продукція. Заморожування 

забезпечує запобігання розвитку мікробіологічних процесів і для різкого 

зменшення швидкості ферментативних і фізико-хімічних реакцій та його 

використовують переважно у разі потреби тривалого зберігання м’яса. Воно 

здійснюється за температури повітря в камері від -23 до -35 °С протягом 18-

36 год. до досягнення в найтовстішій частині туш температури, що не 

перевищує -8 °С. Тривалість подальшого зберігання м’яса при -18 -25 °С 

становить від 4 до 18 місяців залежно від температури та виду. 

У результаті заморожування волога кристалізується. Кількість вільної 

вологи в клітинах зменшується, завдяки чому в міру вимерзання вологи 

життєдіяльність мікрофлори знижується, а потім і припиняється. За 
нерівномірного росту кристалів льоду клітини мікроорганізмів можуть 

руйнуватися. При низькотемпературному зберіганні мікроорганізми частково 

відмирають, змінюються морфологічна структура м’яса і стан його колоїдних 
систем, інгібують біохімічні процеси, причому чим нижчі швидкість і 

температура заморожування, тим більшою мірою змінюється якість 

сировини, яку використовують, при подальшому розморожуванні. 
Вимерзання вологи і кристалоутворення зумовлюють у м’ясі перерозподіл 
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води між структурними елементами, порушення цілісності м’язових волокон, 

часткову агрегацію і денатурацію м’язових білків, зменшення їх розчинності, 
розпушення сполучнотканинних з’єднань, що призводить до зниження 

вологозв’язувальної здатності, погіршення смаку і консистенції м’яса, 

значних втрат м’ясного соку після його розморожування. 
У процесі тривалого зберігання замороженого м’яса втрачаються 

вітаміни, маса, розвиваються гідролітичні процеси та процеси окиснення, 

змінюється колір м’язової тканини, на поверхні можуть з’явитися безколірні 
або світлі ділянки холодного опіку. Вибір раціональних режимів 

заморожування та зберігання дає змогу зменшити негативний вплив 

оброблення на якість м’яса. 
Використання пакувальних матеріалів сприяє зменшенню ступеня змін 

технологічних властивостей сировини і втрат маси. 

Найчастіше заморожування використовують для: 
–  накопичення сировини, причому максимальне збереження якості м’яса 

забезпечує проведення холодильного оброблення на ранніх етапах автолізу за 

високих значень рН; 
– стабілізації властивостей обваленого парного м’яса, в якому при 

швидкому заморожуванні гальмується процес після смертного задубіння і 

сировина зберігає високу вологозв’язувальну здатність; 

Від способу та умов заморожування залежить збереження якості 
харчових продуктів і рівень витрат на його здійснення. Властивості 

замороженого м’яса і економічні показники процесу значною мірою 

зумовлені характером автолізу м’яса, яке надходить на заморожування.  
На якість м'яса впливають такі фактори: 

– вид і стан сировини; 

– параметри процесу; 
– ступінь розвитку автолізу; 

– початкове мікробіологічне обсіменіння.  

Охолодження підвищує стійкість м'яса при зберіганні: 
– уповільнення росту мікрофлори: розмноження всіх мікроорганізмів, 

які виробляють харчові токсини (сальмонели, ботулінової палички тощо) 

пригнічується або суттєво уповільнюється при температурі нижче 5 °С. За 
температури нижче -12° С припиняється розмноження всіх мікроорганізмів; 

– зниження активності ферментів: внаслідок цього уповільнюється 

автоліз та псування м'яса, але також і його дозрівання; 
– уповільнення реакцій окислення: вони викликають прогірклість жиру 

та потемніння м'яса; 

– випаровування вологи: м'ясо з підсушеною поверхнею не так швидко 
покривається слизом, як з вологою. 

Щодо складських приміщень: стіни та стеля не мають притягувати 

вологу, рівні, без щілин, зручні для очищення та миття, пофарбовані 
світлими фарбами або обкладені плиткою. Для зменшення конденсації 

вологи та розвитку плісняви покривають водонепроникним і 

пароізоляційним захистом. Побутові, складські та допоміжні приміщення 

мають бути ізольовані від виробничих. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРНОГО РИНКУ 

 

Інновація – це результат системної діяльності, спрямованої на реалізацію 

досягнень науково-технічного прогресу та їх удосконалень, що сприяє 

кількісним та якісним змінам у внутрішньому середовищі підприємства та 

забезпечує підвищення ефективності та отримання конкурентних переваг [1]. 

Економіка, яка ґрунтується на знаннях як на одній із найбільш 

ефективних виробничих сил сучасності, вимагає максимального 

стимулювання й постійної підтримки як самих виробників цієї рушійної сили 

(науковців, дослідників, тобто винахідників нових пропозицій, ідей, 

інноваційних проєктів), так і певних підприємців, які здатні перетворити ці 

ідеї, пропозиції, проєкти у конкретну інноваційну продукцію, що має суттєві 

конкурентні переваги у порівнянні із товарами-аналогами.  

Ринок інновацій, як і будь-якій інший ринок, є економічною системою, у 

межах якої постійно відбуваються узгодження та реалізація економічних 

інтересів між продавцями і покупцями продукції, товарів або послуг за 

допомогою механізму ринкових цін. Тобто інноваційний ринок належить до 

одного зі спеціалізованих видів ринку.  

Дослідження й подальше розкриття змісту економічного поняття «ринок 

інновацій» у сучасних економічних умовах свідчить про необхідність 

уточнення даної категорії із урахуванням його ролі як складової національної 

інноваційної системи. Так, деякі науковці вважають, що зміст даного поняття 

трактується відповідно до назви, тобто ринок інновацій – це усі елементи 

ринкових відносин, що виникають у процесі розроблення, створення, 

впровадження та реалізації нових технологій, товарів або послуг. Інші 

дослідники, після детального вивчення його основних властивостей, 

стверджують, що, володіючи цілим рядом ознак, характерних для товарного 

ринку, ринок інновацій разом із тим має специфічні особливості, які багато в 

чому визначаються специфікою пропонованого інноваційного продукту [2]. 

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» будь-який 

інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проєкту і 

https://buklib.net/books/36146/


54 

науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою нової 

технології чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи 

дослідної партії і відповідає наступним вимогам: 

– він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності 

(винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної 

мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має 

державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників 

цих об’єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією 

(впровадження) відкриттів. При цьому використаний об'єкт інтелектуальної 

власності має бути визначальним для даного продукту; 

– розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і 

технологічний рівень; 

– в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо 

не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на 

ринку, він є конкурентоспроможним і має суттєво вищі техніко-економічні 

показники [3]. 

Продавцями інновацій є університети та академії, науково-дослідні 

інститути, технологічні та конструкторські бюро, експериментальні 

виробничі підприємства, лабораторії тощо. Покупцями інноваційного 

продукту можуть бути виробничі підприємства, які застосовуватимуть 

інновації у безпосередніх технологічних процесах для створення нових 

товарів. Тобто ринок інновацій є ринком розвитку, на відміну від інших 

товарних ринків, які відзначаються лише зростанням або скороченням [4]. 

Механізм ринку інновацій, як і решта ринків, містить чотири основні 

регулятори: попит, пропозиція, ціна, конкуренція. Однак дія цих регуляторів 

на ринку інновацій має істотні відмінності. Існує певна розбалансованість 

між попитом та пропозицією, який неможливо свідомо регулювати. 

Пропозиція інновацій створюється в умовах невизначеності, невідомості для 

споживачів. Потенційна інновація підтверджує свій статус лише в наслідок 

ринкового визнання. Експерти ринку інвестиційних проєктів стверджують, 

що лише один проєкт з десяти дає ефект, що відшкодовує витрати. Крім того, 

вважається, що результати науково-дослідних робіт мають ринкову 

перспективу, лише тоді коли дохід від реалізації інноваційної продукції у 100 

і більше разів буде перевищувати затрати на НДР [5]. 

Отже, підвищення конкурентних переваг вітчизняного товарного ринку 

може бути забезпечене комплексом заходів, серед яких пріоритетним є 

інноваційний розвиток. Для забезпечення сталого розвитку вітчизняного 

товарного ринку необхідно усунути перешкоди на шляху формування 

повноцінного ринку інновацій. Подальший розвиток ринку інновацій в 

Україні є неоднозначним процесом, у якому поєднується дія об’єктивних, 

сприятливих або не сприятливих чинників, та вплив аномальних явищ, що 

безпосередньо загрожують економічній безпеці країни. Їх подолання вимагає 

поєднання механізмів державного регулювання з механізмом самоорганізації, 

що є ознакою цивілізованого ринку інновацій та вважливою умовою 

підвищення конкурентних переваг вітчизняного товарного ринку. 
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СТАН РИНКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЛІТАКОБУДУВАННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

 

У сучасному суспільстві майже неможливо уявити світ без авіатехніки. 

Літаки завжди були транспортом, якому потрібно було приділяти дуже 

багато часу для виготовлення. Ці гіганти використовуються скрізь: для 

перевезення людей або вантажу, тушіння пожежі в лісах, охорони певної 

території тощо. 

Україна є однією з небагатьох країн у світі з повним циклом розробки 

літаків (макротехнологій) і є лідером світового ринку транспортної та 

регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку авіабудування Україна 

є однією з найрозвиненіших країн. Такі галузі мають п’ять-шість 

високотехнологічних країн [1]. 

Асортимент українських авіазаводів характеризується історичним 

розвитком, а профільною продукцією українських підприємств досі є 

транспортні та пасажирські літаки регіональних та середньомагістральних 

маршрутів. Це дозволяє українському виробнику відійти від найбільшого 

світового виробника літаків в іншому сегменті ринку. Однак це ніша ринку 

для великих пасажирських лайнерів і, як правило, вважається найбільш 

прибутковою. 

У галузі авіабудування працює понад 60 підприємств, на які припадає 

близько 25 % робочої сили українського машинобудування. Галузь базується 

на п’яти великих гравцях і складає дві третини робочої сили. Авіаційна 

промисловість має потенціал для збільшення розробки та виробництва 

авіаційної техніки, зокрема [1]: 

https://uaculture.org/texts/innovacziya-yak-styl-zhyttya-u-hhi-stolitti/
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– транспортні, а також регіональні пасажирські літаки; 

– різноманітні авіаційні установи и двигуни; 

– бортова електроніка, яка використовується для систем супутникового 

зв’язку; 

– гелікоптери та малі літаки, включаючи безпілотні літальні апарати. 

До популярних розробок авіаційної промисловості України можна 

віднести: 

– літаки різного типу, а саме: Ан-178, Ан-225, Ан-70, Ан-124 тощо; 

– виробництво двигунів для авіації; 

– виробництво гелікоптерів. 

Державне підприємство «Антонов» є найбільшим підприємством в 

Україні з виробництва літаків. Тут впроваджено повний цикл виробництва 

сучасної авіації - від розробки та серійного виробництва до забезпечення 

комплексної післяпродажної підтримки. За час існування підприємства, 

співробітники компанії створили понад 22 тис. варіантів і модифікацій 

пасажирських, транспортних та спеціалізованих літаків. ДП «Антонов» 

встановив понад 500 світових рекордів [2]. 

Однак, з 2015 року, після включення ДП «Антонов» до складу ДК 

«Укроборонпром», розпочалася стрімка деградація флагмана галузі та всіх 

інших підприємств авіаційної промисловості [3]. 

На сьогодні авіаційній промисловості вдалося відновити систему 

ремонтного обслуговування літаків Антонова. Так, Завод 410 цивільної 

авіації у 2021 році уклав контракти з низкою країн, зокрема, з Казахстаном, 

Республікою Бангладеш і Шрі-Ланкою. Здійснює ремонт літака ВПС 

Болгарії, а також отримав низку замовлень від Міноборони та Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Крім того, було 

відновлено літаки для ДСНС України – пожежні Ан-32П і літак повітряного 

спостереження та аерофотозйомки Ан-30. У грудні 2021 року підприємство 

передало літак Ан-26 Повітряним силам ЗС України [3]. 

Утім перспективи у національного літакобудування є. Школа військово-

транспортної та транспортної авіації збережена. Також можна навести 

приклад літака, який відомий на весь світ, а саме найбільший транспортний 

літак Ан-225 «Мрія», спроєктований і побудований на ДП «Антонов». Це 

свідчення того, що країна має потужності для виробництва таких літаків, що 

не мають світових аналогів.  

Однак перехід до розвитку вимагає низки потужних кроків. Зокрема, 

галузь потребує активних інвестицій. Як зазначають [4], загальний обсяг 

інвестицій у розвиток в Україні власного авіабудування у період із 2021-го до 

2030 року становитиме понад 34 млрд грн. 

Також, значною підтримкою галузі є те, що українські підприємства, які 

займаються будуванням літаків, звільняються від податків до 2025 року 

включно. Таке рішення сприяє розвитку авіабудуванню в Україні, оскільки 

підприємства-виробники мають додаткові можливості для залучення як 

внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій [5]. 
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Варто також активізувати роботу з іноземними партнерами – для 

відновлення втрачених або утворення нових міжнародних проєктів. Наразі до 

українського авіабудування проявляють зацікавленість китайські партнери, 

низка європейських країн: Німеччина, Великобританія, а також Індія та 

Азербайджан.  
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ВПЛИВ СИРОВИНИ ТА КОНСТРУКЦІЇ НА СПОЖИВНІ 

ВЛАСТИВОСТІ, АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ НАМЕТІВ 

 

В останнi роки можна спостерiгати тенденцiю до зростання кiлькостi 

українцiв, які звертають бiльше уваги на своє здоров’я, і, як результат – стає 

більш популярним активний спосіб життя та зростає попит на спортивні 

товари, у тому числі туристичні , до яких відносяться намети. 

При виробництві наметів використовують сталь, сплави алюмінію, 

скловолокно, пластики. 

Від дуг намету, в першу чергу, вимагається легкість та міцність; каркас 

не повинен деформуватися під впливом навантаження. Цим вимогам добре 

відповідають стійки із різних сплавів алюмінію. Часто використовуються і 

фіберглас або пластик, але вони вважаються менш міцними. 

Для виготовлення дуг каркасів застосовують наступні відомі матеріали: 

дюралюміній марки Д16Т (легкий, дешевий); дюралюмінієвий сплав марки 

В95 (краще Д16Т, але дорожче); анодовані алюмінієві сплави типу Easton 

7075 T6, 7001 T6; різні типи скловолокна (легкий, міцний матеріал, що не має 

залишкової деформації, але на морозі стає дещо крихким); сталеві каркаси, 

що володіють високою міцністю і пружністю, але при цьому і великою 

вагою, що звужує спектр їхнього застосування [1].  

Наразі більшість виробників використовують пластикові стійки або ж 

трубкиі з алюмінієвих сплавів. Пластикові стійки використовуються у 

дешевих «пляжних» моделях. Вони менш довговічні та ремонтопридатні.  

Слід відзначити, що у високих горах пластик під дією твердого 

https://www.antonov.com/
https://interfax.com.ua/news/investments/781979.html
https://uprom.info/
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ультрафіолету за 2-3 сезони розкладається і стає дуже ламким. Алюмінієві 

каркаси більш довговічні. Сплав підбирається таким чином, щоб після зняття 

навантаження не залишалося деформації. Правильно підібраний виробником 

метал і через 5 років інтенсивної роботи не приймає форму дуги, трубки 

залишаються абсолютно прямими і пружними. Для зручності зборки всі 

частини однієї дуги нанизують на гумку; значно спрощується процес 

постановки намету, що зменшує ймовірні втратити якої-небудь частини 

каркасу [5]. 

Каркаси бувають внутрішні і зовнішні, тобто такі, що знаходяться під 

тентом або поза ним. В умовах сильного вітру зручніше ставити намет із 

зовнішнім каркасом. Улаштовано це таким чином: по гранях намету пришиті 

спеціальні гумки, які перекидаються через дугу каркасу одним швидким 

рухом та фіксуються на гачку на тій же грані. 

У наметах для середньогір’я використовуються каркаси із металу чи 

пластику, а у наметах для рівнини – в основному із пластику. 

Закордонні фірми використовують для металевих каркасів 

американський сплав Easton або ж інші дюралюмінієві сплави. Пластикові 

каркаси бувають склопластикові (fiberglass), вуглепластикові, кевларові [1]. 

Кращі пластикові каркаси визначаються не лише тим матеріалом, що 

використовується (частіше усього це вуглепластик чи кевлар), але й високою 

технологією виготовлення із просторовою орієнтацією та напругою волокон. 

Склопластик відрізняється низькою ціною, він не має залишкової деформації, 

але вдвічі важчий алюмінієвого сплаву, неморозотривкий, має низьку 

міцність. Цих властивостей цілком достатньо для нескладних походів. Легкі 

каркаси із вуглепластику або ж кевлару мають вартість вищу, ніж металеві.  

Каркасні намети поділяються на двошарові (тент + внутрішній намет) та 

одношарові [3].  

До матеріалу тенту одношарового намету висуваються наступні вимоги: 

водонепроникність поєднується із повітропроникністю (це необхідно для 

запобігання конденсації вологи на внутрішній поверхні намету). Такою 

властивістю володіють мембранні тканини a la Gore-Tex. Подібні конструкції 

виграють за вагою, але висока вартість мембранних тканин значно 

підвищуює вартість наметів. 

Для двошарових наметів тент не повинен протікати, бути міцним і 

легким, а простір між ним і внутрішнім наметом (як мінімум два сантиметри) 

слугую для відведення конденсату, який неминуче утворюється при диханні. 

Ці вимоги у тій чи іншій мірі задовольняються такими матеріалами, як 

polyester ripstop, nylon taffeta, силікон (полімерний матеріал із нанесеним 

шаром силікону). Оскільки тент являє собою не цільний виріб, а зшитий із 

окремих деталей, то шви необхідно проклеювати, щоб вони не були 

водонепроникними. При виборі намету слід звертати увагу на те, щоб тент не 

стикався із внутрішньою тканиною, бо інакше через це місце буде проникати 

волога «tape». 

Шви – це те місце, через яке, в першу чергу, проникає волога. Шви на 

тенті проклеюються або ж проварюються. Проклейка використовується на 
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більш дешевих матеріалах («сріблянка»). Останнім часом фірми 

застосовують технологію «tape» – спеціальна тейп-машина приварює на шов 

водонепроникну стрічку із матеріалу, який схожий за властивостями до 

матеріалу тенту). Проварювання - більш довговічний варіант, ніж проклейка. 

У будь-якому випадку бажано придбати засіб для проклеювавння швів і 

періодично додатково обробляти їх. Намет із непроклеєними швами 

автоматично потрапляє під категорію гірших або ж, навпаки, самих 

професійних, бо дуже дорогий намет без проклеєних швів буде стояти вище 

зони дощів і потреби у проклеюванні нема. Є й інший підхід до обробки 

швів, який зустрічається досить рідко – «посилені шви». Це такий шов, що 

має підкладену в нього стропу. При правильному співвідношенні коефіцієнту 

розтягання стропи й тканини намет із посиленими швами добре натягується, 

а шов не розтягується і вода у дірочки не потрапляє [4]. 

Щоб внутрішній намет не розповзався по швах (така властивість 

притаманна нейлону), строчка спеціально обробляється, і виглядає як бічний 

шов на фірмових джинсах Levi's. Міцність досягається за рахунок того, що 

фактично чотири шари матеріалу з'єднуються подвійною строчкою.  

Основними вимогами до внутрішнього намету є такі: тканина повинна 

«дихати» (з метою вентиляції), бути легкою та міцною. В основному 

використовуються nylon ripstop (армований нейлон), nylon taffeta (не плутати 

з nylon taffeta silver), polycotton, cotton.  

Основа намету – це дно. Саме воно використовується у самому 

жорсткому режимі експлуатації, оскільки намети ставлять на гострих 

каменях, льоді, снігу, воді, піску. Якщо дно не промокло, то спальник і інші 

речі залишилися сухими, а це, у свою чергу, створює комфорт. Абсолютною 

водонепроникністю володіють тканини, якщо вони витримують без 

промокання тиск води 3000 мм, який у два рази перевищує стандарт DIN для 

водонепроникних тканин. Це додає їм ще й теплостійкість, вогнезахисні 

властивості, а гнучкість зберігається. Використовують polyester ripstop, nylon 

taffeta pu 6000, moden heavy nylon taffeta pu 8000, nylon oxford, polyoxford, 

210t ripstop nylon. Алюмінізований polyester ripstop (без поліуретану) має 

показники водонепроникності істотно нижчі (1500-2000 мм). Оброблений 

поліуретаном nylon taffeta витримує тиск від 1000 до 1500 мм [2]. 

Застосовується також (в кемпінгових моделях) непромокальний армований 

поліетилен, однак він має більшу питому вагу. Часткові і кутові шви 

потрібно обов'язково герметизувати за допомогою спеціальної стрічки 

«tape». З таким дном вода в намет може потрапити лише у тому випадку, 

коли її рівень піднімається вище рівня донного корита. У дешевих наметах 

дно виготовляється із армованого поліетилену, який сам по собі не промокає. 

Якщо добре і регулярно проклеювати шви, то намет буде непогано тримати 

воду. Термін служби поліетиленового дна значно менший [5].  

Важливий елемент вдалого конструкторського рішення намету – це 

тамбури, «спідниці», протимоскітні сітки та інший «дріб'язок». 
Тамбур слугує місцем збереження різних речей, яких, як правило, 

набирається чимало; кухнею в умовах непогоди; стартовою площадкою для 
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виходу в агресивно налаштоване навколишнє середовище. Для виконання 

усіх цих функцій тамбур має бути, по можливості, якнайбільшим, а краще, 
щоб їх було два, тоді один буде використовуватися в якості камери 

збереження, другий – для всього іншого. 

Для збільшення об’єму тамбуру можна використати два прийоми: 
застосування окремої дуги; використання спеціального накладного елементу.  

При використанні окремої дуги потрібно, щоб вона кріпилася не до 

кінців основних дуг, а перетиналися з ними (це дасть змогу збільшити 
загальну жорсткість конструкції та захистити від «несанкціонованого» 

складання. 

Велике значення має місце розташування тамбуру (з торця чи збоку). 
Перший варіант полегшує вхід і вихід з намету (не приходиться перелазити 

через тих, хто спить). З іншого боку, бічна конструкція тамбуру дозволяє 

обійтися без додаткової дуги, що знижує загальну вагу намету, але не 
поліпшує його характеристик, оскільки він виходить хоч і об'ємним, але 

низьким і незручним [1].  

«Спідниця» – це смужка тканини по периметру намету, яка прилягає 
безпосередньо до землі. Вона може бути як пришитою, так і зйомною. Як 

мінімум, повинна бути передбачена можливість її скочування. «Спідниця» 

вкрай необхідна при використанні наметів у горах; взимку або ж просто при 

низьких температурах. Це додаткове утеплення; відсутність протягу збоку і 
знизу; можливість додатково зміцнити намет, засипавши «спідницю» снігом 

або поставивши на неї випиляні із щільного снігу цеглини.  

Основними елементами кріплення наметів до каркасу у різних 
виробників різні: гачки – дозволяють швидко і зручно кріпити намет до 

каркасу, але відносно тендітні; зав'язки – дешево, надійно, але довго; липучки 

– швидко, але ненадійно; кишені – міцно, але не дуже зручно при монтажі; 
шнурівка – не перевіряли [5].  

Протимоскітні сітки доцільно використовувати при наявності комарів. 

Ці сітки повинні дублювати входи.  
Обов'язкова умова для віднесення намету до розряду «хороших» і тим 

більше «відмінних» – це наявність продуманої системи вентиляції. У деяких 

закордонних моделях передбачена можливість доступу до зовнішніх 
вентиляційних отворів із внутрішнього намету. Через вентиляційні отвори в 

намет не повинен потрапляти сніг чи дощ. Краще, якщо вентиляцію можна 

відкрити чи закрити, не покидаючи намету.  
У наметах необхідні також різні приємні дріб'язки, що значно 

полегшують життя: велика кількість кишень; кріплення для ламп і підвісних 

пальників; сітка під стелею для сушіння дрібних речей.   
Форми входу до намету самі різноманітні і залежать від призначення 

намету та споживчих переваг його власника. Найбільш простий у 

виготовленні і довговічний тубус («рукав»). Більшість наметів 
забезпечується входом на блискавці з пластиковими зубами. Вхід роблять 

подвійним – тканина внутрішнього намету дублюється москітною сіткою. 

Багато моделей наметів мають два входи; це особливо актуально для 3-4-

місних наметів [4].  
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Розміри намету мають враховувати кількість осіб, що будуть у ньому 

мешкати; розміри внутрішнього намету (особливо людям високого зросту); 
можливість витягнутися в ньому в повний ріст, що необхідно для 

повноцінного відпочинку; зручність сидіння деякий час; розміри тамбура –

місця збереження взуття і рюкзаків (він повинен бути досить об’ємним хоча 
б для взуття і посуду всіх, хто проживає у наметі) [5]. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ МЕБЛІВ, 

ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ТОВ «ТВК ПЕТРОЦЕНТР» 

 

Меблева промисловість почесно займає своє місце серед провідних 
виробничих галузей. Будучи однією з найпотужніших галузей 

деревообробної промисловості, вона складає понад 50 % загального обсягу 

обробки деревини в Україні. Складно переоцінити важливість меблевої 
промисловості для повсякденного життя: без меблів неможливо уявити собі 

жодне виробництво, офісний центр, жоден житловий будинок. Крім 

забезпечення меблевою продукцією загальноприйнятного рівня життя й 
комфорту, виконуючи для людей ті функції, які люди самі виконати не в 

змозі, меблева промисловість забезпечує населення робочими місцями, 

працевлаштовуючи більше як половину усіх робітників деревообробної 
сфери. 

Щорічний попит на меблеву продукцію збільшується, створюючи 

привабливі умови для розвитку меблевої виробничої галузі, яка має 
можливість зробити якісний та кількісний перехід від пострадянської моделі 

до сучасної затребуваної галузі, попит на продукцію якої йде далеко за межі 

локальних ринків [1]. 
За офіційними даними «Української Асоціації Меблевиків», експорт 

українських меблів за 2021 рік становив 1,05 млрд. дол. США, що на 40,1 % 

більше, ніж в попередньому році та за 6 останніх років це стабільні 17,6 % 

приросту [2]. 
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Найбільший приріст +57 % відбувся за групою дерев’яні меблі і 

становив 213,3 млн. дол. (за виключенням меблів для офісу, кухні та спальні). 

На другому місці – частини меблів для сидіння, третьому – м’які меблі та 

дивани-ліжка. Виробники меблів експортували продукцію до 120 країн світу. 

Найбільші обсяги до Польщі 34,3 % (третій експортер меблів світу) та 

Німеччини 16,4 % другий експортер меблів світу). Вони постачають меблі до 

світових лідерів меблевого ритейлу таких, як: IKEA, JYSK, XXLUZ, 

HOMECENTER та інших. Українські меблі продаються онлайн на всіх 

континентах [2]. 

Асортимент корпусних меблів, що реалізуються ТОВ «ТВК 

Петроцентр», досить широкий та глибокий. Їх можна об'єднати за 

експлуатаційною ознакою у наступні групи: меблі для дому; меблі для кафе, 

барів, ресторанів; меблі для відпочинку; меблі для офісів. 

Нами вивчено меблі, які у досліджуваному періоді користувались 

найбільшим попитом. 

У ТОВ «ТВК Петроцентр» у 2019-2021 роках реалізовувалися наступні 

комплекти меблів. 

Вітальня Berlin включає елементи корпусних і м’яких меблів. До складу 

входять такі позиції: вітрина настінна UK-58 (2 шт.); вітрина настінна UK-59 

(2 шт.); фасад скляний UK-44 (4 шт.); вітрина UK-54 (2 шт.); вітрина UK-56 

(1 шт.); фасад UK-36 (6 шт.); фасад скляний UK-46 (2 шт.); комод UK-360 (1 

шт.); комод UK-362 (1 шт.); ТВ-тумба UK-370 (1 шт.); стіл журнальний UK-

402 (1 шт.); диван Berlin трьохмісний модуль (1 шт.); диван Berlin 

одномісний модуль (1 шт.). Матеріал корпусних меблів – МДФ, оброблений 

шпоною, оббивка диванів – тканина, якій можна робити вологе чищення.  

Вітальня Berlin-1 іншої комплектації включає: вітрину настінну UK-58 

(1 шт.), UK-59 (2 шт.); вітрину UK-50 (1 шт.); вітрину UK-56 (1 шт.); фасад 

глянцевий UK-36 (4 шт.); фасад UK-34 (2 шт.); фасад скляний UK-46 (4 шт.); 

комод UK-364 (2 шт.); підставку UK-404 (1 шт.); стіл журнальний UK-400 (1 

шт.); диван Berlin двомісний модуль (1 шт.); диван Berlin одномісний модуль 

(1 шт.). Матеріал – МДФ, оброблений шпоною, оббивка диванів – тканина, 

якій можна робити вологе чищення.  

Спальня Berlin складається із при ліжкових тумб UK-340 (2 шт.); 

комодів UK-360 (2 шт.); ліжка двоспального UK-300 (1 шт.); короба для 

білизни UK-302 (1 шт.); гардеробів UK-10 (2 шт.); комплектів дверей UK-31 з 

дзеркалами (2 шт.); дзеркала UK-380 (1 шт.). Матеріал – МДФ, оброблений 

шпоною.  

Домашній кабінет Berlin містить: стіл UK-102 (1 шт.); надставку UK-118 

(1 шт.); стіл журнальний UK-400 (1 шт.); фасад скляний UK-44 (2 шт.); фасад 

скляний UK-46 (4 шт.); вітрину настінну UK-59 (2 шт.); вітрину UK-60 (2 

шт.); фасад UK-36 (2 шт.); диван Berlin двомісний модуль (1 шт.). Матеріал 

корпусних меблів – МДФ, оброблений шпоною, оббивка диванів – тканина, 

якій можна робити вологе чищення.  

Дитяча вітальня Football включає такі позиції: вітрина настінна UK-59 (2 

шт.); вітрина UK-62 (2 шт.); вітрина UK-60 (1 шт.); фасад глянцевий UK-36 (9 
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шт.); шафа-гардероб UK-10 (1 шт.); комплект дверей UK-31 з дзеркалом (1 

шт.); стіл UK-120 (1 шт.); ліжко дитяче UK-310 (1 шт.); крісло Football (1 

шт.); м’яке безкаркасне крісло-пуф Football (1 шт.). Матеріал – МДФ, 

оброблений шпоною.  

Модульні системи Berlin мають кольори корпусів – зебрано 

африканське, дуб молочний, венне магія; кольори глянцевих фасадів – 

бежевий, червоний, білий; варіанти фасадів – у тон корпусу, зі склом, 

глянцевий. 

Комплекти для їдалень Shantawood складаються із стола і 4 стільців, 

вироблених із натурального масиву дерева, колір – дуб. Розміри стола – 

114×71×76h, стільців – 42×44×88h см. Комплекти Marta New (стіл і 4 стільця) 

мають стільницю із МДФ,  каркаси – із натурального масиву дерева, колір – 

темний горіх. Розміри стола – 112×70×75h, стільців – 42×45×90h см. 

Комплекти Sharon (стіл і 4 стільця): стільниця із МДФ, каркаси – із 

натурального масиву дерева, стільці з м’якою оббивкою, колір – темний 

горіх. Розміри стола – 120×75×75h, стільців – 44×52×92h см.  

Універсальні комплекти для кухні Orfey складаються із стола і 4 

стільців. Каркаси стола і стільців виготовлені із металевої труби, 

пофарбованої порошковою фарбою, стільниця – МДФ завтовшки 18 мм. 

Розміри стола – Ø90 см, стільців – 39×40×80h×44hс см. 

Комплекти для кухні Vega (стіл і 2 стільці), каркаси стола і стільців 

виготовлені із металевої труби, пофарбованої порошковою фарбою, 

стільниця – МДФ завтовшки 18 мм. Розміри стола – 120×40×88h см, стільців 

– 39×40×78h×44hс см.  

Комбінації вітрин, комодів та тумб Berlin є модульними системами 

елементів з різними розмірами. Виготовляються з МДФ, покритої шпоною. 

Кольори – зебрано африканське, дуб молочний, венге магія. Кольори 

глянцевих фасадів – бежевий, червоний, білий.  

Тумби під телевізор мають елементи із загартованого скла, встановлені 

на металевому пофарбованому каркасі: F-05 (120×45×120 см); F-10 

(200×60×56 см); F-12 (108×40×55 см); F-13 (80×55×53 см). 

Столи комп’ютерні, які реалізувалися у ТОВ «ТВК Петроцентр» у 2019-

2021 роках, були представлені наступними видами. Столи з елементів із 

шпонованої МДФ: S-104 (120×60×89h см); S-201 (120×55×84h см); S-211 

(120×55×84h см); Q-203А (80×60×82h см); S-311 (146×75×160h см); S-106 

(110×60×145h см). Столи з елементів із шпонованої МДФ на металевому 

пофарбованому каркасі: ТТ-500В (120×60×139h см); ТТ-300А (120×60×143h 

см); ТТ-105А (120×60×139h см); СТ-706А (95×56×90h см); S-213 

(120×63×89h см); СТ-3319 (120×60×123h см, з елементами із загартованого 

скла). Столи з елементів із загартованого скла на металевому пофарбованому 

каркасі: Е-03 (120×60×98h см); Е-20 (76×76×120h см); СТ-3787 (100×60×130h 

см); СТ-3788 (100×60×75h см); СТ-3789 (48×41×67h см); СТ-3330 

(80×64×131h см); СТ-3332 (110×61×95h см); СТ-3783 (120×58×91h см); СТ-

3801 (173×145×130h см). 
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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Кожен великий бізнес сьогодні починається як малий бізнес. Це перший 

шлях, за яким підприємець реалізує свою інноваційну ідею. Історично малий 

бізнес відігравав ключову роль у нашій цивілізації. Він з'явився більше 4000 

років тому. Малий бізнес процвітав майже у всіх стародавніх культурах 

світу. 

Малий бізнес визначається як приватна корпорація, партнерство або 

індивідуальне підприємство, яке має менше працівників і менший річний 

дохід, ніж корпорація або звичайний бізнес. Визначення поняття «малий», з 

точки зору можливості подати заявку на державну підтримку та отримати 

право на пільгову податкову політику, залежить від країни та галузі.  

Хоча малі підприємства часто можуть впроваджувати ті самі системи 

управління якістю, що й у великих корпораціях, на цьому шляху вони 

можуть зіткнутися з різними проблемами. Наприклад, малі підприємства, як 

правило, мають менше людських ресурсів і менше авансового капіталу, щоб 

виділити їх на якісні ініціативи. Проте прихильність вищого керівництва та 

доступність можуть бути сильнішими в невеликому підприємстві, а 

внутрішні комунікації можуть бути більш простими 2. 

Цінності, які сприймаються персоналом малого бізнесу як правило, 

стають загальними факторами поведінки персоналу і можуть стати 

важливими факторами, які забезпечують хороші довгострокові результати.  

Вищий менеджмент може сприяти розвитку культури малого бізнесу, 

якщо він може висловлювати цінності та ідеї, які допомагають керувати 

зусиллями персоналу. Ідеї, які описують частину культури, зазвичай відомі 

як організаційні цінності і виражаються такими поняттями, як цінності, місія, 

бачення, політика та цілі. Як правило, ці концепції встановлюються 

керівництвом і затверджуються персоналом. 

Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні досліджували такі 

вітчизняні науковці: В.В. Білик, З.С. Варналій, К.О. Ващенко, В.Є. Воротін, 

Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, Л.А. Колеснікова, О.В. Кужель, Ю.Б. Іванов,               

О.В. Лібанов, О.Ю. Мазур, Ю.О. Ольвінська, О.В. Поліщук, Л.В. Таратута, 

В.В. Цимбал та інші. 
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Малий і середній бізнес відіграє ключову роль в економіці України, 

забезпечуючи близько 64 % доданої вартості, 81,5 % робочих місць і 37 % 

податкових надходжень 3. 

Однією із проблем розвитку малого бізнесу в Україні є нехтування 

підготовкою плану, тому він втрачає свою увагу. Багато малих підприємств 

зазнають краху через незаплановані дії. Успіх малого бізнесу залежить від 

обережного поводження та подолання стресових ситуацій. Кожен 

підприємець повинен вжити необхідних заходів для запобігання причин, які 

негативно відображаються на тому, щоб захистити свою підприємницьку 

компанію від провалу. 

Також на даний час є актуальною проблема, пов’язана із карантинними 

умовами на території України. Обмежувальні заходи, запроваджені в Україні 

для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

серйозно вплинули на бізнес через повне або часткове закриття підприємств, 

складну логістику, низький попит та руйнування ланцюгів постачань. 

Кабінет Міністрів України постановою від 27 травня 2020 р. № 534 

затвердив План стимулювання національної економіки на 2020-2022 роки для 

подолання впливу обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої Коронавірус SARS-CoV-2 1. План мав сприяти запровадженню 

у 2020-2022 роках комплексної системи нових можливостей для стабілізації 

та сталого розвитку економіки України та подолання безробіття шляхом 

збереження існуючих та сприяння створенню нових гідних 

високопродуктивних робочих місць. 

Реформа передбачає заходи підтримки малого та середнього бізнесу, 

спрямовані на: 

1. Забезпечити доступ до фінансів; 

2. Забезпечити доступ до ринків; 

3. Створити інфраструктуру для розвитку малого та середнього бізнесу. 

А також, реформа передбачає: 

1. Вирішувати проблему ліквідності малого та середнього бізнесу 

шляхом впровадження заходів, спрямованих на збереження робочих місць, 

упорядкування доступу до фінансування та скорочення витрат бізнесу. Також 

планується створити та забезпечити ефективну роботу Фонду коштів для 

покращення доступу до фінансування. 

2. Розширити доступ до ринків шляхом залучення малого та середнього 

бізнесу до соціально-економічного розвитку окремих регіонів. 

3. Оптимізувати регулювання та впорядкувати адміністративні процеси 

для малого та середнього бізнесу шляхом створення ефективної 

інфраструктури для підтримки підприємництва. 

Безперечна перспективність сектора малого і середнього 

підприємництва в сучасній економіці і, отже, великий інтерес до нього не 

треба розглядати лише як чергову компанію в системі антикризових заходів, 

але і як довготривалий напрям структурної політики, що забезпечує 

органічну змичку виробничих і ринкових процесів у господарстві, реалізацію 
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сучасної стратегії економічного зростання протягом довготривалого 

переходу. Бо саме малі підприємства можуть забезпечити перелив інвестицій 

в сфери найбільш ефективного додатку ресурсів і тим самим з'єднати 

процеси структурної політики і формування ринку. 

Отже, малий бізнес в Україні є досить перспективним, але водночас має 

і багато проблем, які негативно відображаються на ньому. Якісь із цих 

проблем варто заздалегідь продумати та уникнути, а якісь активно вирішує 

уряд України.  

Список використаних джерел: 

1. Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для 

подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами 

щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки : 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF#Text 

2. Мірошник Р.О., Прокоп'єва У.О. Розвиток малого і середнього бізнесу 

в Україні: проблеми і перспективи. Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2020. Т. 4. № 1. 

С. 63-71. 

3. Фролова Н.Л. Сучасний стан і перспективи розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні в умовах коронакризи. Інвестиції: практика та 

досвід. 2021. № 19. С. 16-21. URL: http://www.investplan.com. 

ua/pdf/19_2021/5.pdf 

 

Андрій Лучик, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Алла Тернова,  

канд. техн. наук, доцент  

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОЗАПЧАСТИН 

 

Залежно від походження і способів продажу всі автомобільні запчастини 

можна розділити на три основних типи – оригінальні, неоригінальні (фірмові) 

і підробки (низької якості). 

Оригінальні запчастини – це деталі, що постачаються безпосередньо з 

заводу виробника автомобілів в заводській упаковці з фірмовим 

маркуванням. Такі запчастини абсолютно ідентичні тим, які стоять на 

автомобілі, що сходить з конвеєра заводу. Купуючи таку деталь, можна бути 

на 100 % впевненим, що вона якісна та буде служити довго. 

Оригінальні запчастини випускаються як самими автовиробниками 

(кузовне залізо, деталі салону), так і сторонніми заводами (всі витратні 

матеріали, скло, оптика). Кожна деталь, яка надійшла на завод, проходить 

додатковий контроль. Але у оригінальних запчастин є один недолік – 

відносно висока ціна. Різниця в ціні між ідентичними оригінальними і 

неоригінальними деталями може бути істотною. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF#Text
http://www.investplan.com/
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Імпортерами оригінальних запчастин є компанії ПрАТ «АвтоКапітал», 
ТОВ «Гранд Автомотів», ТОВ «Фалькон-Авто», ТОВ «Дженерал Авто 
Груп», ТОВ «Сі Ей Автомотів» [1]. 

Неоригінальні, або фірмові запчастини – продукція, що випускається 
іншими заводами безпосередньо для ринку автозапчастин. 

Неоригінальні запчастини можна розділити на кілька типів. Найбільш 
якісні – запчастини тих же виробників, які постачають свою продукцію на 
конвеєри автовиробників. Зазвичай, це найбільші підприємства розвинених 
країн під відомими марками Bosch, Mann, Hella, Philips, Continental. Кожна з 
цих компаній є світовим лідером в своїй сфері діяльності і якість вироблених 
ними деталей не викликає сумнівів. Купуючи таку деталь, не доводиться 
переплачувати за бренд автовиробника, а якість деталей майже така ж, як у 
оригінальних. 

Існують також запчастини європейських і японських виробників, які 
постачають свою продукцію тільки на ринок автозапчастин. Якість деталей 
цих виробників так само досить висока, але ціна ще нижча, ніж у більш 
іменитих компаній з першої групи. 

Запчастини маловідомих компаній з Тайваню та Китаю істотно дешевше 
своїх німецьких і японських аналогів, але їх якість нижча. Зазвичай, вони 
служать мало, і міняти їх доводиться часто. Так що встановлювати їх з 
мотивів економії не варто. 

Незалежно від марки і виробника автозапчастини поділяють на 4 види: 
1. Оригінальні запчастини від заводу-виробника. Більшість 

автомобілістів знають, що завод, збирає автомобіль з готових деталей, які 
йому надають різні постачальники-інші заводи. Це відбувається наступним 
чином: автовиробник укладає угоди на постачання запчастин з різними 
заводами-постачальниками. Ці заводи випускають деталі, а на заводі-
автовиробнику вже відбувається збірка всіх цих запчастин в єдиний 
автомобіль. Природно різні деталі виробляють різні постачальники. 

2. Запчастини від заводу-постачальника. Теж постачають запчастини в 
різні роздрібні мережі, але тільки під своїми власними брендами. Зазвичай 
займаються прямими поставками в автомагазини, автосервіси і СТО. За 
якістю випущених деталей заводи-постачальники ретельно стежать, і 
зазвичай у них не виникає проблем - вони надійні і стабільні в роботі. 

3. Запчастини від сторонніх виробників – копії оригінальних деталей. 
Запчастини такого виробництва не завжди повністю відповідають заявленому 
оригіналу, тому, перш ніж купити запчастину до свого автомобіля від 
стороннього виробника, слід переконатися в наявності сертифіката у цій 
деталі (вона повинна пройти обов'язкову сертифікацію і мати відповідний 
набір документів). 

4. Запчастини від продавців. Такі деталі випускаються в такий спосіб: 
компанія-продавець укладає контракт із заводом на випуск тих чи інших 
запчастин на їх виробництво. 

Після випуску замовлених деталей на них встановлюється логотип 
компанії-продавця і будуть упаковані в яскраві упаковки на відміну від 
оригінальних деталей, які постачаються майже без упаковки, оскільки 
призначені в основному для установки на сервісних станціях [2]. 
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Як оригінальні, так і неоригінальні запчастини мають свої преваги і 

недоліки. 

Першою перевагою оригінальних автозапчастин є те, що їх простіше 

знайти і підібрати з будь-якого каталогу, оскільки VIN код і номер, вказані на 

упаковці оригінальної запчастини, ідентичні з номером в будь-якому 

оригінальному каталозі. Виробляти ліцензійні запчастини можуть тільки 

авторизовані партнери автовиробників. А для того, щоб ним стати, потрібно 

максимально відповідати вимогам до обладнання та виробничих ліній, які 

пред'являє оригінальний виробник тієї чи іншої марки автомобілів. 

Другою перевагою оригінальних запчастин є їх додаткова комплектація 

різними супутніми деталями – гайками, болтами, прокладками, всім тим, що 

на думку виробника повинно бути замінено при зміні основної деталі. 

Неоригінальні виробники деталей не відрізняються такою дбайливістю про 

клієнта і передбачливістю. 

Основною перевагою, якою володіють неоригінальні деталі, є їх низька 

ціна. 

За якістю автозапчастини можна розділити на 3 групи: відмінна якість, 

гарна і задовільна.  

До першої групи відносяться наступні виробники запасних частин: АЕ, 

555, Aisin, AKG, ASAHI, ATE, Autowelt, BEHR, BERU, Bilstein, BOGE, 

BOSCH, Brembo, Bremi, Champion, Clean, ClimAir, Contitech, CORTECO, 

CTR, Dayco, DeltaAutoTechnic, EGR, Eibach, Elring (France), Ernst, Eurocode, 

Eyquem, FAG, Ferodo, Flosser, GATES, General ricambi, GERI, Glaser, Glyco, 

GMB, Goetze, Goetze, H&K, HDK, HELLA, HL Group, INA, Jurid, K+F та ін.;  

до другої – ABS, Airtex, AJUSA, Akitaka, AL-CO, API, Arvintesh, ASVA, 

ATS, AVA, BJS, Blue Print, Body Parts, BOSAL, B-Tech, Cargo, Delphi, DEPO, 

Dolz, Electrix, Elring (Germany), EPS, FAE, Febest, Febi, Ferroz, Filtron, 

Flennor, GABRIEL, Hanse, Hanse Prise, HECO, Herzog, Johns, JP (Japan Parts) 

тощо;  

до третьої –A-one parts, Ctc, Gtr, SHAP (SH auto parts), Topran, TYG, 

VoronGlass [2]. 

Основними конструктивними елементами автомобіля є: двигун, кузов, 

шасі.  

Існують такі типи двигунів внутрішнього згорання: карбюраторні, 

дизельні, газогенераторні, інжекторні і т. д. 

Циліндри двигуна автомобілів поділяють за робочим об’ємом на такі 

класи: особливо малий, малий, середній, великий та вищий (не 

регламентується). 

Запасні частини автомобіля можна розглядати як окремі елементи 

автомобіля (деталь, вузол, агрегат). У той же час агрегат можна розглядати, 

як систему, що складається з вузлів і деталей. 

Всі запасні частини автомобіля розділяють на два класи: відновлювані, 

працездатність яких відновлюється після виникнення відмов; 

невідновлювані, працездатність яких після виникнення відмови не може бути 

відновлена. 
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Типовими невідновлюваними запчастинами автомобіля є поршневі 

кільця, тонкостінні вкладиші колінчастого валу, деталі підвіски, фрикційні 
накладки гальм і зчеплення, підшипники кочення, прецизійні деталі паливної 

апаратури дизелів, свічі запалювання, мідно-азбестові і гумові прокладки 

тощо. 
До відновлюваних запасних частин автомобіля можна віднести: блок і 

гільзи циліндрів, колінчастий вал, напрямні втулки клапанів, клапани, 

гальмові барабани, балки передньої осі, рами та ін. 
Класифікація автозапчастин за підгрупами виділяє наступні: двигун; 

система живлення двигуна; система випуску газу двигуна; система 

охолодження; зчеплення; коробка передач; вали обертання; міст задній; рама; 
підвіска автомобіля; вісь передня; колеса; кермове управління; гальма; 

електрообладнання; пристрої. 

Кожна підгрупа складається з товарів різних видів. Під видом товару 
розуміють однакові товари різноманітного призначення. Наприклад, двигуни 

є для Opel, Lanos і т. д. 

Кожен завод-виробник виготовляє автомобілі з деталей, які 
розробляються і виготовляються, як правило на своїх заводах, і причому 

часто для кожної моделі вони різні. В зв’язку з цим автозапчастини слід, в 

першу чергу, класифікувати за торговими марками, моделями, типами, 

класами та іншими ознаками, а потім вже за призначенням і іншими 
характеристиками. 

Слід зазначити, що у кожного заводу ще незначна частка уніфікованих 

деталей, які підходять до різних моделей одного класу, типу. Це є дуже 
великим недоліком конструювання автомобілів і не задовольняє вимоги 

споживачів. Заводи-виробники створюють спеціальні каталоги автозапчастин 

для багатьох моделей автомобілів. 
Для зручності пошуку автозапчастин в каталогах їх поділяються на такі 

групи: двигун; система живлення; система випуску газів; система 

охолодження; зчеплення; коробка передач; карданні вали; передній міст; 
задній міст; проміжний міст; рама, бампер; підвіска; передня вісь; колеса і 

маточина; рульове управління; гальма; прилади та електрообладнання; 

інструмент та приладдя; коробка відбору потужності; розподільча 
гідросистема; скло, склоочищувачі; передня панель кузова; бокова панель 

кузова; задня панель кузова; дах; тент; двері передні; двері задні; двері 

задньої панелі кузова; сидіння водія; сидіння пасажира; опалення та 
вентиляція; дзеркала, козирки; облицювання, капот, крила; платформа. 

Аналіз асортименту автозапчастин показав, що більшість фірм-

продавців запасних частин реалізують вузький асортимент певних торгових 
марок. 

Шини до імпортних автомобілів представлені торговими марками фірм 

Continental, Nokian Tyres, Michelin, BFGoodrich, Barum, автолампи – в 
основному виробництва фірми Philips. 

Асортимент стандартних виробів представлений в основному такими 

видами, як підшипники, нараховуючи більше, ніж 430 найменувань, що за 

широтою асортименту перевищує всі види запчастин. 
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Широта асортименту автозапчастин до легкових автомобілів провідних 

світових фірм, які представлені на ринку України, приблизно однакова. Так, 

асортимент фірми Daewoo – 147 найменувань, Hyundai – 113, KIA Motors – 

122, Subaru – 118, Volkswagen – 107, Opel – 109 найменувань. 

Як видно з даних, найширший асортимент імпортних автозапчастин 

пропонується фірмою Daewoo – 147 найменувань. На другому місці фірма 

KIA Motors – 122 і третьому Subaru – 118 найменувань. 

Якщо враховувати, що одна і та ж автозапчастина підходить до кількох 

моделей автомобілів цих марок, то широта асортименту збільшується в 

кілька разів. 
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ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ  

 

Сьогодні економічний розвиток країн, рівень життя громадян, 

технологічна та фінансово-економічна забезпеченість розвитку бізнесу тісно 

пов’язані між собою. Економічною опорою й основним роботодавцем країн 

«золотого мільярда» є малий та середній бізнес. Незважаючи на 

декларування важливості малого та середнього бізнесу для розвитку 

економіки України, тенденції останніх років свідчать про досить суттєві 

проблеми в його функціонуванні і потребують пошуку подальших шляхів їх 

вирішення.  

У більшості країн світу основою розвинутої ринкової економіки є сектор 

малого та середнього бізнесу. Попри сильну залежність від економічних 

циклів, політичних рішень, рівень розвитку малого та середнього бізнесу був 

й залишається одним з основних показників функціонування економіки 

держави в цілому, адже саме цей сектор формує середній клас суспільства, 

забезпечує певний рівень соціального порядку та загальний рівень життя 

населення. Основними перевагами малих та середніх форм господарської 

діяльності у порівнянні з великим бізнесом є виконання ними важливих 

соціально-економічних функцій, які забезпечують основи життєдіяльності й 

потреби громадян у товарах та послугах, а саме: малий та середній бізнес 

http://sd.net.ua/2020/06/04/ukrainskoe-proizvodstvo-avtozapchastey-pristraivaetsya-k-avtopromu-germanii.html
http://sd.net.ua/2020/06/04/ukrainskoe-proizvodstvo-avtozapchastey-pristraivaetsya-k-avtopromu-germanii.html
https://rikauto.com.ua/ua/news_full/4211
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значно активніше бере участь у розвитку депресивних регіонів країни у 

порівнянні з представниками великого бізнесу; у малому та середньому 

бізнесі значно меншими темпами відбувається скорочення чисельності 

робочих місць при зростанні рівня автоматизації та механізації праці; на 

відміну від великого, малий та середній бізнес мають досить помірний 

негативний вплив на екологію; впровадження окремих видів інновацій є 

більш вигідними з фінансової точки зору на підприємствах малого та 

середнього бізнесу [1]. 

Однією з проблем розвитку малого бізнесу в Україні стала пандемія 

COVID-19. Державою введено ряд заходів, які сприяли запобіганню 

поширенню цієї хвороби. Проте, запровадження обмежувальних заходів з 

метою запобігання поширенню COVID-19 призвело до значних негативних 

наслідків для бізнесу внаслідок часткового або повного зупинення 

функціонування частини підприємств, ускладнення логістики, зниження 

попиту та руйнування ланцюгів постачань. 

З метою компенсації фінансових втрат малих та середніх підприємств в 

період вимушеного простою, розширення їх доступу до дешевих фінансових 

ресурсів Урядом було прийнято рішення про розширення державної 

програми «Доступні кредити 5–7–9 %». У 2020 році обсяг фінансування 

програми становив 2 млрд. грн.; укладено 7575 кредитних договорів на 

загальну суму 17,4 млрд. грн., з яких 47 % складають кредити на 

рефінансування. Передбачені програмою заходи є механізмом кредитування 

мікро- та малого бізнесу незалежно від сфери їх діяльності [2]. 

В Україні запроваджено механізм надання допомоги по частковому 

безробіттю на період карантину для найманих працівників та фізичних осіб-

підприємців. На фінансування допомоги по частковому безробіттю на період 

карантину у 2020 році Урядом було виділено 2,8 млрд. грн. із фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. З 12 по 21 грудня 

2020 року діяла програма надання одноразової матеріальної допомоги 

суб’єктам господарювання для виплати найманим працівникам [3]. На 

реалізацію зазначеної програми Урядом виділено 1,8 млрд. грн. із фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.  

Для розвитку малого та середнього підприємництва держава надає 

адресну допомогу, однак не відстежує результат від освоєння такої допомоги 

обраними суб’єктами господарювання в масштабах економіки країни. 

Реалізація та поширення практики мікрокредитування вважається успішною 

лише в тому випадку, коли освоєння виділених ресурсів з державного 

бюджету відбувається згідно отриманих заявок та проведення конкурсу на 

отримання такої допомоги. Дана проблема веде до таких негативних 

наслідків, як неефективність розподілу ресурсів без належного уявлення, де 

допомога отримає найбільшу користь для економіки. упереджене ставлення 

основних груп економічних інтересів до реформ. Як правило, основні 

учасники ринків негативно сприймають будь-які зміни через прагнення 

зберегти існуючі вигоди для себе.  
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Основними причинами гальмування розвитку малого та середнього 
бізнесу в Україні є: недосконалість економічної політики держави, високий 
рівень тонізації економіки, брак власних коштів та неможливість залучати 
кредитні ресурси, несприятливий податковий клімат. Кожна із вище 
перерахованих причин відіграє не останню роль у стримуванні розвитку 
малого та середнього бізнесу в державі та ускладненні його фінансового 
стану 
Список використаних джерел: 

1. Дрига С.Г. Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу в країнах 
Європейського Союзу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=83 

2. Кулицький С. Оцінка перспектив розвитку української економіки в 
умовах пандемії COVID-19. URL: http://nbuviap.gov.ua/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=4890:otsi nka-perspektiv-
rozvitku-ukrajinskoji-ekonomiki-v-umovakhpandemiji-covid-376. 

3. Вагнер І.М., Демко І.І. Вплив COVID-19 на економічний розвиток 
малого i середнього бізнесу в Україні. Вісник Університету банківської 
справи. 2020. № 1 (37). С. 59-66 

 
Богдан Олексієнко, 1 курс, група 117М 
Науковий керівник: Інна Григоренко,  

канд. техн. наук, доцент 
Національний авіаційний університет 

 

ДО ПИТАННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ШАМПУНІВ РІЗНИХ 
ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Ринок шампунів в Україні має тенденцію до невеликого щорічного 

скорочення на 1-2 %. Це відбувається через постійне зменшення чисельності 
населення нашої країни. Ще одним трендом останніх років стало поступове 
витіснення шампунів українського виробництва імпортною продукцією. 

Причинами є переорієнтація частини споживачів на більш дорогі 
брендові шампуні в поєднанні зі зростанням собівартості внутрішнього 
виробництва через подорожчання імпортних інгредієнтів. В даний час частка 
імпорту на ринку приблизно в два рази перевищує частку українських 
шампунів [1]. Широкий асортимент шампунів різної дії, представлених на 
вітчизняному ринку, не завжди відповідає попиту споживачів, тому питання 
дослідження їх якості є актуальним [2]. 

Шампунь є одним із найбільш поширених косметичних засобів по 
догляду за волоссям, яким користується велика кількість споживачів. У 
зв‘язку з цим останнім часом значна увага приділяється розширенню його 
асортименту за рахунок зміни рецептури та використання нових технологій 
під час виробництва. Значна увага приділяється упаковці та маркуванню [2].  

Проблема формування структури торгового та промислового 
асортименту, оцінка рівня якості та виявлення споживчих переваг шампунів 
складна та багатогранна. Основна інформація про асортимент, властивості, 
сферу застосування і ціни основних видів шампунів міститься в переважній 
більшості у:  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=83
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- періодичних виданнях компаній і фірм-виробників;  

- рекламних проспектах вітчизняних і зарубіжних підприємств, які 

займаються виробництвом і збутом засобів по догляду за волоссям;  

- окремих каталогах і рекламних проспектах спеціалізованих магазинів, 

супермаркетів,  

- Інтернет-магазинів тощо.  

Головне завдання миючого засобу для волосся – не створити візуальний 

обман, що з волоссям все гаразд, а очистити його від бруду не пошкодивши. 

Краса і здоров'я волосся багато в чому залежать від компонентів, з яких 

складається миюча основа шампуню. Вони бувають різні: безпечні, ощадні і 

відверто шкідливі. Тому цікавим і актуальним питанням є вивчення складу, 

технологій виготовлення та методик аналізу шампунів для миття волосся з 

метою виявлення компонентів, які є шкідливими або потенційно шкідливими 

речовинами і можуть несприятливо позначатися на здоров’ї людини. 

Більшість покупців обирають засоби догляду за шкірою та волоссям 

керуючись хибними уявленнями про їхні властивості. Незважаючи на 

обіцянки на етикетках, натуральних та дійсно корисних для організму 

речовин у більшості з них обмаль або і зовсім відсутня. А неякісна та 

фальсифікована продукція здатна не лише погіршити зовнішній вигляд, а й 

підірвати здоров’я. Тож обираючи подібний товар, слід бути дуже уважним. 

Корисність шампуню для волосся залежить тільки від того, наскільки 

безпечними є поверхнево-активні речовини (ПАР), що входять до складу 

його миючої основи (суміші води і ПАР) і чи відповідає шампунь певному 

типу волосся. Призначення миючої композиції – утворити піну, змити із 

шкіри голови і волосся відшаровані клітини шкіри і сальний секрет з 

частинками бруду, зняти з волосся статичну електрику. 

Безсульфатні шампуні містять більш натуральні природні компоненти, 

які не менш ефективно очищають і наповнюють всіма необхідними 

компонентами волосся та шкіру голови. Виробники безсульфатних шампунів 

замінюють сульфати рослинними компонентами: лаурет сульфосукцинатами 

(lauret sulfosuccinate), лаурилглюкозидами (lauryl glucoside), децил 

глюкозидами (decylglucoside), коко глюкозидами (cocoglucoside), які 

одержують, зокрема, з жирних спиртів натуральних олій і глюкози. Ці ПАР 

входять до складу натуральної та органічної косметики, і, на відміну від 

багатьох інших ПАР, здатні біологічно руйнуватися – розпадатися на 

вуглеводи і не забруднювати навколишнє середовище іонами важких металів. 

Аналіз інформації про асортимент і властивості шампунів вказує на те, 

що вона носить тільки рекламний характер виробників і є неповною та 

недостатньою для об’єктивної товарознавчої оцінки цих товарів. З цієї 

інформації практично не можливо здійснити характеристику шампунів 

аналогічного призначення, зокрема визначити переваги і недоліки 

аналогічних виробів; визначити вплив окремих компонентів складу на 

споживні властивості, показники якості та безпечність. Відсутні і ґрунтовні 

наукові дослідження якості та безпечності шампунів. Таким чином, описане 

вище складає основу подальших досліджень. 
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Виробництво швейних виробів – це напрямок малого і середнього 

бізнесу у легкій промисловості і сфері послуг, яка динамічно розвивається. 

Зростаюча кількість українських підприємств, які мають власні виробничі 

потужності, фірм, які працюють за системою аутсорсингу, потік дешевої 

продукції з південно-східної Азії стимулюють загострення конкурентної 

боротьби та підвищують актуальність питань, пов'язаних із 

конкурентоспроможністю швейних виробів, які характеризуються високим 

рівнем дизайну і моди [1]. 

Під конкурентоспроможністю продукції швейної галузі можна розуміти 

її здатність відповідати вимогам даного ринку у конкретний часовий період. 

В оцінці конкурентоспроможності швейних виробів зацікавлені різні 

суб'єкти ринку – підприємства-виробники, торгові фірми, підприємства 

сфери послуг, споживчі організації. В решті решт, конкурентоспроможність 

оцінює споживач, вибираючи з ряду аналогів виріб, який більше відповідає 

його потребам [2]. 

Оцінка конкурентоспроможності швейних виробів доцільна у 

просторово-часовому проміжку, тому одним із найважливіших методів 

управління конкурентоспроможністю є моніторинг життєвого циклу товарів 

(ЖЦТ). 

Під життєвим циклом швейного виробу розуміються циклічні зміни у 

часі, обсягах й тривалості виробництва, коли будь-який виріб витісняється із 

ринку іншим, більш досконалим чи більш дешевим. 

Життєвий цикл продукції швейної галузі включає у себе наступні стадії: 

входження у ринок (період появи нового виробу на ринку збуту, коли обсяг 
його реалізації незначний); зростання конкурентоспроможності (період 

підвищення популярності та зростання попиту на вироби даного виду); 

https://proconsulting.ua/ua/pressroom/kachestvo-pobezhdaet-cenu-analiz-rynka-shampunej-v-ukraine
https://proconsulting.ua/ua/pressroom/kachestvo-pobezhdaet-cenu-analiz-rynka-shampunej-v-ukraine
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvis_2019_12_12.pdf
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наставання зрілості і стабільності попиту (конкурентоспроможності) (стадія 

досягнення виробом найбільшого рівня конкурентоспроможності та 
збереження даного рівня протягом певного часу); падіння 

конкурентоспроможності (спад) (стадія істотного падіння рівня попиту, 

пов'язана із появою товару-аналога, більш привабливого для споживачів). 
Незначна довжина життєвого циклу швейних виробів ще раз 

підтверджує, що однією із найважливіших складових конкурентного успіху 

товару в швейній галузі стала швидкість [1]. 
Словосполучення «fast fashion» міцно увійшло у мовний ужиток [4]. В 

основу концепції «fast fashion» (з англ. «швидка мода»), яка швидко 

розвивається, покладена проста, але дуже актуальна ідея –- пропонувати 
товар у момент максимальної популярності модної тенденції за доступною 

ціною. Як відомо, основоположником даної концепції в одязі став іспанець 

Амансіо Ортега, який створив у 1975 році торгову марку ZARA [4]. 
Ключовий елемент цієї стратегії – це купівельний ажіотаж, який виникає 

внаслідок обмеженого тиражу недорогих версій «останнього крику моди». 

Сьогодні «швидка мода» та її технології проникли на всі без винятку ринки. 
Для підприємства важливо першим вловити у споживачі намічену модну 

тенденцію, і чим більше підприємство, тим більше вона залежить від думки 

масового споживача. Для підприємств, які спеціалізуються в області 

виробництва ексклюзивних товарів, дуже важливим є індивідуальний підхід, 
велику цінність має авторство та оригінальність. 

Етап виведення товару на ринок характеризується невеликою кількістю 

конкурентів. Тому потрібно вивчити товари-конкуренти, їх переваги й 
недоліки, свої можливості тощо. 

На етапі зростання конкурентоспроможності зростає й кількість 

конкурентів, тому слід підтримати товар, використовуючи рекламу та 
приділивши увагу сфері сервісу і т. д. 

На третьому й четвертому етапах, для яких характерна велика кількість 

конкурентів, слід розібратися у причинах стабілізації й подальшого падіння 
рівня конкурентоспроможності виробів, а також переходити до виробництва 

нових товарів, які є більш привабливі для споживачів конкретного сегменту. 

Кожному етапу життєвого циклу відповідає своя ціна, бо на кожному з 
них з'являються нові споживчі сегменти із різною ціновою чутливістю. 

Підприємство, яке випускає на ринок абсолютну інновацію, при 

встановленні ціни на неї може вибрати чи стратегію «зняття вершків», чи 
стратегію міцного впровадження на ринок, коли на свою новинку 

встановлюється порівняно низька ціна в надії на залучення великої кількості 

покупців та завоювання великої ринкової частки. 
Покупець має знати та усвідомлювати, за що він віддає свої гроші. Якщо 

підприємство не пояснює причину високої ціни на товар, тобто не пов'язує 

високу ціну із високою якістю, то товар втрачає своїх покупців. Покупець 
мусить сприймати ціну товару як похідну від його корисності. 

З точки зору кількісної характеристики конкурентоспроможності 

виробів швейної галузі можна застосовувати різні показники, однак 

основним є інтегральний показник якості (табл. 1). 
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Характеристики, що використовуються при оцінці 

конкурентоспроможності, можуть бути якісними (відповідність товару моді, 

відсутність чи наявність дефекту тощо) й кількісними 

(багатофункціональність і т. д.). 

Для багатьох споживачів конкурентоспроможність виробу 

безпосередньо визначається його якістю, й чим вищий рівень доходу 

споживача, тим більш високі вимоги до якості він висуває. 

Показники якості, що використовуються при оцінці 

конкурентоспроможності швейних виробів, можна поділити за кількістю 

властивостей на одиничні та комплексні; за формою представлення даних - 

на абсолютні і відносні; за видом властивостей – призначення, ергономічні, 

надійності, безпеки, екологічні, естетичні. 

Таблиця 1 – Показники конкурентоспроможності швейних виробів [3] 
Найменування показника Розрахункова формула 

Інтегральний показник якості 

продукції (I) 

I = КЕ /(ВП + ВЕ), 

де КЕ  – сумарний корисний ефект від використання 

продукції за призначенням;  

ВП  - витрати на створення продукції; ВЕ  – витрати на 

експлуатацію продукції. 

Інтегральний показник якості 

продукції (I) 

I = U/C∑, 

де U – комплексний показник якості;  

C∑ – ціна споживання, що складається з продажної ціни і 

витрат споживача при експлуатації. 

Рівень конкурентоспромож-

ності продукції – це кількісна 

відносна характеристика 

здатності продукції задоволь-

няти вимоги конкретного 

ринку в порівнянні з 

продукцією конкурентів. 

K = IO /Ia, 

де IO – інтегральний показник оцінюваної продукції;  

Ia – інтегральний показник продукції-аналога. 

Якщо K > 1, то продукція, що оцінюється, перевершує 

продукцію-конкурента. 

Конкурентна перевага товару Якісна або вартісна характеристика товару, що показує 

перевагу товару над товарами-конкурентами в 

задоволенні потреби споживача. 

 

Питання оцінки конкурентоспроможності надзвичайно важливі й 

актуальні у сучасних умовах ринку, який динамічно змінюється, для 

підприємств різного типу та спеціалізації. Оцінювати 

конкурентоспроможність можна на стадії проєктування нової продукції, її 

виробництва та реалізації. 

Оцінка конкурентоспроможності на стадії проєктування нових швейних 

виробів здійснюється у декілька етапів і включає: вивчення кон’юнктури 

ринку досліджуваного асортименту виробів; вибір номенклатури критеріїв 

конкурентоспроможності виробів; проведення порівняльного аналізу 

критеріїв досліджуваного асортименту та виробу-аналога; визначення 

одиничних, групових та узагальнених критеріїв конкурентоспроможності; 
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проведення факторного аналізу; визначення напрямків і заходів з підвищення 

конкурентоспроможності досліджуваного асортименту; встановлення 

значень проєктованих критеріїв конкурентоспроможності в результаті 

реалізації розроблених заходів. 

Список використаних джерел: 

1. Буренко Ю.А., Шарко М.В. Проблемы и направления развития 

конкурентоспособности текстильной промышленности Украины. Економіка. 

Фінанси. Право. 2008. № 1. С. 6-10. 

2. Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособ. 

Москва : Высшее образование; Юрайт-Издат, 2009. 406 с. 

3. Ромусік Я. Конкурентоспроможність легкої промисловості України та 

механізм її підвищення. Економіст. 2007. № 3. С. 16-19. 

4. Fast fashion. URL: en.wikipedia.org. 

 

Владислав Перекоринський, 4 курс, група ТКЛ-41д 

Науковий керівник: Світлана Сіренко, 

канд. техн. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК МЕТАЛЕВОГО ПОСУДУ 

 

Сучасний вітчизняний споживач бажає отримати максимальну якість за 

мінімальною ціною. Однак, таке, на жаль, жодне підприємство не спроможне 

гарантувати. Тому це є головною проблемою та головною особливістю 

українського ринку. 

Особливістю формування ринку металевого посуду в Україні є те, що 

він майже повністю формується з виробів, що виготовлені підприємствами, 

розташованими на її території. Як було зазначено вище, Україна має 

достатній виробничий потенціал і спроможна, використовуючи свою 

металургійну та машинобудівну базу, виробляти велику кількість товарів цієї 

групи. 

Обсяги виробництва сталі в 55 млн. т (більше 1 т на душу населення) 

очевидно невиправдані для держави масштабів України, однак дедалі 

актуальнішими стають якісні показники, а саме: що виробляється і як 

продається. Світові потужності з виробництва сталі становлять майже 1075 

млн. т. Останніми роками їх приріст істотно випереджав зростання попиту на 

продукцію. Враховуючи вирішальну для України роль глобального ринку, 

зупинимося на його характеристиці.  

Основними імпортуючими регіонами є Південно-Східна Азія (близько 

51,9 млн. т на рік), країни НАФТА (44 млн. т), Китай (16,9 млн. т); 

експортуючими – ЄС (30 млн. т), СНД (52 млн. т), Латинська Америка (14 

млн. т). Експорт з України зростав протягом останніх шести років [1]. 

Динаміка зміни частки продукції нашої країни на світовому ринку також 

демонструє постійне зростання. Кількісні показники, таким чином, 

засвідчують прогрес України у набутті статусу повноправного учасника 
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світової торгівлі, проте якісні характеристики вказують на ряд негативних 

сторін. Передусім це стосується товарної структури експорту, де 

переважають продукти низької переробки. Так, з 1995-го по 2000-й рік 

питома вага напівфабрикатів та чавуну у національному експорті зросла з 33 

до 48 %, а готового прокату зменшилась із 67 до 52 %. У світі 

спостерігаються зовсім інші тенденції: країни прагнуть експортувати 

кінцеву, високорентабельну продукцію, а напівфабрикати, феросплави та 

чавун в загальносвітовому експорті, навіть з урахуванням України, 

становлять лише 25 %. Розвинені країни або взагалі не продають за кордон 

продукти низької переробки, або роблять це у дуже незначній кількості. 

Таким чином, доступ України до найприбутковіших сегментів світового 

ринку залишається досить обмеженим, зокрема частка довгого прокату сягає 

9,7 %, плоского – 5,4, труб – 5,2 % [2]. 

У контексті вищевикладеного очевидними є такі негативні наслідки: 

Україна недоотримує значні кошти від експорту, оскільки норма прибутку 

від продажу напівфабрикатів є значно нижчою, ніж від реалізації готового 

прокату; експортуючи напівфабрикати і чавун, українські виробники 

підтримують сировинну базу конкурентів на ринках готового прокату; 

закріплюється спеціалізація на виробництві продукції початкової і низької 

переробки, що є найбільш енерго- та матеріаломістким, а також екологічно 

проблемним з-поміж інших. Ще одним негативним аспектом зовнішньої 

торгівлі є рівень експортних цін з України – вони фактично найнижчі в світі. 

Аналізуючи географічну структуру експорту з України, слід відзначити 

досить рівномірну диверсифікацію постачання. Найбільшим споживачем 

вітчизняного прокату є країни Південно-Східної Азії та Китай. Північна 

Америка та ЄС спожили відповідно 11,1 % та 6,3 % експорту з України, 

держави СНД – 12,1, країни Центральної і Східної Європи, включаючи 

Туреччину, – 20,2 %. Найкраща товарна структура продажу належить ринку 

СНД (готовий прокат – 61,8 %) [2]. 

В статистичних офіційних даних виробництво та реалізація металевого 

посуду окремим рядком не виділяється. Тому ми зробили аналіз виробництва 

та реалізації столових, кухонних та побутових виробів, їх частин із чорних 

металів емальованих. 

Виробництво столових, кухонних та побутових виробів, їх частин з 

чорних металів (крім ливарного чавуну), емальованих, наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Виробництво столових, кухонних та побутових виробів, їх 

частин з чорних металів (крім ливарного чавуну), емальованих [1] 
Найменування продукції за 

номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 

Код продукції за 

НПП 

Роки 

2019 2020 2021 

Вироби столові, кухонні чи 

побутові, їх частини, з металів 

чорних (крім ливарного чавуну), 

емальовані, т 

25.99.12.37 11552 4957 3728 
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Таким чином, в 2019 році випуск вказаних виробів (в тому числі і 

металевий посуд з чорних металів, емальований) становив 11552 т. В 2020 

році відбулось різке скорочення виробництва виробів до 4957 т. Це 

пояснюється тим, що основна частина підприємств з виробництва металевого 

посуду з чорних металів емальованого вироблялась на окупованих територіях 

Луганської та Донецької областей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ  

В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ 

 

Сучасні передумови розвитку на ринку диктують свої правила. Кожен 

товаровиробник має за мету не лише виготовити товар належної якості, а й 

зуміти його продати. Для певної категорії товарів є чітко сформовані правила 

зберігання, товарного сусідства, транспортування і т. д. Дотримання 

технологій можливе лише при впровадженні мерчандайзингу на 

підприємствах торгівлі. Тому, слідкувати та керувати цими процесами має 

конкретна людина, яка є кваліфікованою в даній сфері [1]. 

Слово «мерчандайзинг» походить від англ. merchandise, що означає 

підготовка товарів до збуту, продажу. Як один із механізмів мерчандайзинг 

спрямовує свої сили на завоювання покупця та націлює його на купівлю. В 

сучасних умовах він видозмінився і являє собою елемент маркетингу. Є 

важливим не лише з боку роздрібного торговця, а й виробника. Оскільки 

правильна викладка продукції на полицях не лише допоможе збільшити 

простір торговельної зали, а й «презентує» всі кращі сторони товару.  

Як комплекс заходів мерчандайзинг у своїй роботі сформував 

інструменти для ефективної роботи. Їх виділяють чотири: асортимент 

продукції, планограма торговельного залу, викладка товарів та торговельне 

обладнання [2]. Асортимент є одним з головних інструментів. При роботі з 

ним велику увагу приділяють аналізу прибутковості кожної асортиментної 

групи, за цими даними можливо прослідкувати, чи присутній попит, чи 

можливо дана продукція вже на межі занепаду і її необхідно вилучити з 

товарообігу.   

http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/suchasna_rol_i_perspektivi_ukrayini_na
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Не менш важливим у житті магазину є планограма його торговельної 

зали. Її подають у формі фотографій, схем або ж малюнку. Вона дає змогу 

вірно розставити всі товари по всій залі для того, щоб, по-перше, споживачу 

було комфортно, по-друге, збільшити кількість проданого товару, той 

випадок коли клієнт, йдучи по залу, ставить у кошик товари, у яких йому 

немає нагальної потреби, проте на них діє акція або ж знижка. Це є 

запорукою того, що ваш споживач не піде від вас з порожніми руками, а 

обов’язково щось придбає. Не менше на обороти купівлі впливає і викладка 

товару, що є третім інструментом мерчандайзингу. Це ні що інше, як спосіб 

представити товар, продемонструвати усі його характеристики та 

змотивувати покупця на користь саме цієї продукції. До прикладу, це може 

бути сезонна викладка товарів, де в торговельній залі її розмістити, як 

оформити її та чим замінити після завершення сезону. І завершальним 

інструментом мерчандайзингу є торговельне обладнання. Який його стан, чи 

призначене воно для тієї чи іншої категорії товарів. Також обладнання є 

невід’ємною частиною усієї концепції торговельного залу. Його зовнішній 

вигляд та комплектація в цілому мають приваблювати споживача. Тому 

можна підкреслити, що всі вимоги та правила описані у стандартах 

мерчандайзингу і керівництво кожної торговельної мережі має їх 

дотримуватись.   

На процес купівлі впливають й інші аспекти, що теж регулюються 

роботою мерчандайзера. Це є створення атмосфери на торговельній площі за 

допомогою музики. Завдяки їй можливо подовжити час знаходження 

споживача, тим самим вплинути на його вибір. Вдало підібраний репертуар 

допомагає покращити настрій покупця. Важливу роль відіграє й освітлення, 

занадто яскраве або ж навпаки тьмяне світло відштовхує нас як потенційних 

споживачів від купівлі. Тому прагнення споживача здобути довіру та 

бажання повернутись мають бути підкріплені певними діями, якими у своїй 

сфері займається мерчандайзинг [3].  

Як комплекс досліджень та методів мерчандайзинг є багатогранним та 

має більшість класифікацій, які доцільно застосовувати в різного роду 

ситуаціях. Аналізуючи вплив науково-технічного прогресу на роботу 

торговельних мереж, можна підкреслити, що більшість з них впровадили 

альтернативні методи продажу, створивши власний сайт з доставкою. Цим 

напрямком займається віртуальний (електронний) мерчандайзинг. Його 

технології мають безпосередній вплив на споживача, оскільки націлені 

привернути увагу та зацікавити набагато більше, ніж при звичайному 

процесу купівлі офлайн. Можливість представити весь асортимент на сайті, 

обрати потрібну категорію та дізнатись ціну на той чи інший товар, не 

виходячи з домівки. Перелік цих технологій формує певний комплекс 

віртуального мерчандайзингу, який складається з таких елементів: 

візуальний ряд (текст, фотографії, відео, колір, дизайн, тобто все, що в змозі 

побачити споживач); звук (музика, інші звукові ефекти); зручність у 

використанні (швидкість завантаження, легкість пошуку) [4]. Даний метод 

впливу є ефективнішим та охоплює більшу частину аудиторії. 
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Таким чином, мерчандайзинг у роздрібній торгівлі є невід’ємним 

елементом ефективного товарообігу. Зосередженість на кожному етапі 

продажу, від закупівлі до кінцевої реалізації, має бути технологічно 

обґрунтованими. Тому мерчандайзинг дотримується цілей, що привертають 

увагу покупця, формують позитивну думку про товари чи послуги, тим 

самим збільшуючи конкурентні переваги. Його актуальність з кожним роком 

лише зростає, а технології удосконалюються, що говорить про високий 

рівень якості обслуговування на роздрібних торговельних мережах. 
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В наш час підприємницька діяльність є основою економічного і 

соціального розвитку. В нашій країні у сучасних умовах господарювання 

важливим є розвиток малого підприємництва. Важливу роль в розвитку 

малого підприємництва грає підтримка з боку держави. Саме в кризовий 

період є дуже важлива підтримка держави, для покращення економічної 

ситуації. В Україні фінансова підтримка з боку держави на мале 

підприємництво є недостатня. Мале підприємство – одна з найпоширеніших 

й ефективних форм господарювання. Вони здатні швидко реагувати на 

кон’юнктуру ринку, в наслідок чого надають ринковій економіці необхідної 

гнучкості. Мале підприємництво підтримує та розвиває такі галузі, як 

торгівля, послуги та громадське харчування [1].  

Протягом 2016-2020 років кількість підприємств в Україні в цілому 

зросла з 306,4 тисяч у 2016 році до 373,8 у 2020 році, тобто збільшилась на 22 

% (табл. 1).  

http://global-national.in.ua/archive/4-2015/103.pdf
http://global-national.in.ua/archive/4-2015/103.pdf
https://westudents.com.ua/glavy/38555-sut-zmst-poryadok-rozrobki-standartv-merchendayzingu.html
https://westudents.com.ua/glavy/38555-sut-zmst-poryadok-rozrobki-standartv-merchendayzingu.html
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-511_515.pdf
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-5_0-pages-511_515.pdf
https://studopedia.su/13_83145_tema--osnovi-merchandayzingu-v-rozdribniy-torgivli.html
https://studopedia.su/13_83145_tema--osnovi-merchandayzingu-v-rozdribniy-torgivli.html
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Таблиця 1 – Динаміка кількості підприємств України [2] 

Показник 

Рік 

2016 2017 2018 2019 2020 

(тис.) 

 
% 

(тис.) 

 
% 

(тис.) 

 
% 

(тис.) 

 
% 

(тис.) 

 
% 

всього 
306,4 100 338,3 100 355,9 100 380,6 100 373,8 100 

великі 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4 0,1 0,5 0,1 0,5 0.1 

середні 14,9 4,9 15,0 4,4 16,1 4,5 17,8 4,7 17,6 4,7 

малі 291,1 95,0 322,9 95,5 339,4 95,4 362,3 95,2 355,7 95,2 

- з них 

мікро-

підприє

мства 
247,6 85,1 278,1 86,1 292,8 82,3 313,4 86,5 307,9 86,6 

 

При цьому рекордне збільшення діючих підприємств будо зареєстровано 

у 2019 році – 380,6 тисяч одиниць. Спад у 2020 році порівняно з 2019 можна 

пояснити введенням обмежувальних заходів та локдауном у зв’язку з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. Такі заходи у 

багатьох випадках стали причиною закриття підприємств, зменшення 

чисельності працюючих, скорочення обсягів продукції, що випускається. 

Переважна більшість підприємств України – це малі підприємства з 

чисельністю працюючих до 50 осіб. У загальній структурі підприємств малі 

підприємства склали 95,2 % у 2020 році, тобто їх загальна кількість 

становила 355,7 тисяч одиниць (86,6 % серед них складають 

мікропідприємства з кількістю працюючих до 10 осіб). Саме малі 

підприємства показали найбільшу динаміку зростання протягом 

досліджуваного періоду – з 291,1 тисяч одиниць у 2016 році до 355,7 тисяч у 

2020 році (збільшення на 22,2 %). 

Кількість середніх підприємств склала у 2016 році 14,9 тисяч одиниць, а 

у 2020 – 17,6 тисяч, тобто збільшилась на 18,1 %. Серед усіх підприємств 

України середні підприємства у 2020 році складали 4,7 %.  

Відсоток великих підприємств становить лише 0,1 від загальної 

кількості.  

Стосовно динаміки кількості працівників на підприємствах України 

можна сказати, що найбільшу кількість зайнятих працівників забезпечують 

середні підприємства – 3 млн. осіб, або 48,9 % від усі найманих працівників 

на підприємствах України у 2020 році (табл. 2).  

Проте, запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання 

поширенню COVID-19 призвело до значних негативних наслідків для бізнесу 

внаслідок часткового або повного зупинення функціонування частини 

підприємств, ускладнення логістики, зниження попиту та руйнування 

ланцюгів поставок. 
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Таблиця 2 – Динаміка кількості найманих працівників на підприємствах 

України [2] 

Показник 

Рік 

2016 2017 2018 2019 2020 

(млн. 

осіб) 
% 

(млн. 

осіб) 
% 

(млн. 

осіб) 
% 

(млн. 

осіб) 
% 

(млн. 

осіб) 
% 

всього 5,7 100 5,7 100 5,8 100 6,2 100 6,2 100 

великі 1,6 27,8 1,6 27,3 1,6 27,1 1,6 25,8 1,6 25,2 

середні 2,6 45,9 2,6 45,4 2,7 46,7 3,0 48,9 3,0 48,9 

малі 1,5 26,3 1.5 27,3 1.5 26,2 1,6 25,3 1,6 25.9 

- з

 них 

мікро-

підпри

ємства 

0,6 37,5 0,6 43,0 0,6 40,1 0,6 39,6 0,6 40.2 

 

Асоціація платників податків України працює над створенням 

Податкового Кодексу Розвитку, який підтримано 82 громадськими 

об’єднаннями України. Податковий Кодекс покликаний забезпечити гідні 

умови для становлення та пріоритетного розвитку національного 

підприємництва та розквіту України. Основні його положення базуються 

саме на вимогах сьогоднішнього дня, згідно з якими податкова система 

України має бути гнучкою і швидко реагувати на зміни в суспільстві і 

економіці: це заміна податку на прибуток підприємств податком на 

виведений капітал, заміна моделі оподаткування майна, значне зниження 

важкого тягаря. Прийняття нового Податкового Кодексу Розвитку докорінно 

змінить систему оподаткування в державі, сприятиме добровільній сплаті 

податків, забезпечить повноту надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, 

тим самим допоможе країні вийти на новий, європейський рівень життя. При 

цьому платники податків повинні бути впевненими у тому, що сплачені 

податки використовуються державою максимально ефективно на користь 

кожного громадянина та країни [3].  

Зважаючи на вагому структуроутворюючу роль малого підприємництва 

для сучасної економіки змішаного типу, всебічна підтримка його розвитку є 

стратегічним завданням національних урядів не тільки задля відновлення 

макроекономічної, але і політичної та соціальної стабільності країни. 
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На сьогодні малий бізнес є важливою складовою економіки багатьох 
країн. Причиною цього є те, що малі підприємства не потребують внутрішніх 
початкових інвестицій, можуть брати участь в реструктуризації економіки, 
формувати та насичувати ринок споживчих товарів та послуг, а також 
досягати значної оборотності ресурсів. Такі підприємства роблять 
національну економіку більш конкурентоздатною, швидко реагуючи на будь-
які трансформації споживчого попиту. Це все робить економіку гнучкою, а 
споживчий ринок – врівноваженим.  

В економіці більшості країн Європейського Союзу малий бізнес посідає 
лідируючі позиції, оскільки має ряд позитивних переваг. Він оперативно 
пристосовується до змін кон’юнктури ринку, володіє високою гнучкістю, 
швидко відгукується на потреби споживачів тощо. Малий бізнес відіграє 
значну роль у соціально-економічному розвитку Європи: більш ніж 20 млн. 
підприємств, на які припадає 57 % загального обороту, 53% доданої вартості 
та близько 70 % зайнятих працівників [1].  

Показником успішної підприємницької діяльності є позиції країн у 
Світовому рейтингу Doing Business, що здійснює Світовий Банк. Цей Рейтинг 
оцінює простоту здійснення підприємницької діяльності, а це, в першу чергу, 
легкість відкриття бізнесу, оперативність отримання дозволів, реєстрація 
власності, захист прав інвесторів, сплата податків тощо. Відповідно до 
Програми діяльності у 2020 році планувалось входження України до ТОП-30 
рейтингу Doing Business за показником «Реєстрація підприємств». Проте, в 
цьому рейтингу наша держава посіла 64 місце (за показниками «реєстрація 
підприємств» та «реєстрація нерухомості» – 61) [2]. Сектор малого бізнесу в 
національній економіці України на сьогоднішній день не відіграє такої 
важливої ролі, як в економічно розвинутих країнах.  

Розвиток підприємництва в сучасних складних соціально-економічних 
умовах нашої держави значною мірою впливає на стабілізацію та 
відновлення національної економіки. Проте, варто відмітити, що у сфері 
малого підприємництва економічний ризик вищий, а «життєвий цикл» малих 
підприємств зазвичай коротший, ніж великих. Невеликі підприємства 
відчувають низку труднощів. Нерідко банки відмовляють їм у позиках або 
дають під високі відсотки, що, в свою чергу, призводить до зростання 
собівартості продукції та гальмування модернізації виробництва через брак 
коштів [2].  

Для того, щоб підприємництво ефективно функціонувало, необхідний 
добре налагоджений кредитний механізм, який включає державну підтримку 
у вигляді пільгового кредитування – компенсація кредитних ставок 
комерційним банкам, фінансування з державних та регіональних фондів 
підтримки малого підприємництва, а також забезпечення державних гарантій [3].  
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Незалежно якої форми є підприємництво, його розвиток залежить від 

двох основних умов: внутрішньої економічної ситуації в країні в цілому та в 

її регіонах, а також здатності конкретного підприємця використовувати дані 

йому права для реалізації своїх господарських цілей. На результат діяльності 

підприємств в Україні негативно впливає недосконала податкова політика. 

Понад половина доходів підприємств вилучається у вигляді різноманітних 

податків та платежів. В Україні не вирішеними питаннями у сфері 

підприємництва залишаються такі: невизначеність та незахищеність прав 

власності, процедурна переобтяженість ведення господарської діяльності. 

Кількість процедур в Україні для ведення підприємницької діяльності 

перевищує показники розвинутих країн у 2-3 рази. Надмірна кількість 

адміністративних процедур в податковій звітності та й у всьому процесі 

ведення бізнесу стримує процес активізації підприємництва [4].  

Одна із головних причин, що гальмує розвиток малого підприємництва в 

Україні, – це недосконалість податкового законодавства, оскільки понад 

половину доходів підприємств вилучається у вигляді різноманітних податків 

та платежів. Реформування податкової системи повинно передбачати 

запровадження простої, зрозумілої системи нарахувань та сплати податків, 

скорочення кількості податків, удосконалення системи обчислення 

податкових зобов’язань та інше. Ситуація може бути покращена лише при 

впровадженні нових законодавчих норм шляхом прийняття системних змін [5]. 
Таким чином, розвиток сектору малого підприємництва і підтримка 

високого рівня конкуренції є ключовим кроком на шляху до забезпечення 

стійкого та передбачуваного розвитку національної економіки. Малий бізнес 

сприяє не лише структурному розвитку та перебудові держави, але й 

збільшенню обсягів виробництва, створенню нових робочих місць та 

запровадженню інноваційних технологій у тих сферах, де великий бізнес був 

би не таким ефективним. Проте шлях відкриття малого бізнесу складний. 

Відповідно, уряди більшості країн зобов’язанні будь-яким чином 

підтримувати малі підприємства з метою захисту всієї економіки в цілому 
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СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ОКРЕМИХ ГРУП ТОВАРІВ 

КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Структура споживних властивостей є основою формування показникiв 

якостi, оскiльки номенклатура показникiв якостi товарiв повинна вiдповiдати 

номенклатурi їх споживних властивостей. Це повною мiрою стосується i 

шкiльно-письмових та канцелярських товарiв. Споживнi властивостi цих 

товарiв подiляються на функцiональнi, ергономiчнi, естетичнi властивостi, а 

також показники надiйності, безпечності використання та соцiального 

призначення [1]. 

Соцiальне призначення шкiльно-письмових та канцелярських товарiв –  

це доцiльнiсть та необхiднiсть їх виробництва, збуту та споживання. Для цiєї 

групи товарiв соцiальне призначення має дуже велике значення. На ринку 

України канцелярськi та шкiльно-письмовi товари традицiйно подiляють на 

два комплекси –  товари для школярiв i студентiв та товари для офiсу, 

вважаючи, що спiввiдношення цих товарних груп в середньому 60:40 (у 

грошовому вираженнi) на користь товарiв для офiсу. Вважається, що ринок 

канцтоварiв –  це iндикатор дiлової активностi в країнi [2]. 

Функцiональнi властивостi визначають вiдповiднiсть кожного товару 

його цiльовому призначенню. Так, олiвцi за призначенням можуть бути 

шкiльними, канцелярськими, для креслення та малювання. Показниками 

якостi цих товарiв є розмiр та показники виконання основних i допомiжних 

функцiй. 

Так, основними показниками функцiональних властивостей ручок є 

довжина та товщина безперервної лiнiї письма, витрати чорнил на 100 м, 

якiсть лiнiї, тобто її суцiльнiсть, однорiднiсть та стiйкiсть кольору. Для 

степлерiв та дироколiв –  це кiлькiсть аркушiв, що вони мають пробити, для 

точилок –  якiсть заточування олiвцiв, для гумок –  якiсть видалення та 

виправлення написiв, для папок із затискачем –  мiцнiсть крiплення паперу 

тощо. 

Ергономiчнi властивостi –  це властивостi шкiльно-письмових та 

канцелярських товарiв забезпечувати зручнiсть в процесi використання. 

Кожна нова модель за своєю конструкцiєю, формою, масою повинна бути 

бiльш зручною i комфортною. Так, для пiдвищення ергономiчностi ручок 

було впроваджено грiпи –  гумовi або каучуковi втулки на рiвнi пальцiв. У 

степлерах та дироколах, також для зручностi, застосовують гумовi деталi. 
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Компанiя МАРЕD, наприклад, розробила спецiальнi футляри з пластичних 

мас чи картону для гумок, завдяки чому вони залишаються чистими 

впродовж використання. 

Показниками якостi є зручнiсть у користуваннi, вiдповiднiсть 

конструкцiї антропометричним, фiзiологiчним та психофiзiологiчним 

можливостям людини. Основними психофiзiологiчними вимогами до офiсної 

технiки є вiдповiднiсть можливостям людини сприймати вiзуальну 

iнформацiю. Шум при роботi деяких технiчних засобiв може впливати на 

психологiчний i фiзiологiчний стан людини. 

Естетичнi властивостi характеризують художнє оформлення та 

зовнiшнiй вигляд виробiв. Естетичнi властивостi характеризуються 

iнформацiйною виразнiстю (оригiнальнiсть та вiдповiднiсть художньою 

рiшення конструктивно-функцiональним вимогам та умовам зручностi 

користування), цiлiснiстю композицiї (силует, характер лiнiй, пропорцiї, 

колiр, фактура, декор), рацiональнiстю форми (вiдповiднiсть форми 

призначенню) та досконалiстю виробничого виконання (якiсть виготовлення, 

оздоблення, декорування, вiдсутнiсть дефектiв). 

Надiйнiсть користування –  це властивостi товарiв, якi обумовлюють 

здатнiсть зберiгати основнi параметри в межах, якi вiдповiдають визначеним 

умовам споживання. Надiйнiсть постiйно змiнюється внаслiдок процесiв, якi 

вiдбуваються пiд час зберiгання, споживання та експлуатацiї. Ця властивiсть 

не може бути безмежною. Основними показниками надiйностi є термiн 

служби i ресурс (гранична можливiсть експлуатацiї).  

Безпечнiсть та нешкiдливiсть –  це властивостi, якi забезпечують 

нешкiдливiсть та безпечнiсть при користуваннi шкiльно-письмовими та 

канцелярськими товарами. Автоматичнi перовi ручки не повиннi в пишучому 

вузлi пропускати чорнило i залишати на пальцях та паперi плями. 

Показниками якостi є електрична мiцнiсть iзоляцiї виробiв, ефективнiсть дiї 

захисних пристроїв та iн. 

Властивостi паперу визначають його зовнiшнiй вигляд, якiсть i 

призначення й цi властивостi бувають самими рiзними: структурними, 

геометричними, механiчними, оптичними та навiть хiмiчними.  

До структурних i геометричних властивостей паперу вiдносять такi 

параметри, як маса, товщина, гладкiсть, пухлiсть, просвiт i пористiсть.  

Механiчнi властивостi паперу можна пiдроздiлити на мiцнiсні й 

деформацiйнi. 

Особливе мiсце в структурi друкованих властивостей паперу займають 

оптичнi властивостi, а для деяких видiв паперу (наприклад, друкованого, 

прозорого, пакувального, креслярського, фотографiчного, писального) вони 

мають першорядне значення. Основними показниками оптичних 

властивостей є: бiлизна, свiтлонепроникнiсть, прозорiсть (непрозорiсть), лиск 

i колір.  

Маса (або вага) одного квадратного метра паперу є найпоширенiшим 

показником, тому що бiльшiсть паперiв продають за масою 1 м2 [3]. 
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Товщина паперу вимiрюється в мiкронах (мкм), визначає як прохiднiсть 

паперу в друкованiй машинi, так i споживнi властивостi –  у першу чергу, 

мiцнiсть готового виробу.  

Гладкiсть характеризує стан поверхнi паперу, обумовлений механiчною 

обробкою, i визначає зовнiшнiй вигляд паперу –  шорсткуватий папiр, як 

правило, на вигляд мало привабливий. Гладкiсть важлива для писальних 

видiв паперу, для друкованих паперiв, а також при склеюванні паперу.  

Рiзнi способи друку пред'являють до паперу рiзнi вимоги щодо 

гладкостi. Так, каландрований типографський папiр повиненен мати 

гладкiсть вiд 100 до 250 с, а офсетний папiр того ж ступеня обробки може 

мати гладкiсть набагато нижче –  80150 с. Папiр для глибокого друку 

вiдрiзняється пiдвищеною гладкiстю, що становить вiд 300 до 700 с. Газетний 

папiр не може бути гладким через високу пористiсть. 

Отже, споживні властивості окремих груп товарів культурно-побутового 

призначення суттєво впливають на якість, асортимент та споживчі переваги. 
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Легка промисловість – один із стратегічних сегментів національної 

економіки, що до початку пандемії COVID-19 забезпечувала майже 5 % 

бюджетних надходжень і 2,6 % українського товарного експорту та мала 

значний потенціал для подальшого розвитку. Внаслідок пандемії чимало 

компаній втратили значну кількість замовлень, звільнили співробітників та 

закрили свій бізнес. Саме тому розгляд проблем галузі, пошук шляхів їх 

вирішення є актуальним завданням, вирішення якого дозволить окреслити 

перспективи розвитку легкої промисловості. Сьогодні легка промисловість 

України експортує свої товари переважно до ЄС, це 83,7 % від 

загальногалузевого експорту. Їхня значна частина традиційно виготовлена на 

замовлення відомих брендів, однак є і «чистий» експорт українських брендів 

одягу та взуття [1]. 
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Якщо до пандемії 75 % швейного виробництва в Україні працювало на 

давальницьких схемах на Захід, то потім чимало компаній втратили свої 

замовлення [2]. Так, за 9 місяців 2020 року галузевий експорт скоротився на 

11,4 % і склав 788,4 млн. дол. США, а імпорт зменшився лише на 5,6 % і 

склав 2155,3 млн. дол. США. Водночас на внутрішньому ринку України 

споживалося тільки 53,79 % продукції вітчизняних виробництв, тоді як 

імпортозалежність у сегменті кінцевого споживання товарів легкої 

промисловості становила 87,22 % [3]. 

Варто зауважити, що за розвитком легпрому наразі Україна відстає від 

Польщі – у 6 разів, від Німеччини – у 21 раз, а від Італії – у 73 рази [3]. 

Фактично у 2020 році українська промисловість увійшла у кризовому 

стані – у січні падіння індексу промислової продукції склало 5,1 %, у лютому 

– 1,5 % та вже в березні вона отримала нищівний удар у вигляди пандемії 

COVID-19 та світової економічної кризи. Наслідком стало те, що в першому 

півріччі 2020 року індекс промислової продукції скоротився на 8,3 %. Індекс 

промислової продукції у першому півріччі 2020 року склав лише 80,6 % від 

рівня першого півріччя 2019 року та 77,7 % від рівня першого півріччя 2018 

року.  

Розглядаючи динаміку експортно-імпортних операцій за період з 2016 

по 2020 роки стає очевидним скорочення обсягів експорту (табл. 1). 

У 2017 році обсяги імпорту в порівнянні з 2016 роком зросли на 112,8 % 

і склали понад 2,25 млрд. дол. США, а обсяги експорту збільшилися на 114,2 

% і склали близько 1,1 млрд. дол. США. Також деяке зростання відбулося у 

наступні роки – у 2018 імпорт зріс на 117,9 %., а експорт – на 111,8. 

У 2019 році продовжилось зростання обсягів імпорту, а саме – на 117,6 

% порівняно з попереднім роком, проте обсяги експорту скоротилися і 

склали 97,1 %. 

Таблиця 1 – Динаміка експорту та імпорту легкої промисловості України 

за 2016-2020 роки [4] 
Рік Експорт, тис. дол. Імпорт, тис. дол. 

2016 955739,8 2010345 

2017 1091175 2253795 

2017 р. до 2016 р., % 114,2 112,1 

2018 1220299 2661379 

2018 р. до 2017 р., % 111,8 117,9 

2019 1184636,2 3129621,0 

2018 р. до 2019 р., % 97,1 117,6 

2020 1078387,3 2967593,5 

2020 р. до 2019 р., % 91,0 94,7 

 

У 2020 році відбулося скорочення імпорту – до 94,7 %, а експорту – до 

91,0 %. 

Якщо розглянути обсяги експорту та імпорту товарів легкої 

промисловості за підгалузями, то стає очевидним, що найбільшу частку 
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складають текстильні матеріали та текстильні вироби. Так, у 2020 році на цю 

групу товарів припадало 72,2 % усього обсягу експорту легкої промисловості 

та 77,1 % імпорту. Значно менший відсоток належить таким товарам, як 

взуття, головнi убори, парасольки – 15,3 % від загального обсягу експорту 

галузі та 14,7 % імпорту у 2020 році. Окрім того шкури необроблені, шкіра 

вичинена складають 12,5 % всього експорту легкої промисловості та 8,2 % 

обсягів імпорту [5]. 

Якщо розглянути динаміку показників виробництва, експорту та імпорту 

продукції легкої промисловості України, то стає очевидним спад у 2020 році. 

Таким чином, Covid-19 дійсно уразив світовий попит. Триваючий спалах 

коронавірусу вже втягнув світову економіку в рецесію, що викликало різке 

падіння цін на нафту, і, як наслідок, вплинуло на скорочення споживання 

виробів з поліефіру таких, як текстильні, швейні вироби, взуття і аксесуари. 

Наразі споживання одягу та взуття у світі скоротилося. 

За статистикою, до пандемії в Україні функціонувало понад 2,3 тис. 

малих і середніх підприємств легкої промисловості, на яких було задіяно 

близько 85 тис. працівників. Річні обсяги виготовленої ними продукції 

досягали 22 млрд. грн. Тільки за минулий рік галузь орієнтовно втратила до 

20 тис. робочих місць. Особливо сильно постраждали бренди, у яких є свій 

рітейл [6]. 

Розвиток української легкої промисловості стримують нерівні умови 

конкуренції на внутрішньому ринку, нестабільність податкового 

законодавства, застарілий механізм контролю безпеки продукції. А ще 

висока залежність від імпортної сировини, матеріалів і комплектуючих; 

низька цінова конкурентоспроможність продукції. 

Крім того значна частина виробництв зосереджена на виготовленні 

продукції з давальницької сировини. Адже більшість українських 

підприємств дотепер не експортують готові національні продукти, а надають 

лише послуги з пошиття одягу чи взуття. Співпраця з європейськими 

партнерами базується на виконанні окремих трудомістких операцій, тоді як 

закупівля, продаж, проєктування та логістика виконуються замовником. 

Другим важливим фактором стримування розвитку є внутрішній ринок. 

Купівельна спроможність внутрішнього ринку у масовому сегменті – 

критично низька. Це впливає на об’єми виробництва, а, отже, на собівартість. 

Не менш важливий фактор – доступ до фінансів. Активний розвиток 

системи неможливий без залучення зовнішніх ресурсів. В Україні 

з’являються нові можливості, проте інвестори та донори дуже обережні. 

Основні програми підтримки сьогодні спрямовані на розвиток бізнес-

об’єднань, кластерів та асоціацій. 

Для загальної підтримки розвитку легкої промисловості в Україні 

потрібно відновити сировинне забезпечення виробництв. А також створити 

конкурентні умови на внутрішньому ринку, ліквідувати тіньовий товарообіг. 

В якості стимулів для бізнесу необхідне й послаблення фіскального та 

регуляторного пресу. Це дозволить значно покращити бізнес-клімат та 

знизити собівартість готової продукції. 



91 

Список використаних джерел:   

1. Долбнєва Д.В. Вплив COVID-19 на економіку країн світу. Львівський 
національний університет імені І. Франка. 2020. URL: 

https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-1_0-

pages20_26.pdf.  
2. Мірошниченко О.А. Наслідки епідемії COVID-19 та карантинних 

заходів для провідних секторів економіки України. Дослідження за 

результатами глибинних інтерв’ю з власниками та топ-менеджерами 
українських компаній. Київ-Харків : Видавець О.А. Мірошниченко, 2020. 188 с.  

3. Бойченко К.С. Розвиток підприємств легкої промисловості через 

призму інтегрованості. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. 2020. Вип. 31 С. 7-11.  

4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
5. Заріцька Н.М. Структурно-динамічний аналіз сучасного стану 

розвитку легкої промисловості України. Вісник Київського національного 

університету технологій та дизайну. Економічні науки. 2019. С. 127-139. 
URL: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30959 

6. Несенюк Є.С. Формування стратегії підвищення 

конкурентоспроможності підприємства на інноваційних засадах. URL: 

https://knutd.edu.ua/files/science/razovi-vcheni-rady/Neseniuk_dis.pdf. 
 

Олена Середа, Діана Кучерук, 4 курс, група ПР-42д 

Науковий керівник: Алла Тернова,  

канд. техн. наук, доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

 

Митна система України є високоефективним фіскальним механізмом, 
який відіграє важливу роль у регулюванні економічного розвитку держави та 

забезпеченні її економічної безпеки. Від якості і своєчасності прийняття 

рішень у митній сфері залежить ефективність податкової політики в цілому, 
рівень розвитку міжнародної торгівлі, платіжного балансу держави та 

збалансованості державних фінансів. Митна система – це єдина загальна 

система, яка складається з митних органів і спеціалізованих установ і 
організацій. Основу митних органів становлять: митниці, Центральний 

апарат Державної митної служби України, регіональні митниці і митні пости.  

Протягом часу функціонування митної системи України можна виділити 
два періоди. Перший період можна характеризувати обґрунтуванням, 

організацією і становленням ролі митної системи в Україні. Головним 

завданням першого періоду було формування митної системи загалом, 
становлення цієї системи пов’язане з політичними, економічними та 

соціальними явищами. Другий період – уніфікація національного митного 

законодавства. Основне завдання митної системи полягає в забезпеченні 

узгодженості між фінансовим, інформаційним і товарним потоками [1].  

https://knutd.edu.ua/files/science/razovi-vcheni-rady/Neseniuk_dis.pdf
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В сучасних умовах важливим завданням є реформування та розвиток 

системи органів, що реалізують митну політику. Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 13 травня 2020 р. № 569 затверджено план заходів, яким 

передбачено реалізацію заходів за такими напрямами, як:  

- оптимізація організаційної та функціональної структури;  

- розвиток персоналу, реформи для забезпечення доброчесності та 

антикорупційні заходи; сприяння безпеці та міжнародній торгівлі, 

включаючи спрощення та гармонізацію митних процедур;  

- сприяння ефективному справлянню митних платежів;  

- підвищення ефективності міжнародного митного співробітництва [2].  

Важливе значення має запровадження пілотного проєкту виконання 

митних формальностей в автоматичному режимі в митних режимах експорту, 

переробки на митній території України, реекспорту (продуктів переробки). 

Суть проєкту полягає у тому, що оператор самостійно завантажує 

транспортний засіб, накладає своє забезпечення, яке погоджено з митним 

органом, подає митну декларацію в електронному вигляді, яка оформлюється 

автоматично без втручання посадової особи митниці (у разі, якщо не 

спрацьовує Автоматизована система аналізу та управління ризиками) (наказ 

Держмитслужби від 07 травня 2020 р. № 167) [3].  

Так, станом на кінець 2020 року оформлено понад 14 тис. митних 

декларацій. У рамках імплементації законодавства щодо впровадження 

програми авторизованих економічних операторів (АЕО) затверджено 

документи, необхідні для початку процедур авторизації АЕО (постанова 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 665) [4].  

Статус АЕО підтверджує найвищий ступінь довіри митниці до 

підприємства і, як наслідок, дає можливість застосовувати найбільший 

перелік спеціальних спрощень та користуватися перевагами під час 

здійснення митних формальностей щодо товарів, які переміщуються такими 

підприємствами.  

Майбутнє визнання статусу національних АЕО митними органами 

країни ЄС забезпечить участь українських операторів у формуванні так 

званих безпечних ланцюгів постачання товарів та підвищить їх 

конкурентоспроможність на зовнішньому та внутрішньому ринках. 

Проведено роботу з підготовки проєктів двосторонніх угод між Україною та 

низкою іноземних держав про співробітництво та взаємну адміністративну 

допомогу у митних справах.  

Підрозділами Держмитслужби здійснюється відслідковування та обмін 
упереджувальною (спонтанною) інформацією з Європейським бюро по 

боротьбі з шахрайством (OLAF), митними адміністраціями іноземних держав 

про факти переміщення авіаційним, автомобільним та морським видами 
транспорту підакцизних товарів, зокрема тютюнових виробів, щодо яких є 

обґрунтовані підстави вважати, що вони переміщуються з порушенням 

законодавства. Активною є співпраця у цьому напрямі з митними органами 
держав-членів ЄС, а також Держави Ізраїль та Туреччини, де спостерігаються 

найбільші товаропотоки. Співпраця та обмін інформацією з компетентними 



93 

органами іноземних держав у рамках взаємної адміністративної допомоги є 

одним з ефективних методів попередження та виявлення незаконних 
експортно-імпортних операцій.  

Зміни передбачають поступовий перехід до функціонування 

Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи. Це має забезпечити 
посилення інституційної спроможності митних органів, оптимізацію 

адміністративних та кадрових ресурсів. 

Реформована митниця посилить безпекову функцію держави шляхом 
удосконалення системи аналізу ризиків, розробки ІТ-рішень, уніфікації норм 

та стандартів, а також завдяки швидшому ухваленню рішень і кращій 

керованості системи. 
Також триває імплементація європейських практик і законодавства в 

межах угоди про асоціацію з ЄС. Деякі норми вже успішно впроваджені: 

загальна декларація прибуття, програма АЕО (авторизований економічний 
оператор, особливий статус, який засвідчує високий ступінь довіри митниці 

до суб'єкта господарювання та надає йому можливість користуватися 

перевагами та спеціальними спрощеннями при митному оформленні), захист 
прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний 

кордон, облік нерезидентів (негромадян України або компаній, що не 

зареєстровані в Україні). 

Усе це полегшує митне оформлення товарів для бізнесу, допомагає 
більш ефективно аналізувати ризики та сприяє цифровізації митної служби 

[5]. 

Тож митні органи України здійснюють правоохоронні функції щодо 
захисту її економічного суверенітету і економічної безпеки, забезпечують 

захист прав і інтересів громадян. Вони виконують функції дізнання у справах 

про порушення митних правил, мають право застосовувати примус і 
застосовувати низку правоохоронних процедур.  
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ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРІВ 

УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 

В умовах сьогодення в усьому світі відбуваються глобалізаційні 

зрушення, що спрямовують динамічний розвиток світового господарства, 

процеси економічної інтеграції. Для успішного розвитку Української 

економіки та зростання авторитету на міжнародному рівні вкрай важливим є 

завдання підвищення конкурентоспроможності української продукції, 

зростання обсягів експорту товарів та послуг, розширення географії країн-

партнерів.  

Важливим чинником успішного розвитку торговельних відносин між 

Україною та країнами ЄС є переорієнтація торгівлі з сировини та 

напівфабрикатів на сучасну високотехнологічну продукцію. Тенденції 

світового ринку наглядно демонструють зростання нецінової конкуренції, 

тобто перевагу сучасного технічного рівня продукції та її якості над низькою 

ціною [1].  

На сьогоднішній день саме недостатня якість української продукції є 

основною причиною її низької конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку.  

Розглядаючи показники зовнішньої торгівлі України товарами у 2018-

2020 роках, бачимо, що у 2018 році загальна сума експорту товарів склала 

47335,0 млн. дол. США, що на 9,4 % більше ніж у попередньому 2017 році 

(табл. 1).  

Таблиця 1 – Динаміка показників зовнішньої торгівлі України товарами [2] 

Найменування показника 
Рік 

2018 2019 2020 

експорт (млн. дол. США) 47335,0 50054,6 49191,8 

зміна суми експорту до попереднього року, 

% 

9,4 5,7 1,7 

імпорт (млн. дол. США) 57187,6 60800,2 54336,1 

зміна суми імпорту до попереднього року, % 15,3 6,3 10,6 

сальдо (млн. дол. США) -9852,6 10745,6 -5144,3 

 

У 2019 році цей показник склав 50054,6 млн. дол. США, тобто зріс на 5,7 

% до попереднього року. Проте, уже в 2020 відмічається деяке зниження 

загальної суми експорту товарів до 49191,8 млн. дол. США, тобто падіння на 

1,7 %.  
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Потрібно сказати, що й імпорт товарів в Україну мав таку ж тенденцію. 

Так, у 2018 році Україною імпортовано товарів на загальну суму 57187,6 млн. 

дол. США, що на 15,3 % більше порівняно з 2017 роком. У 2019 році цей 

показник склав 60800,2 млн. дол. США, тобто зріс на 6,3 %, проте у 2020 році 

відбулося його зниження до 54336,1 млн. дол. США, або на 10,6 % менше 

порівняно з 2019 роком. Протягом всього досліджуваного періоду 

спостерігалось негативне сальдо: -9852,6 млн. дол. США у 2018 році,              

-10745,6 млн. дол. США у 2019 та -5144,3 млн. дол. США у 2020 році.  

Якщо розглядати структуру експорту товарів, то можна сказати, що в ній 

переважає сировина та напівфабрикати. Товари з високою доданою вартістю 

займають значно нижчі позиції (табл. 2).  

Таблиця 2 – Структура експорту товарів з України у 2017-2019 роках [2] 
Група товарів 2018 2019 2020 

зернові культури 15,3 19,2 19,1 

зміна до попереднього року, % 111,4 133,0 97,7 

чорні метали 21 17,5 15,6 

зміна до попереднього року, % 114,7 87,9 88,0 

жири та олії тваринного або рослинного 

походження 

9,5 9,5 11,7 

зміна до попереднього року, % 97,6 105,2 121,4 

руди, шлак і зола 6,4 7,2 9,0 

зміна до попереднього року, % 110,9 118.3 123,1% 

електричні машини 6,2 5,5 5,2 

зміна до попереднього року, % 115,0 94,6 92,8 

реактори ядерні, котли, машини - - 3,9 

зміна до попереднього року, % - - 113,1 

інші товари 41,6 41,1 35,5 

 

Якщо найближчим часом ситуація в структурі експорту товарів суттєво 

не зміниться, то Україна має всі шанси стати сировинним придатком 

Європейського Союзу. Причиною цього можуть бути обмежені можливості 

вітчизняних товаровиробників у придбанні необхідної сировини та 

матеріалів, а, отже, і виробництва якісної продукції з високою доданою 

вартістю. Через це сировина експортується, а виготовлені з неї товари знову 

повертаються на український ринок, створюючи суттєву конкуренцію 

вітчизняним [3].  

Таким чином, одним із головних факторів підвищення 

конкурентоспроможності підприємства є забезпечення високого рівня якості 

продукції. Для вирішення цієї проблеми нашій державі слід спрямувати 

зусилля на усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС шляхом приведення 

свого законодавства у відповідність до основних директив ЄС і прийняття 

дуже великої кількості стандартів ЄС. Це дасть змогу нарощувати 

експортний потенціал держави, а отже створювати нові робочі місця, 

покращувати добробут населення та зміцнити авторитет України на 

міжнародному рівні.  



96 

Список використаних джерел: 

1. В Зоні вільної торгівлі. Як змінилися торги між Україною та ЄС. URL: 

http://agropolit.com/  

2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Роз’яснення переваг поглибленої та всеосяжної угоди про вільну 

торгівлю (ЗВТ+) між Україною та ЄС. URL: http://www.me.gov.ua  

 

Іван Тищенко, Віра Черниш, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник: Владислав Паламарчук,  

канд. техн. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 
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Малий і середній бізнес в Україні забезпечує 55 % валового 

внутрішнього продукту в економіку країни, зокрема частка малого бізнесу 16 

% ВВП. Але великі і середні підприємства в Україні – це 73 % ВВП, тобто 

мікро- і малі підприємства в Україні – це 16 % ВВП. В Європі – удвічі 

більше. При цьому кількість підприємств в Україні трохи більша, ніж в 

Європі, але в той же час ефективність їх в 10 разів нижча.  

Малий та середній бізнес в України, забезпечує близько 64 % доданої 

вартості, 81,5 % зайнятих працівників у суб’єктів господарювання та 37 % 

податкових надходжень [1].  

Введення карантинних обмежень у зв'язку з поширенням пандемії 

COVID-19 спричинило часткове або повне припинення роботи ряду 

підприємств. Державою створюються умови для підтримки малого і 

середнього бізнесу. Метою реформ є створення сприятливих умов для 

розвитку сильного та конкурентоспроможного сектору малого і середнього 

підприємництва, враховуючи тимчасово обмежені можливості фінансової 

підтримки та значні виклики, що постали перед країною.  

З метою впровадження комплексної системи нових можливостей 

стабілізації та сталого розвитку економіки України і підвищення рівня 

зайнятості населення шляхом збереження існуючих і стимулювання 

створення нових високопродуктивних робочих місць з гідними умовами 

праці Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534 

затверджено Державну програму стимулювання економіки [2]. 

Реформа передбачає реалізацію заходів підтримки малого та середнього 

бізнесу, спрямованих на: 

- розв’язання проблеми з ліквідністю малого та середнього бізнесу 

шляхом впровадження заходів, спрямованих на збереження робочих місць, 

спрощення доступу до фінансів та зменшення витрат бізнесу; 

- розширення доступу до ринків шляхом залучення малого та середнього 

бізнесу до здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих 

територій; 

  

http://agropolit.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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- проведення оптимізації регулювання та полегшення адміністративних 

процедур для малого та середнього бізнесу, що супроводжуватиметься 

створенням ефективної інфраструктури підтримки підприємництва; 

- покращення доступу малого та середнього бізнесу до фінансування, 

зокрема шляхом подальшої реалізації, удосконалення та популяризації 

Державної програми «Доступні кредити 5-7-9», впровадження механізму 

портфельних кредитних гарантій, розвиток альтернативних способів 

фінансування, створення та популяризація навчальних програм та матеріалів 

щодо фінансової грамотності; 

- розвиток онлайн-платформ для доступу до альтернативних способів 

фінансування;  

- розвиток мережі бізнес- та інноваційних центрів, навчання та 

сертифікація наявної інфраструктури (бізнес-центри, інкубатори, регіональні 

агенції тощо), а також розширення мережі інформаційних пунктів 

підприємця; 

- розробка програм грантової та навчальної підтримки для створення 

сталих і конкурентоспроможних бізнес моделей, відновлення чи адаптації 

ланцюгів доданої вартості; 

- підвищення інституційної спроможності держави у реалізації 

державної політики у сфері розвитку підприємництва шляхом створення 

Агенції з питань розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу; 

- розроблення стратегії розвитку малого та середнього підприємництва 

та плану заходів її реалізації, спрямованих на підтримку малого та 

середнього бізнесу у посткризовий період. 

В Програмі діяльності Кабінету Міністрів України одним із пріоритетів 

визначено – створення сприятливих умов для розвитку та відновлення малого 

та середнього підприємництва [3]. На шляху досягнення цієї мети урядом 

визначено ряд цілей, зокрема: 

- забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької 

ініціативи громадян;  

- надання фіскальної, регуляторної і фінансово-кредитної підтримки 

роботодавцям з метою збереження робочих місць;  

- запровадження нових та розширення існуючих програм кредитної 

підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;  

- залучення інвестиційного капіталу для розвитку інноваційних та 

пріоритетних секторів малого та середнього підприємництва шляхом 

створення доступних інструментів залучення інвестицій та запровадження 

спеціального правового режиму діяльності.  

Розвиток підприємництва є складним та суперечливим процесом. Стале 

функціонування підприємництва в Україні значною мірою залежить від 

виваженої та дієвої державної політики. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ 

 

Спортивне взуття, яке призначене для занять фізкультурою і спортом, а 

також спортивного відпочинку, повинне виконувати низку таких функцій: 

- захищає ноги людини від холоду. Є зимові варіанти спортивного 

взуття, які зараз дуже популярні; 

- захищають від небезпеки. Це стосується спортивного взуття, яке 

призначене для окремих видів спорту, футболу, баскетболу тощо; 

- служить доповненням образу людини; 

- закриває ноги від небезпеки на природі. Наприклад, від укусу змії, або 

проникнення кліща [4]. 

Спортивне взуття виготовляють з верхом із тканин, переважно з 

дубльованої двошарової кирзи, а також із джинсової тканини з гумовими 

обсоюзками, окантовкою деталей зверху, на блочках із шнурівкою або 

гумкою на підйомі [1]. 

Для усунення ковзання гумових підошов застосовують металеві і гумові 

шини різної конфігурації знімні металеві пластинки (у взутті для альпіністів), 

волокнисті наповнювачі. 

За статево-віковим призначенням спортивне взуття поділяють на 

чоловіче, хлопчаче, жіноче, дівоче, шкільне і дитяче.  

Спортивне взуття відносять до товарів складного асортименту, що 

пов'язано з широким комплексом вимог споживачів до взуття залежно від 

статево-вікового і цільового призначення, природних і соціальних умов 

використання, індивідуальних смаків, а також різноманітних способів 

задоволення вимог за рахунок виготовлення взуття різних конструкцій, 

застосування різних матеріалів та їх комбінацій, методів виготовлення. 

Спортивне взуття поділяється на дві групи – універсальне спортивне 

взуття і спеціальне взуття. Універсальне спортивне взуття зручне для людей, 

що професійно не займаються певним видом спорту. 

Оцінка якості взуття – один з елементів управління взуттєвим 

виробництвом в умовах постійного його вдосконалення, на яку необхідно 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200534.html
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya%20/pidtrimka
https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/ekonomichne-zrostannya%20/pidtrimka
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орієнтуватись під час прогнозування, планування, проєктування і 

виготовлення взуття. Найповнішу оцінку якості взуття отримують при його 

експлуатації [2]. 

Оцінювання якості спортивного взуття проводиться за широкою 

номенклатурою показників, більшість з яких в умовах торгівлі безпосередньо 

визначити неможливо. ЇЇ можна лише прогнозувати, знаючи властивості 

застосованих матеріалів і методи їх поєднання. 

Оцінка якості взуття, незалежно від його виду та призначення, завжди 

проводиться на підставі чотирьох експлуатаційно-споживчих показників: 

- надійність – або те, наскільки зносостійкими є всі матеріали, з яких 

виготовлено взуття, чи придатне воно до ремонту і чи є на нього гарантія; 

- ергономічність або те, наскільки жорсткою чи еластичною є 

конструкція взуття, скільки воно важить; 

- санітарно-гігієнічні властивості або те, наскільки взуття захищає від 

вологи, зберігає тепло і дозволяє шкірі ніг дихати; 

- естетичні властивості або те, наскільки красивим є взуття, чи є на 

ньому необхідне маркування і відповідна упаковка. 

Контроль і оцінку якості спортивного взуття проводять за показниками, 

які повинні відповідати певним вимогам. Загальними показниками є 

гарантійний термін носіння, міцність кріплення деталей низу і ниткових 

з’єднань заготовки, деформація підноска і задника, маса, гнучкість, силует, 

зовнішній вигляд, внутрішня обробка; спеціальними – показники гігієнічних 

властивостей, що мають значення для оцінювання спортивного взуття, а 

також інші показники в залежності від конкретного виду спорту, для якого 

воно призначене. 
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Виробництво соняшникової олії є однією з найважливіших економічних 

та продовольчих складових агропромислового комплексу в Україні. Щороку 

збільшуються обсяги її виробництва та експорту, що виводить країну в 
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лідери на вітчизняному та міжнародному ринках. За останні 15 років вона 

перетворилася на потужну індустрію, прибутковість якої постійно 

збільшується. 

Проблеми формування та функціонування ринку олійно-жирової 

продукції, забезпечення її динамічного розвитку та подальшого пошуку 

шляхів підвищення ефективності її функціонування висвітлювали у своїх 

працях такі вчені, як: О.В. Бронін, Т.В. Занько, А.В. Карпенко, О.О. Маслак, 

І.І. Мулик, О.В. Одосій, В.І. Осадчук, А.А. Побережна, А.О. Турчановський, 

О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін. 

Метою дослідження є визначення місця ринку олійної продукції в 

Україні в умовах глобалізації економіки, аналіз її стану та перспектив 

подальшого розвитку. 

В Україні основними олійними культурами є соняшник, соя і ріпак.  

У порівнянні з іншими олійними культурами соняшник дає найбільший 

вихід олії з одиниці площі. На соняшникову олію припадає 98 % загального 

виробництва олії в нашій державі. Соя є білково-олійною культурою, яку 

застосовують для технічних цілей і в медицині. Ріпак – однорічна олійна 

рослина, яка є другою за важливістю олійною культурою в світі, 

поступаючись тільки сої. Частка соняшнику в структурі посівних площ у всіх 

категоріях виробників України вже давно вийшла за максимально допустиму 

межу – в 2019 р. вона становила 21,2 %, що більш ніж удвічі перевищує її 

науково обґрунтований рівень 2. 

Постачання соняшникової олії в першому півріччі 2021 року були 

обмеженими через погані показники врожаю соняшнику в чорноморських 

виробників. Урожай 2020-2021 років в Україні, Румунії, Болгарії та Молдові 

стримувався посушливими умовами протягом вегетаційного періоду, в 

результаті чого врожайність і вміст олії в насінні були нижчими за 

очікування ринку. Також в цей період спостерігається зменшення експорту 

олії соняшникової на 14,2 % 1. 

Також відзначимо відновлення попиту в міру відновлення економічного 

зростання в усьому світі після кризи COVID-19. Відкриття готелів, 

ресторанів і підприємств громадського харчування стало сприятливим для 

попиту на соняшникову олію. При цьому запаси соняшникової олії тільки на 

підприємствах перевищили 138 тис. т (понад 34 % від внутрішнього річного 

використання). Цінова ситуація на внутрішньому ринку стабільна, заявки 

торговельної мережі виконуються у повному обсязі, олія соняшникова 

присутня у широкому асортименті. Водночас у вересні-жовтні 2021 

маркетингового року ми могли спотрерігати значне зростання виробництва 

рослинних олій, зокрема по соняшниковій олії – на понад 24 %. Таким 

чином, в державі передбачається виробити понад 7,1-7,2 млн. т олії 

соняшникової, з яких 6,55-6,6 млн. т буде поставлено на експорт. 

Україна є найбільшим виробником та експортером соняшникової олії в 

світі. Понад 90 % виробленої соняшникової олії Україна експортує. 

В 2020 році Україна експортувала 6,9 млн. т соняшникової олії, що на 12 

% вище аналогічного показника минулого року. Найбільшими імпортерами 
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даного продукту є Індія та Китай. В останні роки обидві країни є активними 

імпортерами, однак протягом 2018-2020 років особливо активізувався Китай, 

який втричі збільшив свої імпортні постачання. В комбінації з 

недоотриманням валового збору насіння соняшнику на 14 % в 2020-2021 

(МР) в Україні спричинило зростання ціни на соняшникову олію як на 

світовому, так і внутрішньому ринках 3. 

Основними гравцями на ринку соняшникової олії є: 

1. ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» (входить до структури 

ViOil). Частка на ринку 5,1 %; 

2. ПрАТ «Дніпропетровський олійноекстракційний завод» (входить до 

структури Bunge). Частка на ринку 19,6 %; 

3. ПрАТ «Полтавський олійноекстракційний завод – Кернел-Груп» 

(входить до складу Kernel). Частка на ринку 12 %; 

4. ПП «Оліяр». Частка на ринку 8,2 %. 

Отже, соняшникова олія є основою для українського ринку рослинних 

олій, а також важливою сировиною для багатьох секторів харчової 

промисловості. Нині в Україні спостерігається тенденція нарощування 

виробничих потужностей для переробки насіння олійних культур, будуються 

нові заводи. З великою вірогідністю нові підприємства орієнтуватимуться на 

переробку не тільки соняшникової олії, але й іншого насіння олійних 

культур, таких, як соя і ріпак.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ 

 

Багато людей сьогодення мають прискорений ритм життя, який потребує 

постійного тримання його в тонусі. Кава – це саме той напій, який поєднує в 

собі та надає людині ефект бадьорості та смакове задоволення. Крім цього 

кава – це високорентабельний бізнес, який дозволяє власнику невеликої 

кав’ярні повернути через 2-3 роки вкладені кошти. 

Висвітленню основних тенденцій розвитку та аналізу проблемних 

питань світового ринку кави присвячені праці таких вчених, як І. Вольпер, Д. 

Горюнкова, А. Діброва, П. Дунаев, П. Івасюк, Т. Івашкова, А. Моісеєв, І. 
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Полутіна, Ю. Рудась, Т. Чан, Н. Юдіна. Проте дослідження сучасного стану 

ринку кави та його розвитку залишається актуальним через існування досить 

широкого спектра проблемних питань.  

Метою дослідження є розгляд сучасного стану та визначення 

проблемних питань ринку кави в Україні.  

Ринок кави в Україні, незважаючи на досить значну конкуренцію, 

зберігає можливості для свого розвитку. Це стосується як збільшення обсягів 

виробництва кави, так і розширення мережі кав'ярень. Важливою причиною 

того, що ринок кави зберігає стійкість і можливості для збільшення свого 

потенціалу, є необхідність задоволення різноманітних потреб споживачів 

цього напою. Україна в силу географічного розташування та природно-

кліматичних умов позбавлена можливості мати власні плантації кавових 

дерев, і тому змушена імпортувати на свій ринок кавові зерна з інших країн. 

В Україні ринок кави є одним з найбільш швидкозростаючих. В 2020 р. 

середньодобове споживання кави в Україні збільшилося на 25 % порівняно з 

2019 р. Але за останні декілька років, через збільшення цін на продукцію та 

зменшення купівельної спроможності населення в Україні, ринок кави в 

натуральному вираженні скоротився на 20 %. Найбільшими експортерами 

кави в нашій країні в минулому році були В’єтнам, Польща, Індія та Італія. 

Разом ці країни поставили близько 57 % імпортної кави [1]. 

Ринок кави в Україні включає в себе декілька сегментів: натуральна 

(зернова і мелена), розчинна (сублімована, гранульована і порошкова), кавові 

суміші, кавові напої. Найбільш популярним в структурі продажу кавової 

продукції є розчинна кава, яка становить близько 40 % . Хоча українці все ще 

віддають перевагу розчинній каві, попит на зернову зростає дуже динамічно, 

його темп найвищий в Європі. І це не дивно, оскільки рівень споживання 

натуральної кави на одного жителя у нас в рази нижчий за європейські 

показники. Так, якщо українець випиває в середньому 3 кг меленої кави, то 

італієць – 5,5 кг, а швед або фін – 12,5 кг. Загалом щодня в світі випивається 

більше 2 млрд. чашок кави [1]. 

Місткість ринку кави продовжує зростати. Приросту ринку, в певній 

мірі, сприяє збільшення культури споживання кави поза будинком – 

наприклад, в кафе, ресторанах, на роботі. Вибір українського населення на 

користь розчинної кави зумовлюється звичками швидкого харчування та 

споживання напоїв, а також особливостями менталітету українців. Значну 

частину розчинної кави на українському ринку представляють, в основному, 

зарубіжні компанії, зокрема, такі корпорації, як «Нестле» (Nestle) та «Крафт» 

(Kraft). 

Ринок кави характеризується слабкою сезонністю: спостерігається. 

щорічне тимчасове зниження продажу в літні місяці – близько 2-4 % із 

значним відновленням у вересні. Найвищий сезон для ринку кави припадає 

на зимовий період. Найпопулярнішими ТМ в сегменті зернової кави на 

сьогоднішній день в Україні є Lavazza, Jacobs і кава зі Львова. 

При виборі конкретного виду кави покупці в Україні орієнтуються 

спочатку на свої смакові уподобання, а потім – на країну-виробника, 
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репутацію бренду і ціну. Від того, наскільки приваблива упаковка кави, може 

залежати фінальний вибір. Крім того важливу роль відіграють акції та знижки 

(не тільки грошова знижка, а й додаткові подарунки – товар який клієнт 

отримує разом з кавою: чашка, ложка, шоколад). Останнім часом 

зміцнюються позиції кави як елемента швидкого харчування. Його все 

частіше купують в міських фастфудах на винос. Для кавових гурманів 

активно відкриваються авторські заклади, де практикуються особливі методи 

приготування напою, за які клієнти готові платити більше. 

Ланцюг постачання кави складний. Кавові зерна надходять від 

виробників трейдерам, від переробників до експортерів, і, нарешті, від тих, 

хто обсмажує каву до роздрібних торговців. Менше 23 % кави купується 

безпосередньо у виробників, а 78 % завозять трейдери. У 2019 р. завдяки 

підвищенню попиту обсяг українського ринку кави і кавових напоїв складав 

близько 65 тис. т [2]. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що ринок кави в Україні є досить 

перспективним із значним потенціалом. Кількість підприємств, які 

займаються виготовленням кави, поступово збільшується, тобто буде 

зростати конкуренція між вітчизняними та зарубіжними виробниками. Однак 

ринок кави схильний до впливу великої кількості чинників, що викликають 

широкий спектр проблем, тому потрібно докладати все більше зусиль аби  

повністю удосконалити даний сектор ринку, зробити його більш 

привабливішим для покупців. 
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Все більшу популярність серед споживачів набуває тема «здорового 

харчування». Підвищеним попитом користується продукція, вироблена з 

натуральних інгредієнтів, без використання штучних харчових добавок та зі 

стабільною поживною цінністю. До таких продуктів, безумовно, належать 

макаронні вироби. Макаронні вироби відносяться до основних продуктів 

харчування, і попит на них досить стабільний. Макаронні вироби є 

консервованим тістом з пшеничної муки спеціального помелу. Вони мають 

високу поживну цінність, хорошу засвоюваність, швидко розварюються, 

зручні у транспортуванні та зберіганні. 
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Макаронні вироби – це продукти, які виготовляють висушуванням до 13 

% вологості і нижче тіста з макаронного борошна і води із збагачувачами або 

без них [1].   

Макаронні вироби завжди були і залишаються на столі українських 

споживачів в якості швидкої і смачної страви. Незважаючи на те, що 

технології виробництва інших продуктів харчування постійно 

вдосконалюються, змінюються, але послідовність приготування макаронного 

тіста і основні інгредієнти, що входять до його складу, залишаються 

практично незмінними протягом багатьох років. Як правило, макаронні 

вироби виробляються зі спеціальних сортів пшеничного борошна з 

максимальним вмістом білкових речовин. Тому і популярні серед населення, 

адже в Україні макаронні вироби в тому чи іншому вигляді споживає більше 

96 % населення. Споживання макаронних виробів в Україні досягає від 6 до 7 

кг на 1 людину в рік, при нормі 5-5,5 кг [2]. 

Асортимент макаронних виробів достатній для задоволення будь-яких 

потреб споживачів. На формування асортименту макаронних виробів 

впливають такі фактори, як якість і ґатунок борошна, вид збагачувачів або 

смакових додатків, форма, довжина, ширина, розмір поперечного розрізу 

(діаметр). Залежно від борошна, з якого виготовляється продукт та технології 

виробництва, макаронні вироби поділяють на групи: А, Б, В і класи екстра, 

перший і другий. Кращою сировиною для виробництва макаронних виробів є 

продукти помелу зерна твердої пшениці дурум. Вироблені з неї макарони 

мають янтарно-жовтий колір, гладку поверхню, після варіння відрізняються 

приємним смаком і запахом, пружною консистенцією. Законодавчі акти 

деяких країн (Італії, Франції, Греції) передбачають використання для 

макаронних виробів тільки борошна з твердих сортів пшениці з вмістом 

білку не менше, ніж 10,5 % [3].   

Хімічний склад макаронних виробів залежить від хімічного складу 

пшеничного борошна і збагачувачів (яєчних, молочних). 

Основну масу макаронних виробів становлять вуглеводи, насамперед, 

крохмаль і декстрини. Вміст крохмалю та декстринів у них коливається від 

62,2 (молочні) до 67,7 % (з борошна вищого сорту без збагачувачів). 

Кількість цукрів у макаронних виробах є на рівні 2,0 %, у молочних виробах 

з борошна вищого сорту – 4,8 %. Хоч білки макаронних виробів належать до 

повноцінних, до складу їх входить мало таких незамінних амінокислот, як 

лізин, метіонін і триптофан. Додавання до макаронних виробів з борошна 

вищого сорту яєчних і молочних продуктів підвищує їх біологічну цінність, 

збільшує кількість повноцінних білків. Яєчні і молочні продукти покращують 

смакові властивості і зовнішній вигляд виробів. Засвоюваність хімічних 

речовин макаронних виробів досить висока. Білки макаронних виробів 

засвоюються на 85 %, жири – на 93 %, вуглеводи – на 96 %; середня 

засвоюваність цих речовин у кулінарних виробах – 94 %. Енергетична 

цінність макаронних виробів висока – 335-345 ккал/100 г [2]. 

На формування споживних властивостей макаронних виробів впливають 

вид і якість сировини, технологія приготування. 
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Основною сировиною для виробництва цих продуктів є макаронне 

борошно, яке поділяється на два сорти: вищий (крупка) і перший 

(напівкрупка). Іноді використовують хлібопекарське пшеничне борошно 

вищого і 1 сортів. 

У хлібопекарському борошні мало клейковини, тому макаронні вироби з 

такого борошна неміцні, погано витримують зберігання і транспортування, 

утворюють багато лому і крихт. Колір виробів стає більш темним, особливо з 

борошна 1-го сорту. 

Споживні властивості макаронних виробів залежать від доброякісності 

борошна та іншої сировини. Добавки (молочні, яєчні, томатні та ін.) 

покращують харчову і біологічну цінність макаронних виробів, впливають на 

їхні органолептичні показники, насамперед на колір і смак. Біологічну 

цінність макаронних виробів значною мірою підвищують вітаміни групи В і 

РР, концентрати та ізоляти білків бобових культур (сої, гороху), соки плодів 

та овочів, плодові пасти та ін. 

На формування споживних властивостей макаронних виробів впливає 

технологія приготування, що складається з таких основних операцій: 

приготування з борошна і збагачувачів макаронного тіста, пресування тіста, 

формування сирих виробів, обдування, нарізання, підсушування, сушіння, 

охолодження, упаковування готової продукції. 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ЯК ЗАСІБ ПРИСКОРЕННЯ РОСТУ ТА 

ТЕМПУ ПРОДАЖІВ КОМПАНІЇ 

 

Фірмовий стиль – є однією з найважливіших характеристик, яка 

необхідна для успішного та рентабельного існування сучасної компанії. На 

ринку послуг та товарів існує величезна кількість пропозицій, саме тому, 

задля привернення уваги споживача необхідно виділятися серед конкурентів. 

Також варто зазначити, що фірмовий стиль є безпосередньою комунікацією 

зі споживачем [1]. 

Успішно підібраний фірмовий стиль, може стати каталізатором продажу 

та росту компанії у будь-якій галузі. В іншому випадку, неправильно 

підібраний стиль – може призвести до того, що компанія загубиться на тлі 

конкурентів, або навіть припинить своє існування. 

Виділяють декілька основних складових фірмового стилю [1]: 

 гамма кольорів – комбінація 2 чи 3-х кольорів, які здатні 

вплинути на психологію покупців в необхідному вам руслі; 

 логотип – формується на базі кольорової гамми і повинен мати 

неповторний дизайн; 

 назва бренду (компанії) – вона має бути лаконічною та ідеально 

втілювати діяльність вашої компанії; 

 візитки, бейджи, роздатковий матеріал (ручки, пакети) – все має 

бути виконано у вашому фірмовому стилю. 

Також, не потрібно забувати про певні існуючі вимоги, які є базисом 

написання успішного фірмового стилю. Тому, всі вищезазначені складові 

повинні відповідати таким вимогам: 

- оригінальність – основний пункт, якого необхідно дотримуватися на 

100%. Якщо ви створите логотип, який буде мати запозичені елементи в 

інших, то ви скоріше привернете увагу до них, ніж до себе; 

- легко сприйматися – основна маса покупців, не буде заморочувати себе 

розшифруванням та аналізом елементів вашого фірмового стилю, тому 

робіть на чомусь простішому, це підвищить відсоток впізнаваності вашої 

компанії; 

- легко запам’ятовуватися – ваш фірмовий стиль повинен містити 

елементи, які будуть кидатися в очі, пересічним потенційним покупцям; 
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- бути інформативним – намагайтеся закласти в фірмовий стиль якусь 

інформацію, що буде свідчити про вашу компанію чи основний товар. 

Отже, можна виділити 3 основних тезиси. Не недооцінюйте значення 

фірмового стилю, адже він є потужним маркетинговим інструментом, що 

забезпечить розвиток та дивіденди. Виконуйте всі вимоги зазначені до 

фірмового стилю, вони збережуть вас від помилок ваших попередників. При 

виборі фірмового стилю, краще довірити різні етапи кваліфікованим 

професіоналам. Краще переплатити, адже цей вклад в майбутньому себе 

виправдає.  
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ МАРКЕТИНГУ В РИНКОВИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

У економічній теорії сучасності та практичному досвіді розвинутих 

країн світу «маркетинг» – поняття звичне. Практикується він здебільшого у 

переважній більшості країн. Робота усіх великих комерційних компаній 

побудована на використанні принципів і методів маркетингу. Окрім цього, за 

останні роки він1 посідає важливе місце у стратегії розвитку багатьох 

некомерційних підприємств [1]. 

К. Л. Келлер і Ф. Котлер вперше розрізняють як соціальне так і 

управлінське визначення маркетингу, тобто процес, який спрямований на 

задоволення бажань та потреб споживачів і окремих груп через обмін [2]. 

Однак, зараз це визначення розглядається не як соціально-управлінський 

процес, а лише як соціальний.  

Як управлінський процес надає визначення Американська асоціація 

маркетингу, яке постійно набуває нового редагування. Зокрема, поняття 

маркетинг вона трактує як сукупність процесів створення, організації, 

просування та надання цінностей покупцям, а також управління 

взаємовідносинами із споживачами з користю для підприємства та всіх 

зацікавлених осіб. 
Сутність маркетингу, полягає в поєднанні надійного взаємозв’язку між 

усіма елементами системи на шляху просування товару, послуги від 
виробника до споживача. Згрупування таких елементів маркетингу як товар, 
ринок, продавець, споживач, просування, ціна в єдину систему переводять 
маркетинг в сучасному світі підприємницької діяльності у статус основної 
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управлінської системи. Такі відносини відзначаються найперше тим, що 
практично всі суб’єкти господарювання працюють на ринку, в умовах ринку 
і для ринку, де головною дійовою особою виступає споживач. 

З погляду макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби 
кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів 
економіки завдяки прискоренню товарообігу та зменшенню товарних запасів, 
наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів. 

З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють 
пристосуванню підприємства до вимог ринку. Від запровадження 
маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє і споживач – 
завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню 
асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола 
послуг, гнучкій ціновій політиці тощо. 

В ринкових умовах господарювання і демократії маркетинг як наука і як 
сфера діяльності побудована на певних принципах [3]: 

• демократичності (вільний вибір виду діяльності, мети, напрямів і сфери 
розвитку);  

• споживач завжди правий (відвертість зі споживачем, пристосування до 
його побажань та потреб і, саме головне, активне формування цих побажань 
та потреб);  

• альтернативізму (наявність великого і широкого кола вибору серед 
можливих альтернатив);  

• комерційності (досягнення кінцевого результату власної діяльності); 
• науковості (впровадження найновітніших наукових маркетингових 

досягнень у вирішенні поставлених цілей);  
• технологічності (комплексне, всебічне впровадження існуючих 

методик та методологій для досягнення поставленої мети своєї господарської 
діяльності) 

Цілями маркетингу в економічній системі є [4]: 
— досягнення як найвищого рівня споживання, що, своєю чергою, 

створює умови для максимального зростання виробництва, а отже, і 
макроекономічних показників; 

— досягнення максимального споживчого задоволення, а не просто 
максимального рівня споживання; 

— надання максимально широкого вибору товарів і послуг; 
— підвищення рівня якості життя. 
З кінця 50-х років і до середини 90-х ХХ ст. домінуючою в економіці 

стає концепція маркетингу. З її прийняттям як філософії ринкової діяльності 
підприємство згодом дійшло до необхідності задоволення потреб споживачів 
і суспільства кращим, ніж конкуренти, способом. Коли розвиток чергової 
концепції вичерпував себе, гостро поставала необхідність пошуку нових. 
Такі зміни відбувалися під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів 
функціонування підприємств. Світова еволюція концепцій маркетингу 
показала, що через нерівномірність економічного розвитку в цілому, 
особливості сполучення факторів зовнішнього і внутрішнього середовища 
низка підприємств завжди першими відчували необхідність прогресивних 
змін, були їх ініціаторами. 
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Світова практика маркетингової діяльності засвідчила п’ять основних 

концепцій розвитку маркетингу [5]: 
1. Концепція вдосконалення виробництва; 

2. Концепція вдосконалення товару; 

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 
4. Концепція маркетингу запорукою досягнення мети; 

5. Концепція соціально-етичного маркетингу. 

Підсумовуючи можна сказати що роль та місце маркетингу в ринкових 
умовах господарювання дуже важлива, і без нього було б надзвичайно важко 

існувати в сучасних умовах. Зростаюча конкуренція в ринковій економіці 

сприяє удосконаленню як вже існуючих маркетингових елементів, так і 
пошуку нових ефективних підходів, що в свою чергу, призводить до зміни в 

структурі маркетингу підприємств. Практикується маркетинг здебільшого у 

всіх країнах світу. Окрім цього, за останні роки він посідає важливе місце у 
стратегії розвитку багатьох некомерційних підприємств.  

Сутність маркетингу, полягає в поєднанні надійного взаємозв’язку між 

усіма елементами системи на шляху просування товару, послуги від 
виробника до споживача. 
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ЗАКУПІВЛЯ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТРЕБ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Закупівлі товарів є основою комерційної діяльності підприємств. Їхня 

мета полягає в забезпеченні планомірного і безперебійного забезпечення 

товарами роздрібної торговельної мережі. 
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Планування в сфері закупівель – це важливий процес абсолютно для всіх 
організацій, так як їх майбутня прибутковість безпосередньо залежить від 
правильності складання прогнозу витрат [1]. 

Оптимізація закупівельної діяльності підприємства стає важливим 
складником стратегії, оскільки від грамотного управління закупівлями і 
поставками залежить ціла низка стратегічних переваг, що сприяють 
економічному розвитку підприємства [1]. На жаль, часто причинами 
недоотримання прибутку вітчизняними підприємствами є неефективна 
система закупівельної діяльності та недосконалість асортиментної політики. 
У зв'язку із цим дослідження питань оптимізації закупівельної діяльності 
підприємств та вироблення необхідних методичних рекомендацій є досить 
актуальними.  

Закупівельна діяльність підприємства для вирішення власних 
виробничих потреб взаємодіє і впливає на функціонування всіх розділів 
підприємства: від виробництва до реалізації готової продукції. Від 
ефективності маркетингу закупівель залежить отримання і максимізація 
прибутку підприємства [2]. 

Закупівля товарів для виробничих потреб підприємства буває кількох 
типів: 

1. Придбання енергії всіх видів, що витрачається на технологічні, 
енергетичні,  рухові  та  інші  виробничі  потреби підприємства. 

2. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів енергії. 
3. Придбане у сторонніх підприємств і організацій будь-яке паливо, що  

витрачається з технологічною метою на вироблення всіх видів енергії, 
опалення виробничих приміщень, транспортні роботи, пов’язані з 
обслуговуванням виробництва [3]. 

В сучасних умовах ринкових відносин особливого значення набуває 
закупівля товарів, яка є основою ефективної діяльності підприємства на 
ринку. Закупівлі опосередковують з одного боку, вплив торгівлі на 
виробництво щодо визначення його обсягів, вдосконалення асортименту і 
підвищення якості товарів, а з іншого, - вплив виробництва на роздрібну 
торгівлю щодо формування нею асортименту, розширення реалізації, 
поліпшення організації торговельного обслуговування, а також на 
підвищення рівня задоволеності матеріальних і культурних потреб 
населення. 

Отже, маркетинг закупівель забезпечує досягнення загальних цілей 
підприємства шляхом формування його матеріально – технічної бази для 
створення товару, що задовольняє потребу споживача [2]. Закупівлі на ринку 
товарів промислового призначення мають раціональний характер, покупці є 
фахівцями, що практично унеможливлює купівлю – продаж низькоякісної 
продукції, яка не відповідає стандартам. 

Низька ціна, яка не відображається на наявності та якості продукції. 
Зриви поставок чи поставки продукції різної якості відобразяться на якості 
кінцевої виготовленої продукції та неможливості вчасно задовольнити 
потреби своїх споживачів. Це може призвести до виникнення репутаційних 
ризиків та створення іміджу компанії як ненадійного і нестабільного 
партнера. 
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Доцільно зазначити те, що забезпечення технічної підтримки 

використання товару, програмне забезпечення, ремонт і обслуговування 

обладнання є неодмінним атрибутом маркетингу закупівель. Фактично, 

отримуючи сервіс, компанія – покупець відчуває вищий ступінь задоволення 

своєї потреби. Чим вищий ступінь задоволення, тим вищі шанси на 

налагодження довготривалих  відносин із продавцем. 

Компанія, з одного боку, зацікавлена у налагодженні довготривалих  

відносин зі своїми постачальниками, якщо вони повністю задовольняють її  

потреби. Це дає їй можливість безперебійно отримувати необхідну кількість  

товару належної якості для забезпечення виробничого процесу та  

дотримання своїх зобов’язань перед клієнтами [4]. Тому вважаємо, що 

використання маркетингу закупівель у діяльності підприємства є цілком 

виправданим кроком, результатом якого є формування спеціалізованих 

підрозділів. Зазвичай на підприємства формуються закупівельні центри, які 

відіграють вагому роль у процесі здійснення закупівлі. Їх головними 

завданнями є: 

 –  дослідження ринку сировини і матеріалів; 

 – визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах; 

 – складання плану закупівель; 

 – вибір постачальників; 

 – складання угод із постачальниками, транспортними організаціями на 

поставку сировини і матеріалів; 

 – приймання матеріальних ресурсів на склади;  

 – встановлення ліміту на матеріали для цехів та оформлення документів 

для видачі в цехи;  

 – контроль  за  станом  норм  виробничих  запасів; 

 – забезпечення  зберігання  матеріальних  ресурсів; 

 – участь у  виставках, ярмарках тощо [4].  

Отже, дослідивши питання закупівля товарів для виробничих потреб 

підприємства дійшли до висновку, що реалізація цих завдань дає можливість 

виконувати головні функції маркетингу закупівель, а саме задоволення 

підприємства необхідними товарами визначеної якості у необхідній кількості 

в конкретний момент часу для забезпечення можливості виробництва товарів 

та  послуг, покликаних  задовольняти  потреби  кінцевих  споживачів. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Основною причиною актуальності питання розвитку логістики в 

зарубіжних країнах став пошук резервів у невиробничій галузі шляхом 

системного підходу до виробничих процесів та їх транспортно-складського 

забезпечення з урахуванням особливостей товарообігу. Дійсно, технологічна 

межа виробничих резервів на даному етапі розвитку науково-технічного 

прогресу умовно існує, але економічних та організаційних резервів, особливо 

в ринкових умовах, немає. Тому використання логістики як засобу 

полегшення виявлення та використання цих резервів є цілком природним. 

Логістика – це комплекс заходів, спрямованих на організацію 

переміщення товару до необхідних місць з мінімальними витратами. І слід 

зазначити, що в умовах кризових явищ, а також політичної нестабільності 

більшість промислових і комерційних підприємств замислюються над 

проблемою забезпечення ефективного управління витратами та оптимізації 

логістичних ланцюгів, а отже, відкривають функціональні підрозділи, які 

вирішують логістичні завдання. 

Логістика в Україні є слаборозвиненою сферою і на ринку недостатня 

кількість професійних логістичних операторів, які надають логістичні 

послуги в будь-якому регіоні країни з гарантовано високим рівнем сервісу, а 

також недостатня кількість професійних центрів розподілу та логістики. 

Логістика, маючи величезний стратегічний ресурс, забезпечує сталий 

розвиток України. Удосконалення логістичної системи займає вирішальне 

місце в стабілізації економіки, оскільки її існування пов'язане з 

продуктивними силами, ефективністю функціонування сфери матеріального 

виробництва і територіальним поділом праці. 

Роль логістики в житті компаній, особливо промислових, дуже велика. 

Діяльність логістичних служб має безпосередній вплив не тільки на 

управління логістичними процесами, а й на формування портфеля замовлень 

підприємства, а через нього − на розробку асортиментної виробничої 

програми та відповідної стратегії. 

Ефективність логістичної системи значною мірою визначає 

вдосконалення планування, завантаження та використання виробничих та 

інфраструктурних потужностей, дотримання та вдосконалення дисципліни 

поставок, зниження витрат на маркетинг та підвищення ефективності 

діяльності підприємства. Зі стрімким розвитком різних технологій стає 

необхідною логістика: у сфері транспорту, технічного, інформаційного 

забезпечення тощо. 

Для прискорення розвитку логістики в Україні важливо з’ясувати 

причини, що перешкоджають її практичному застосуванню. 
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По-перше, це відсутність належного державного підходу до проблем 

логістики, що проявляється як у відсутності відповідної бази, так і у 

відсутності спеціалістів та центрів їх підготовки. 

По-друге, загальна економічна криза, незавершеність вирішення питання 

власності, скорочення обсягів виробництва, інфляція гальмують будь-які 

нововведення. 

По-третє, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх зростання у 

транспортно-складській сфері покривається ефективністю, досягнутою за 

межами цієї галузі економіки. 

По-четверте, логістичний підхід передбачає принципові зміни в 

структурі підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, 

створення спеціалізованих цехів і транспортно-складських служб. 

По-п'яте, розвитку логістичних ідей гальмують недоліки у професійній 

підготовці персоналу. Є й інші передумови, усунення яких прискорило б 

впровадження логістики в практику. 

На сьогодні розвиток логістики в Україні можна звести до трьох 

основних напрямів: інтеграція організацій України у світову логістичну 

мережу; впровадження новітніх технологій і обладнання; розвиток 

інтегрованої логістики.  

Досягти першого напряму є найскладнішим завданням. Це пов’язано з 

тим, що в Україні розвиток логістичних технологій значно відстає від рівня 

інших світових технологій. Проблему цього характеру треба вирішувати 

впровадженням новітніх технологій та обладнань. 

Велике значення для подальшого розвитку логістики має необхідність 

державної підтримки процесів товароруху. 

Великим поштовхом до розвитку може стати використання елементів 

електронної комерції в логістичній системі, за допомогою Інтернету та 

шляхом формування паралельного логістичного ланцюга: «виробник – сайт – 

відділ оброблення замовлень – споживач». 

Інтегрована логістика дозволяє об'єднати зусилля управлінського 

персоналу промислової компанії, її структурних підрозділів і логістичних 

партнерів у наскрізному управлінні матеріальними та супутніми потоками в 

повний логістичний ланцюжок «закупівля - розподіл - продаж». 

Отже, Україна має потужний потенціал для розвитку логістики, 

фундамент якої був закладений ще за радянських часів, тому важливим 

фактором економічного зростання держави є подальша робота з розвитку 

логістики в Україні, впровадження інновацій у цій галузі.  

Необхідною умовою її успішного розвитку є підготовка кваліфікованих 

спеціалістів, здатних проектувати автоматизовані логістичні системи та 

застосовувати їх на підприємствах та в постачальницько-збутових 

організаціях. 
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КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ В СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ 

ТОВАРУ 

 

Зростання уваги до проблеми формування та подальшого управління 

товарними знаками українських підприємств обумовлюються тим, що сильні 

бренди перетворюються в необхідну умову для стійкого положення 

підприємства на ринку, фактором його конкурентоспроможності. Вітчизняні 

підприємства мають необхідність протистояти не тільки один одному, але і 

потужним конкурентам, що приходять на український ринок з закордону, у 

тому числі і гігантським міжнародним корпораціям. У таких умовах 

критично важливим стає раціональний розподіл ресурсів підприємства і, 

зокрема, збільшення ефективності витрат на просування товару, які в 

більшості випадках становлять чималу  частку від усіх витрат підприємства. 

Жан-Ноель Капферер запропонував у своїй книзі повну класифікацію 

сучасних функцій, виконуваних брендом (табл. 1) [3, с. 237]. 

Будь-яка фірма, що приймає рішення про створення бренду, в першу 

чергу бажає знати, яких переваг наддасть бренд їхньому продукту, і чим 

відрізнятимуться звичайні товари від «фірмових продуктів».  

 

Таблиця 1 - Функції бренду по відношенню до споживача 

Функція Споживча вигода 

Ідентифікація 

Чіткість, осмисленість пропозиції, 

можливість швидкого пошуку цікавих 

пропозицій. 

Практичність 

Дозволяє економити час і сили 

завдяки аналогічним покупкам і 

прихильності певного бренду. 

Гарантія 

Дає впевненість у однаковій якості 

продукту або послуги незалежно від часу і 

місця придбання. 
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         Продовження таблиці 1 

Оптимізація 

Дає впевненість у тому, що 

набувається кращий продукт в даній 

категорії, щонайкраще відповідний для 

обраної мети. 

Створення образу 
Підтверджує імідж споживача для 

нього самого або для оточуючих. 

Постійність 

Задоволення, випробовуване завдяки 

дружнім ставленням, близькістю з 

брендом, який споживається протягом 

багатьох років. 

Задоволення 

Задоволення, пов'язане з 

привабливістю бренду, його логотипом і 

стилем спілкування з споживачем. 

Етичність 

Задоволення, пов'язане з поважних 

ставленням бренду до суспільства (аспекти 

екології, безробіття, цивільної 

відповідальності, відсутність шокуючої 

реклами). 

 

Одним із основних завдань брендингу є диференціація продукту, тобто 

надання йому певних відмінних особливостей, що відокремлять цей продукт 

від інших, з метою отримання переваги над своїми безпосередніми 

конкурентами. З технологічної точки зору, продукти можуть бути 

ідентичними виробами, але бренд завжди має бути унікальним. 

Бренд створює дворівневий зв'язок між товаром (виробником) і 

споживачем [4, с.219]. 

Рівень 1 - атрибути торгової марки формують образ товару. 

Рівень 2 - обіцянки бренду формують цінності. 

В даний час, при розробці та впровадженні значної частини вітчизняних 

брендів, увагу приділяють лише першому рівню зв'язку - формуванню образу 

торгової марки за допомогою комунікації атрибутів ТМ. Дане явище можна 

вважати наслідком недостатнього уваги, що приділяється виробниками 

розробці концепції самого бренду. 

Концепція формування бренду, що широко використовується в західній 

практиці, складається з таких взаємопов'язаних елементів: створення бренду, 

тестування його, як до, так і після виходу на ринок, просування створеного 

бренду, а також оцінки і контролю над брендом [2, с.35]. 

За теоретичну основу концепції формування бренду взяті закони і теорії 

людського сприйняття, закони поведінки споживачів і система прийняття 

рішень споживачами, а також основні положення класичної школи 

маркетингу, що дають нам змогу отримати відповіді на такі основні питання 

брендингу: хто являється цільовою аудиторією; яку обіцянку (пропозицію) 

варто представити цій аудиторії; який аргумент ми маємо їй привести, щоб 

показати, що наша пропозиція варта їхньої уваги; яке кінцеве враження слід 

залишити [5, с.189]. 
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Українським виробникам для формування власних брендів потрібні 

чималі зусилля і засоби, щоб дати відсіч зарубіжним конкурентам. 

Використання іноземних технологій брендингу та пропонованої методології 

являє собою проведення постійних маркетингових досліджень купівельних 

переваг, мотивів здійснення покупок. Саме специфіка купівельної поведінки 

визначає особливості застосування концепції формування бренду 

українськими підприємствами.  

Однак, незважаючи на негативні фактори, брендинг на українському 

споживчому ринку досить швидко розвивається, багато вітчизняних 

підприємств накопичують все більше власного досвіду, намагаються вивчати 

поведінку споживачів, щоб визначити правильний підхід до позиціонування 

своїх брендів на українському та міжнародному ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГЛИБИННИХ 

ІНТЕРВ’Ю 

 

Останнім часом інтерв’ю як особливе джерело і метод дослідження 

дедалі частіше використовують у науково-дослідній роботі фахівці 

економічних  наук. І це не випадково, адже інтерв’ю дає змогу більш глибоко 

і всебічно висвітлити актуальні проблеми минулого і сьогодення, 

скорегувати традиційні погляди на певні суспільно значущі процеси та 

явища.  

Інтерв’ю активно використовують не лише досвідчені дослідники, його 

застосовує у своїх роботах учнівська молодь, яка починає робити свої перші 

кроки в науці.  
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Багаторічний досвід у системі роботи з маркетологами дає змогу 

констатувати, що вони не завжди можуть на належному рівні, вміло та 

грамотно провести інтерв’ю, використавши усі його потенційні можливості. 

Досить часто маркетологи уникають проведення інтерв’ю, хоча воно з огляду 

на специфіку дослідницької теми могло б її лише збагатити інформаційно та 

емоційно.  

Існує багато підходів до класифікації досліджень. Для цієї статті нам 

важливо зрозуміти різницю між кількісними і якісними дослідженнями. 

Кількісні дослідження передбачають широку вибірку респондентів, 

широку географію і соціально-демографічне охоплення, переважно необхідні 

мас-маркет брендам. Такі дослідження – це must have для статистичної 

валідації ваших гіпотез, оцінювання того, чи бренд відомий, розуміння 

частки ринку, трендів, попиту тощо. 

Запитання анкети для кількісного дослідження закриті, із варіантами 

відповідей «так / ні», «або / або», кількісною шкалою або вибором відповіді 

із запропонованих варіантів. Мінуси закритих запитань очевидні – ви не 

отримаєте цікавих розгорнутих нестандартних відповідей та інсайтів. 

Кількісні дослідження найчастіше проводять спеціалізовані агенції, 

наприклад, GfK, Nielsen та інші. 

Якісні дослідження передбачають інший підхід – небагато респондентів, 

відкриті запитання, глибоке проникнення в тему, фокус на цінностях та 

психології клієнта. Головні методики – глибинне інтерв’ю, експрес-інтерв’ю, 

антропологічне дослідження (спостереження за людиною в контексті її 

реального життя), фокус-групи, design thinking метод та інші. 

У цій статті я розповім, як проводити якісні дослідження своїми силами 

і за допомогою методики глибинних інтерв’ю. Такі інтерв’ю доступні для 

будь-якої компанії і з будь-яким оборотом. 

Глибинне інтерв’ю – must have, щоб отримати інсайти від ваших 

клієнтів, реальних або потенційних, для абсолютно різних компаній. 

Глибинні інтерв’ю можна проводити і самостійно, і з допомогою 

експерта чи агенції – залежить від вашого бюджету та вільного часу. Такий 

проєкт може тривати від 3 тижнів до 3 місяців. Можна виокремити 5 

головних етапів: 

1. Бриф – визначення цілей. 

2. Складання анкети. 

3. Залучення (рекрутинг) респондентів. 

4. Проведення інтерв’ю. 

5. Аналізування результатів і ухвалення рішень. 

Етап 1. Визначення цілей дослідження – бриф 

Це дуже важливий етап, від якого відштовхуватиметься вся подальша 

робота. Цілі та завдання мають бути зафіксовані письмово, навіть якщо 

компанія проводить дослідження самостійно. Потрібно обов’язково 

відповісти на запитання «Навіщо моїй організації це дослідження?», «Що 

хочемо зрозуміти та змінити?». 
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Щоб підготувати бриф потрібно: 

а) Прописати запитання верхнього рівня, на які потрібно отримати 

відповіді (це ще не анкета!). 

б) У брифі також прописати портрет респондентів для інтерв’ю. Це 

важливий момент, оскільки на етапі залучення респондентів потрібно шукати 

людей, які відповідають цьому описові. Навіть якщо це гіпотетична цільова 

аудиторія, під час глибинного інтерв’ю стане зрозуміло, підтверджується 

ваша гіпотеза чи ні. 

Етап 2. Підготовка анкети 

На основі брифу готують більш докладну анкету, завдання верхнього 

рівня розділяють на блоки, всередині кожного блоку є декілька запитань. Ці 

блоки важливі для того, щоб згодом структурувати результати. Чому? 

Тому що значно легше взяти відповіді всіх респондентів і узагальнити 

головні тренди в рамках блоку і / або відповіді на конкретне запитання, аніж 

намагатися потім знайти їх, перечитуючи сто сторінок тексту. 

Етапи створення анкети: 

 Узгодити фінальну анкету з керівництвом / клієнтом. 

 Закладати орієнтовний час на відповіді на запитання ще на етапі 

підготовки анкети. Ідеальний час 30–45 хвилин, до години – максимум. 

Менше – не встигнете розкрити теми, більше – занадто довго для 

респондента. Наприклад, 40-хвилинне інтерв’ю – це 10 запитань із 

відповіддю по 4 хвилини. 

 Не витрачати часу на соціально-демографічні запитання. Цей блок 

заповнюйте перед інтерв’ю – стать, вік, місто, професія. Винятком може бути 

дохід, про це краще ненав’язливо запитувати під час бесіди, уточнюючи, що 

інформація не буде персоналізована, а результати узагальнюються. 

 Запитання по типу «Критерії вибору продукту» з кількісною шкалою 

оцінювання, а також і всі закриті запитання краще винести в міні онлайнову 

анкету й попросити заповнити після інтерв’ю.  

 Важливе питання наприкінці «Чи є ще щось, що б ви хотіли додати до 

цього інтерв’ю?» приносить несподівані інсайти. 

Етап 3. Залучення (рекрутинг) респондентів 

Далі починається пошук відповідних (згідно з брифом) респондентів. Це 

забирає час: від декількох днів до декількох тижнів, навіть якщо це реальні 

клієнти реального продукту. Можна займатися рекрутингом і паралельно 

створювати анкету: 

 Особисті контакти. 

 Розміщення інформації у фейсбук-спільнотах і на тематичних форумах; 

реклама у соціальних мережах. 

 Анонсування запиту на сторінці агенції і компанії. 

 Пропозиції базі існуючих клієнтів. 

 Бізнесові асоціації. 

 Рекомендації: коли ви проводите інтерв’ю з людиною і вона 

рекомендує знайомих, які здійснили ту саму покупку та ін. 
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Для будь-якої компанії репрезентативна вибірка становить від 8 до 20 

осіб, які відповідають категорії «цільова аудиторія». Якщо дослідження 

проводять для масового бренду, то тоді в рамках цього інтерв’ю мають бути 

представники різного віку, статі, доходів, сфер діяльності. Якщо сегментів 

багато і з кожним хочете докладно пропрацювати інсайти, можна провести і 

понад 20 інтерв’ю. 

Етап 4. Інтерв’ю. Лайфхаки 

 Проведення  інтерв’ю і онлайн, і офлайн. Зручний формат – віч-на-віч, 

плюс асистент. Може бути ще один додатковий інтерв’юер, але вам потрібно 

чітко розділити запитання і ролі. 

 Стеження за запланованим таймінгом, від 30 до 60 хвилин у форматі 

невимушеної розмови для респондента. 

 Заповнення всіх блоки анкети. Під час інтерв’ю часто трапляється так, 

що респондент, відповідаючи на одне питання, розкриває й інші запитання 

анкети, але не повністю. Ваше завдання – бути гнучким, але максимально 

відповісти на всі запитання 

 Утримання зацікавленого зорового контакту, паралельно роблячи 

помітки. Але все докладно записати не вдалось би навіть Юлієві Цезарю. 

Тому ще раз нагадаю про важливість асистента чи диктофона.  

 Якщо під час інтерв’ю ви хаотично заповнили анкету, то того ж дня 

важливо впорядкувати анкету «по гарячих слідах». 

Етап 5. Аналізування результатів 

На етапі аналізування результатів мати справу з некількісною, 

неструктурованою інформацією, тому запитання і блоки анкети, а також 

завдання брифу – це ваша точка опори, щоб структурувати фінальний 

аналітичний звіт.  

Зі структурою презентації результатів глибинних інтерв’ю можна 

розібратися, якщо на попередніх етапах все було зроблено коректно. Але 

структурувати суть зібраних відповідей на кожне з відкритих запитань 

анкети – це виклик. Це потрібно любити та вміти, і це може забрати стільки 

ж часу, як і проведення інтерв’ю. 

Потрібно побачити тренди: коментарі, які повторюються, інсайти, 

взаємозв’язки і всі важливі для розуміння клієнта моменти.  

І додатково – впровадження результатів: У початковому брифі були 

питання, на які отримали відповіді. Тепер необхідно вирішити, як ці відповіді 

можна перетворити на конкретні дії та зміни. Важливо, щоб ваше 

дослідження «не припадало пилом на полиці», а допомогло бізнесові 

збільшити прибутки. 

Тому, якщо дослідження проведено самостійно, варто стати 

амбасадором всередині компанії, щоб впровадити результати. Необхідно 

вирішити, з якими інсайтами можна працювати, створити завдання для 

впровадження і пріоритизувати їх. Важливо синхронізувати дослідження з 

маркетинговою стратегією чи комунікаційним планом, створити нову 

ціннісну пропозицію, ґрунтуючись на отриманих інсайтах. 
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OЦIНКA РIВНЯ ЛOГIСТИЧНOГO СEРВIСУ ПIДПРИЄМСТВA 

 

У сучaсних умoвaх рoзвитку ринку спoживчих тoвaрiв, дe кoнкурeнцiя 

вiдчувaється oсoбливo гoстрo, бiзнeс-структури пoв’язують змiцнeння свoїх 

кoнкурeнтних пeрeвaг в пeршу чeргу зa рaхунoк нaдaння свoїм спoживaчaм 

висoкoгo рiвня oбслугoвувaння. Лoгiстичнe oбслугoвувaння при цьoму є 

склaдoвoю чaстинoю зaгaльнoї пoлiтики oбслугoвувaння кoмпaнiї.  

Всi пiдприємствa шукaють мoжливiсть знижeння витрaт i збiльшeння 

прибутку, aлe при цьoму бaгaтo хтo з них нe придiляють нaлeжнoї увaги 

лoгiстичнoгo сeрвiсу. Нaйчaстiшe кeрiвництвo кoмпaнiї нeдooцiнює рoль 

лoгiстичнoгo сeрвiсу aбo нe знaє, як прaвильнo сфoрмувaти систeму 

лoгiстичнoгo сeрвiсу i якi умoви для цьoгo пoтрiбнi. При цьoму oцiнки 

eкспeртiв пoкaзують, щo пiдвищeння рiвня лoгiстичнoгo сeрвiсу мoжe 

збiльшити прибутoк пiдприємствa нa 5-15% [1; 2]. 

Рiзнi прoблeми, якi виникaють в oцiнювaннi лoгiстичнoгo сeрвiсу, 

дoслiджують тaкi нaукoвцi тa прaктики, як Aлeсiнськa Т.В., Бaлaбaн П.Ю, 

Гaджинський A.М., Мiсюкeвич В.I., Михaйлюкoвa Н.I., Мoрoзoв O.Б., 

Oклaндeр М.A., Тягунoвa Н.М. тa iншi. 

 Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгpунтувaння ocнoвних acпeктiв oцiнки 

рiвня лoгiстичнoгo сeрвiсу пiдприємствa. 

Лoгiстичний сeрвiс – це сукупнiсть нe мaтeрiaльних лoгiстичних 

oпeрaцiй, щo зaбeзпeчують мaксимaльнe зaдoвoлeння пoпиту спoживaчiв в 

прoцeсi упрaвлiння мaтeрiaльними, фiнaнсoвими i iнфoрмaцiйними пoтoкaми, 

нaйбiльш oптимaльним, з пoгляду витрaт, зaсoбaм. Oб’єктoм лoгiстичнoгo 

сeрвiсу є рiзнi спoживaчi мaтeрiaльнoгo пoтoку.  

Дo oснoвних принципiв, якi пoклaдeнi в oснoву лoгiстичнoгo сeрвiсу, 

вiднoситься: мaксимaльнa вiдпoвiднiсть йoгo вимoгaм спoживaчiв i хaрaктeру 

спoживaних вирoбiв; нeрoзривний зв’язoк сeрвiсу з мaркeтингoм, йoгo 

oснoвними принципaми i зaвдaннями; гнучкiсть сeрвiсу, йoгo спрямoвaнiсть 

нa oблiк змiнних вимoг ринку, спoживaчiв, oбслугoвувaних прoдуктiв. 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Flekciie%2Fhome
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Oснoвним критeрiєм, щo дoзвoляє oцiнити систeму сeрвiсу, як з пoзицiї 

пoстaчaльникa, тaк i з пoзицiї oдeржувaчa пoслуг, є рiвeнь лoгiстичнoгo 

oбслугoвувaння (сeрвiсу) [3]. 

Рiвeнь лoгiстичнoгo oбслугoвувaння – цe кiлькiснa хaрaктeристикa 

вiдпoвiднoстi фaктичних знaчeнь пoкaзникiв якoстi й кiлькoстi лoгiстичних 

пoслуг oптимaльним aбo тeoрeтичнo мoжливим знaчeнням цих пoкaзникiв. 

Пiд стaндaртaми oбслугoвувaння рoзумiються прaвилa рoбoти 

спiврoбiтникiв сeрвiснoгo кoмплeксу (цeнтр-цeнтру-сeрвiс-цeнтрa). Цi 

прaвилa oбoв’язкoвi для викoнaння, щoб гaрaнтувaти висoкa якiсть усiх 

вирoблeних oпeрaцiй i зaдoвoльняти вимoги спoживaчiв.  

Вaжливим критeрiєм, щo дoзвoляє oцiнити систeму сeрвiсу, як з пoзицiї 

пoстaчaльникa, тaк i з пoзицiї oдeржувaчa пoслуг, є рiвeнь лoгiстичнoгo 

oбслугoвувaння.  

Oцiнювaти лoгiстичний сeрвiс кiлькiснo зa oдним чи кiлькoмa 

пoкaзникaми є дoсить склaднo чeрeз низку причин, зoкрeмa [4]: спoживaч 

бeрe учaсть у твoрeннi пoслуги; пoслугa нe є тoвaрoм, який мoжнa вирoбити 

прo зaпaс; oтримуючи пoслугу, спoживaч нe стaє її влaсникoм тoщo. 

З бoку спoживaчa oцiнювaння лoгiстичнoгo сeрвiсу вiдбувaється як 

вiдхилeння фaктичнoгo (рeaльнoгo) рeзультaту oтримaнoї лoгiстичнoї 

пoслуги вiд oчiкувaнoгo рeзультaту. Якщo тaкi вiдхилeння є пoзитивними для 

спoживaчa, a нeгaтивнi є припустимими для ньoгo, тo вiн ввaжaє, щo 

лoгiстичнi пoслуги нaдaнi нa пeвнoму зaдoвiльнoму для ньoгo рiвнi. Oцiнки 

рiзних спoживaчiв мoжуть вiдрiзнятися, зoкрeмa, врaхoвуючи їхнє стaвлeння 

дo вaжливoстi пaрaмeтрiв, зa якими мoжнa oцiнити лoгiстичний сeрвiс. Щo є 

вaжливим для oднoгo спoживaчa, мoжe бути нeвaжливим для iншoгo. В 

рeзультaтi, нa пiдприємствi виникaє кoнфлiктнa ситуaцiя – думкa яких 

спoживaчiв є вaжливiшoю, i яким чинoм нeoбхiднo її врaхoвувaти у пoбудoвi 

систeми лoгiстичнoгo сeрвiсу для успiшнoї рoбoти пiдприємствa. 

Крiм тoгo, виникaє прoблeмa пoрiвняння пoкaзникiв рiзнoї рoзмiрнoстi 

(нaприклaд, нaявнiсть прoдукцiї нa склaдi тa тривaлiсть її пiдбoру нa склaдi 

для викoнaння зaмoвлeння спoживaчa) [5]. 

Сучaсний пiдхiд дo oцiнки eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi лoгiстичнoгo 

oбслугoвувaння ґрунтується нa кoнцeпцiї зaгaльних витрaт лoгiстики. Згiднo 

цiєї кoнцeпцiї тaкi витрaти включaють всi витрaти, нeoбхiднi для 

зaбeзпeчeння пoтрeб лoгiстики, a витрaти нa лoгiстичний сeрвiс є витрaтaми, 

пoв’язaними з нaдaнням спoживaчeвi кoмплeксу пoслуг, супутнiх прoдaжу. 

При цьoму лoгiстичний сeрвiс oрiєнтoвaний, пeрш зa всe, нa 

зaбeзпeчeння бaлaнсу мiж якiстю oбслугoвувaння спoживaчiв i супутнiми 

витрaтaми. 

Тaким чинoм, лoгiстичний сeрвiс хaрaктeризується трьoмa 

нaйвaжливiшими пoкaзникaми: кoриснiстю, oпeрaтивнiстю, якiстю. 

Лoгiстичнi витрaти i лoгiстичний сeрвiс, як прaвилo пeрeбувaють у прямo 

прoпoрцiйнiй зaлeжнoстi. Якiсний сeрвiс зaвжди є дoсить дoрoгим, i 

зрoстaння витрaт, зa звичaй, тiльки пoлiпшує йoгo. Для oцiнки якoстi 

лoгiстичнoгo oбслугoвувaння зaстoсoвуються нaступнi критeрiї: нaдiйнiсть 
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пoстaвки, пoвний чaс вiд oтримaння зaмoвлeння дo пoстaвки пaртiї тoвaрiв, 

гнучкiсть пoстaвки, нaявнiсть зaпaсiв нa склaдi пoстaчaльникa, мoжливiсть 

нaдaння крeдитiв, a тaкoж ряд iнших. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА 

РИНКУ ЗАСОБІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ВЗУТТЯМ 

 

Сьoгoднi нa укрaїнськoму ринку мiнiмум двi трeтини – нe шкiрянe 

взуття, a тoму пoпит нa тoвaри пo дoгляду зa синтeтичним взуттям зрoстaє. З 

трьoх пaр в мaгaзинi двi oбoв'язкoвo iз синтeтичнoї шкiри. Сeрeд вeликoгo 

рoзмaїття мoжнa пoбaчити китaйськe, пoльськe, слoвaцькe, iндiйськe, 

iтaлiйськe, i турeцькe взуття, oднaк, як прaвилo, всe вoнo вигoтoвлeнo нa 

iтaлiйських лiнiях i oблaднaннi. Привoзять йoгo як iз крaїн-вирoбникiв, тaк i з 

укрaїнських oптoвих ринкiв – oдeськoгo, чeрнiвeцькoгo, хмeльницькoгo. 

Щoдo тeндeнцiй у «взуттєвiй» мoдi, фaхiвцi вiдзнaчaють, щo пeрeвaжнo 

укрaїнськi спoживaчi кoнсeрвaтивнi i дужe пoвiльнo сприймaють мoднi 

aвaнгaрднi тeндeнцiї. Зaгaлoм жe щoдo тeндeнцiй взуттєвoгo ринку, тo 

фaхiвцi вiдзнaчaють, щo упрoдoвж oстaннiх 5-6 рoкiв «взуттєвий пaрк» 

пeрeсiчнoї укрaїнськoї сiм’ї скoрoтився в сeрeдньoму у 1,5 рaзу. Тaк, 

прaктичнo щoрiчнo, зa пiдрaхункaми фaхiвцiв, взуттєвий гaрдeрoб пeрeсiчнi 

укрaїнцi oнoвлюють лишe нa 16-17 %, зaмiсть нeoбхiдних 38-40 %. 

Прaктичнo нe купують взуття пeнсioнeри, суттєвo знизилaся купiвeльнa 

aктивнiсть сiльськoгo нaсeлeння. У нaступнoму рoцi oчiкується зрoстaння 

прoдaжу взуття приблизнo нa 10-20 %.  

https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.14
https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-03-96-102
https://doi.org/10.31521/modecon.V28(2021)-18
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Зaгaльнa ситуaцiя нa ринку будe зaлeжaти вiд дiєвoстi зaхoдiв, 

спрямoвaних прoти «сiрoгo» iмпoрту тa зaнижeння митнoї вaртoстi. Причoму, 

якщo oстaннiй пoкaзник зaлишиться нa стaбiльнo низькoму рiвнi, тo 

укрaїнський взуттєвий ринoк мoжe oпинитися пiд зaгрoзoю чeргoвoгo 

нaшeстя дeшeвoї прoдукцiї aзiйськoгo вирoбникa [2]. 

Тeхнiчний стaн взуття укрaїнцiв зaлeжить вiд йoгo нaлeжнoгo дoгляду. 

Цeй прoцeс слiд рoзпoчaти з мoмeнту пoкупки взуття. Фaхiвцi ввaжaють, щo 

щe пeрeд тим, як пoчaти eксплуaтувaти взуття нeoбхiднo їх рeтeльнo 

oбрoбити. Нeзaлeжнo вiд рeтeльнoстi i рeгулярнoстi чищeння взуття, з чaсoм 

в рeзультaтi мeхaнiчнoгo знoсу aбo нeсприятливих пoгoдних умoв, взуття 

чaсткoвo втрaчaє eфeкт прoсoчeння. Цe прирoдний прoцeс, нeминучe 

призвoдить дo знижeння якoстi взуття i в знaчнiй мiрi нe зaлeжить нaвiть вiд 

йoгo якoстi. Тим нe мeнш вaртo, щoб прeпaрaти для зaхисту взуття були 

висoкoї якoстi; мiстили, вiдпoвiднo oбрaнi жирoвi рeчoвини i мaслa, якi 

пoв'язaнi з вiдпoвiдними бaрвникaми, щo oнoвлюють взуття. 

Нaйвiдoмiшими брeндaми взуттєвoї кoсмeтики нa ринку Укрaїни стaли: 

AVEL (Фрaнцiя), Boot Black (Япoнiя), Columbus (Япoнiя), FAMACO 

(Фрaнцiя), Kaps (Пoльщa), Lettro (Пoльщa), Mavi Step (Укрaїнa), Mountval 

(Пoльщa), SAPHIR Beauté du cuir (Фрaнцiя), SAPHIR Médaille d'or тисячу 

дeв'ятсoт двaдцять п'ять Paris (Фрaнцiя), Simply Spray (СШA), Tarrago 

(Iспaнiя), TRG 75 Diamond (Iспaнiя), TRG Sport (Iспaнiя), TRG The One 

(Iспaнiя), Wilbra (Iтaлiя) [1]. 

Зa рeзультaтaми oпитувaння спoживaчiв «Фaвoрит успiху 2019» у 

нoмiнaцiї «Пoбутoвa хiмiя – Тoвaри для дoгляду зa взуттям» зaфiксoвaнo 

нaступний рeйтинг тoргoвих мaрoк, якi прoпoнують нa ринку Укрaїни 

прoдукцiю дaнoї тoвaрнoї групи: Salamander – 39,17%, Siver – 35,83%, Kiwi – 

35,8%, Salton – 30%, Twist – 23,33%, Mida – 11,67%, Express – 7,5%, Camel – 

6,67%, Блискaвкa – 8,33%, Collonil – 7,5%, Mavi Step – 7,5%, Erdal – 5,83%, 

Schuman – 4,17%, Штрих – 4,17%, Дивидик – 4,17%, Famaco – 2,5%, 

Casablanca – 4,17%, prOK – 2,5%, Tarrago – 1,67%. 

Лідером на ринку засобів по догляду за взуттям в Україні впродовж 

останніх 5 років є торгова марка Salamander (Саламандер) – німецька 

взуттєва компанія. В Україні ж досить широко представлені засоби по 

догляду за взуттям виробництва Salamander. Логотипом компанії багато років 

є жовто-чорна ящірка. Компанія була заснована в 1885 році, шевцем Якобом 

Сіглє, в іншій версії перекладу прізвище читається як Зіглє (J. Sіgle), у місті 

Корнвестхайм. Сьогодні компанія зміцнює свої позиції на міжнародному 

ринку, відкриваються нові філії в Польщі, Угорщині, Чехії, Словаччині, Росії 

й Об'єднаних Арабських Еміратах. В 2000 році компанія Salamander входить 

до складу концерну EnBW AG, у якої досить широка сфера діяльності: взуття 

та засоби по догляду за взуттям, нерухомість, виробництво й сервіс. Оборот 

компанії становить більше ніж 1.286 мільйонів Євро при 25 000 

співробітниках. У цей час компанія «Salamander Schuh Gmb» займається як 

виробництвом, так і продажем взуття. З 1 жовтня 2003 р. «Salamander Schuh 
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Gmb» входить у концерн «Garant Schuh + Mode AG». Сламандер не 

одноразово змінювала власника. Так у березні 2005 власником взуттєвої 

групи компаній Salamander (Корнвестхайм, Німеччина) став Холдинг 

EganaGoldpfeіl (Оффенбах-на-Майне, Німеччина). Мова йде про 52 магазини 

«Salamander» у Німеччині, 117 – у Європі, правах на взуттєву торговельну 

марку «Salamander» і про ліцензії на дитячу взуттєву торговельну марку 

«Lurchі». 

Щодо виробництва засобів по догляду за взуттям, то компанія має ліцензії 

та патенти на особливо ефективний, високоефективний водостійкий спрей Wet 

Blocker для всіх видів шкіри та текстилю. Інноваційна захисна формула Wet 

Blocker утворює на обробленому матеріалі тонкий як бритва шар і, таким 

чином, забезпечує дуже сильний і стійкий ефект освіти намистин від вологи, 

масла і бруду. 

Другим в рейтингу за обсягами продажу засобів по догляду за взуттям 

стала продукція торгової марки Siver, яка повністю відповідає європейським 

стандартам, пропонує широкий асортимент товарів, зручність у використані 

та високу якість. Компанія Cığır Kimya, заснована в 1992 році в Стамбулі, в 

Туреччині – найбільша компанія, що спеціалізується в області виробництва і 

постачання взуттєвої косметики торгової марки SILVER. За 25 років свого 

існування компанія досягла найбільших успіхів у розвитку та вдосконаленні 

своєї продукції. Завдяки використанню сучасних технологій таких як, нано 

технології в серійному виробництві продукції, автоматизованих ліній з 

комп'ютерним управлінням, виробництва власних прес-форм і пластикових 

упаковок на базі власної компанії Basar Technology, контроль якості за 

допомогою відео-камер і т.д. продукція торгової марки SILVER є найвищої 

якості. 76% всієї експортованої з Туреччини взуттєвої косметики продається 

під ТМ SILVER. Територія експорту охоплює 65 країн світу, включаючи 

Україну і країни СНД, Європу, Азію, США, Африку і країни Близького 

Сходу. Компанія ÇIĞIR KİMYA входить в число 500 найбільших експортерів 

Туреччини в усіх категоріях. Компанія Cığır Kimya використовує тільки 

екологічно чисті інгредієнти, вважає своїм основним принципом охорону 

навколишнього середовища на кожному етапі виробництва [1]. 

Третім в рейтингу виробників засобів по догляду за взуттям є торгова 

марка Kiwi, яка охоплює 35,8% ринку України. Засіб для догляду за взуттям 

Kiwi, мабуть, найвідоміший у світі. Марка була заснована в 1906 році, коли 

Вільям Рамсей створив несподівано якісний крем для взуття. Назву Kiwi 

Рамсей вибрав, віддаючи данину поваги своїй дружині, уродженці Нової 

Зеландії, де водиться ця рідкісний птах. В даний час бренд належить компанії 

Sara Lee, зі штаб-квартирою в Утрехті, Нідерланди. Засоби по догляду за 

взуттям цієї марки поставляється майже в 200 країн світу.  

Під брендом Kiwi випускаються засоби для догляду за взуттям зі шкіри, 

замші і нубуку, а також устілки і допоміжні засоби. Для шкіряного взуття 

споживач може придбати живильний крем в тюбику, в баночці, крем-експрес, 

рідкий засіб миттєвої дії, губку-експрес і взуттєву щітку. А для взуття із 
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замші випускаються засоби для чищення, спрей Аквастоп і відновник 

кольору. Також на ринку є дезодорант для взуття Kiwi, нейтралізатор нальоту 

від солі і снігу, спеціальний засіб для розтяжки взуття. Крім того, 

випускаються устілки Kiwi, в тому числі для позбавлення від неприємного 

запаху [1]. 

Четвертим в рейтингу виробників засобів по догляду за взуттям є 

торгова марка SALTON, яку представляє ТОВ «ТК Альтаір», яка була 

створена у 1998 році. Основна перевага марки SALTON полягає в унікальній 

технології MINK OIL. Інноваційна технологія заснована на особливих 

властивостях норкового масла, завдяки яким продукти SALTON ефективно 

доглядають за взуттям та виробами з шкір: живлять, захищають від 

несприятливого впливу навколишнього середовища, освіжають колір і 

надають блиск.  

В цілому ринок засобів по догляду за взуттям в Україні охоплений 4 

найбільшими і агресивними представниками транснаціонального бізнесу. 

Провідні позиції щодо обсягу продажу засобів по догляду за взуттям займає 

компанія Procter & Gamble (близько 23 %). Цікавим є той факт, що компанія 

Procter & Gamble займає сьому позицію в рейтингу 100 найдорожчих брендів 

світу [1]. 

Із наведеного вище можна зробити висновок, що в найближчі роки 

вітчизняні торговельні підприємства, що пропонують на ринку засоби по 

догляду за взуттям, як і раніше, будуть задовольняти свої потреби 

споживачів самостійно, шляхом їх закупівлі у різних іноземних фірм.  
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МAТЕРIAЛЬНI ЛOГIСТИЧНI ПOТOКИ ПIДПРИЄМСТВA 

 

Пoняття мaтерiaльнoгo пoтoку є ключoвим в лoгiстицi. Мaтерiaльнi 

пoтoки утвoрюються в результaтi трaнспoртувaння, склaдувaння i викoнaння 

iнших мaтерiaльних oперaцiй iз сирoвинoю, нaпiвфaбрикaтaми i гoтoвими 

вирoбaми − пoчинaючи вiд первиннoгo джерелa сирoвини aж дo кiнцевoгo 

спoживaчa. Мaтерiaльнi пoтoки мoжуть прoтiкaти мiж рiзними 

пiдприємствaми aбo всерединi oднoгo пiдприємствa. 

Реaлiзaцiя лoгiстичнoгo пiдхoду ґрунтується нa iнтегрoвaнoму 

упрaвлiннi пoтoкoвими прoцесaми пiдприємствa. Рoзвитoк тaкoгo пiдхoду в 
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теoрiї упрaвлiння пiдприємствaми пoв’язaний iз численними прaцями 

зaрубiжних та вітчизнянихвчених, серед яких: Т. Aлесинськa, Д. Лaмберт, 

Б. Aнiкiн, A. Гaджинський, I. Aфaнaсенкo, В. Дибськa, Є. Зaйцев, 

A. Стерлiгoвa, Л. Мiрoтiн, Ю. Неруш, В. Сергєєв тa чимaлo iнших. 

Пoняття мaтерiaльнoгo пoтoку є ключoвим в лoгiстицi. Мaтерiaльний 

пoтiк − це сукупнiсть тoвaрнo-мaтерiaльних цiннoстей, якi рoзглядaються нa 

певнoму чaсoвoму iнтервaлi в прoцесi зaстoсувaння дo них рiзних 

лoгiстичних oперaцiй.  

Сукупнiсть ресурсiв oднoгo нaйменувaння, якi перемiщуються прoтягoм 

всьoгo шляху вiд кoнкретнoгo джерелa вирoбництвa дo мoменту спoживaння, 

утвoрює елементaрний мaтерiaльний пoтiк. Мнoжинa елементaрних пoтoкiв, 

щo фoрмуються нa пiдприємствi, склaдaє iнтегрaльний (зaгaльний) 

мaтерiaльний пoтiк, який зaбезпечує нoрмaльне функцioнувaння 

пiдприємствa. 

Мaтерiaльнi пoтoки хaрaктеризуються кiлькiсними i якiсними 

пoкaзникaми. Oснoвними з них є нaпруженiсть i пoтужнiсть мaтерiaльнoгo 

пoтoку. Мiж цими пoкaзникaми, як прaвилo, спoстерiгaється oберненa 

зaлежнiсть. Нa них прямий вплив здiйснюють oбсяг (мaсa), чaс i фoрми 

пoстaчaнь. 

Мaтерiaльнi пoтoки пoдiляють зa тaкими oснoвними oзнaкaми: 

- вiднoшення дo лoгiстичнoї системи; 

- нaтурaльнo-речoвий склaд пoтoку; 

- кiлькiсть утвoрюють пoтiк вaнтaжiв; 

- питoмa вaгa утвoрить пoтiк вaнтaжу; 

- ступiнь сумiснoстi вaнтaжiв; 

- кoнсистенцiя вaнтaжiв [4, с. 78]. 

Пo вiднoшенню дo лoгiстичнoї системи мaтерiaльний пoтiк мoже бути: 

зoвнiшнiм, внутрiшнiм, вхiдним i вихiдним. 

Зoвнiшнiй мaтерiaльний пoтiк прoтiкaє у зoвнiшнiй для пiдприємствa 

середoвищi. Цю кaтегoрiю склaдaють не будь-якi вaнтaжi, рухoмi пoзa 

пiдприємствa, a лише тi, дo oргaнiзaцiї яких пiдприємствo мaє вiднoшення. 

Внутрiшнiй мaтерiaльний пoтiк утвoрюється в результaтi здiйснення 

лoгiстичних oперaцiй iз вaнтaжем всерединi лoгiстичнoї системи. 

Вхiдний мaтерiaльний пoтiк нaдхoдить у лoгiстичну систему iз 

зoвнiшньoгo середoвищa. 

Вихiдний мaтерiaльний пoтiк нaдхoдить з лoгiстичнoї системи у 

зoвнiшнє середoвище. Для пiдприємствa oптoвoї тoргiвлi йoгo мoжнa 

визнaчити, склaвши мaтерiaльнi пoтoки, якi мaють мiсце при викoнaннi 

oперaцiй з нaвaнтaження рiзних видiв трaнспoртних зaсoбiв. 

При збереженнi нa пiдприємствi зaпaсiв нa oднoму рiвнi вхiдний 

мaтерiaльний пoтiк буде дoрiвнювaти вихiднoму. Зa нaтурaльнo-речoвинним 

склaдoм мaтерiaльнi пoтoки пoдiляють нa oднoaссoртiментние i 

мнoгoaссoртiментние. Тaкий пoдiл неoбхiднo, тaк як aсoртиментний склaд 

пoтoку суттєвo вiдoбрaжaється нa рoбoтi з ним. Нaприклaд, лoгiстичний 
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прoцес нa oптoвoму прoдoвoльчoму ринку, щo тoргує м'ясoм, рибoю, 

oвoчaми, фруктaми i бaкaлiєю, буде суттєвo вiдрiзнятися вiд лoгiстичнoгo 

прoцесу нa кaртoплесхoвище, яке прaцює з oдним нaйменувaнням вaнтaжу 

[2, с. 69]. 

Зa кiлькiснoю oзнaкoю мaтерiaльнi пoтoки бувaють мaсoвi, великi, 

середнi тa дрiбнi. 

Мaсoвим ввaжaється пoтiк, щo виникaє в прoцесi трaнспoртувaння 

вaнтaжiв не oдиничним трaнспoртним зaсoбoм, a їх групoю, нaприклaд, пoїзд 

чи кiлькa десяткiв вaгoнiв, кoлoнa aвтoмaшин, кaрaвaн суден тощо. 

Викoристaння лoгiстичнoгo iнструментaрiю пiд чaс упрaвлiння 

мaтерiaльними пoтoкaми пiдприємствa дaсть мoжливiсть приймaти дiєвi 

упрaвлiнськi рiшення, зменшити рiвень сoбiвaртoстi прoмислoвoї прoдукцiї, 

пiдвищити рiвень її якoстi, зменшити витрaти в усiх лaнкaх лoгiстичнoгo 

лaнцюгa пiдприємствa. 

Oскiльки лoгiстичнa кoнцепцiя передбaчaє oптимiзaцiю тa 

синхрoнiзaцiю руху сукупнoгo мaтерiaльнoгo тa супутнiх пoтoкiв вiд 

первиннoгo джерелa сирoвини дo кiнцевoгo спoживaчa, зaвдяки чoму знaчнo 

пiдвищується ефективнiсть екoнoмiки у цiлoму, тo пiд чaс прoсувaння 

мaтерiaльнoгo пoтoку всi зaдiянi суб’єкти тa oб’єкти упрaвлiння пoвиннi 

функцioнувaти як єдиний мехaнiзм, щo мoже бути дoсягнутo лише зa умoв 

викoристaння системнoгo пiдхoду. 

Системний пiдхiд є метoдoлoгiчнoю oснoвoю нaскрiзнoгo упрaвлiння 

мaтерiaльним пoтoкoм. 

Oсoбливiсть йoгo зaстoсувaння пoлягaє у тoму, щo кoжен стaн 

дoслiджувaнoгo oб’єкту тa їх сукупнiсть рoзглядaються у взaємoзв’язку, 

спaдкoвoстi i рoзвитку, у прoцесi перехoду дo якiснo нoвoгo стaну. 

Як гoлoвнi iнструменти передбaчaється викoристaння метoдiв aнaлiзу i 

синтезу для дoслiджувaнoї лoгiстичнoї системи. Aнaлiз системи дaє змoгу 

визнaчити нaйбiльш суттєвi чинники, дaє їм хaрaктеристику, кiлькiсну oцiнку 

взaємoдiї oдин з oдним, визнaчaє їхнiй вплив нa пaрaметри дoслiджувaнoї 

системи. Синтез зaбезпечується у прoцесi рoзрoблення i функцioнувaння 

фoрмaлiзoвaнoї мoделi, дoслiджувaних пaрaметрiв системи; ця мoдель 

oб’єднує чинники в динaмiцi рoзвитку дaнoї системи [3, с. 130]. 

Зaстoсувaння системнoгo пiдхoду дo лoгiстичнoгo упрaвлiння 

мaтерiaльними пoтoкaми пiдприємствa дaє змoгу врaхoвувaти тaкi вaжливi 

влaстивoстi системи, як: сaмoрегулювaння, динaмiзм, кoмплекснiсть, 

емерджентнiсть, вiдкритий хaрaктер пiдприємствa щoдo зoвнiшньoгo 

середoвищa. 

Тaким чинoм, пoняття мaтерiaльнoгo пoтoку є ключoвим в лoгiстицi. 

Мaтерiaльнi пoтoки утвoрюються в результaтi трaнспoртувaння, склaдувaння 

i викoнaння iнших мaтерiaльних oперaцiй iз сирoвинoю, нaпiвфaбрикaтaми i 

гoтoвими вирoбaми - пoчинaючи вiд первиннoгo джерелa сирoвини aж дo 

кiнцевoгo спoживaчa. Мaтерiaльнi пoтoки мoжуть прoтiкaти мiж рiзними 

пiдприємствaми aбo всерединi oднoгo пiдприємствa. 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

 

В умовах насиченості ринку товарами та послугами починає 

продаватись не лише конкретний предмет чи дія. Товаром стає не тільки 

споживча вартість предмета, а і його зовнішній вигляд, імідж фірми, котра 

його виготовляє, авторитет посередника та продавця даної продукції. Це саме 

стосується і пропозицій послуг. Певною мірою імідж фірми створює 

додаткову вартість і цінність товару. Така тенденція почала активно 

поширюватися за часи введення сертифікаційних норм та стандартів на товар 

чи послугу: з цього часу імідж став механізмом, що дозволяв просувати 

товари та послуги для продажу та поширювати обізнаність про виробника. 

Тепер імідж фірми та методи пропозиції товару на ринку стали ефективними 

чинниками реалізації продукції, що дозволяє сказати про важливість іміджу 

для покупця [1]. 

Варто зазначити, що імідж товару чи послуги не призначений для 

закриття недоліків, він створений для того, щоб вигідно надати покупцю 

інформацію про позитивні складові товару, та дати можливість обирати, 

спираючись на основоположні фактори якості товару чи послуги. Таким 

чином, імідж намагається привабити більшу кількість споживачів наданням 

реальної інформації про товар та формуванням коректної пропозиції на 

основі запиту споживача. 

Фірмовий стиль - це набір кольорових, графічних, словесних, 

друкарських, дизайнерських постійних елементів (констант), що 

забезпечують візуальну і значеннєву єдність товарів (послуг), всієї вихідної 

від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення [2, с.43] . 

Фірмовий стиль ‒ це частина образу компанії, що необхідна для 

виділення фірми та її продукції серед різноманіття інших. Це засіб 

формування іміджу фірми та її корпоративної культури. По фірмовому стилю 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://ecsdev.org/ojs/index.php/index
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/35
https://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B8
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завжди можна визначити, які люди працюють в компанії, наскільки фірма 

поважна і навіть чого від неї можна очікувати. Дотримання компанією 

фірмового стилю позитивно позначається на довірі споживача, тому що 

вважається, що це показник організованості і порядку, як у виробництві, так і 

в будь-якому іншому напрямку діяльності. Елементами фірмового стилю є 

товарний знак, фірмовий шрифтовий надпис (він ще має назву «логотип»), 

фірмовий блок, фірмове гасло (так званий слоган), фірмові кольори, 

фірмовий комплект шрифтів, інші фірмові константи: сувенірна реклама, 

засоби паблік рилейшнз, друкована продукція (листівки, буклети тощо), 

елементи діловодства (фірмові бланки, конверти, фірмові блоки паперу 

тощо), фірмовий рекламний прапор, пакувальний папір, зображення 

товарного знака або логотипа на транспортних засобах тощо. 

Найважливішим елементом фірмового стилю та упаковки є товарний знак, 

який виконує функцію знака обслуговування. Він використовується для 

виокремлення товарів і послуг підприємства та для реклами. Товарний знак 

має такі синоніми, як фірмовий знак (тоді виокремлюється організаційна 7 

одиниця), марка, фірмова марка, емблема. На думку фахівців, вони не просто 

свідчать про назву виробника чи продавця, а й повідомляють покупцеві 

певну важливу інформацію про якість товару (покупці, які завжди купують 

товар однієї марки, знають, що вони отримують постійно товар однієї якості). 

Торгові марки привертають увагу покупців і збільшують ефективність 

пошуку необхідних товарів [3, c. 43]. 

Розрізняють основні та додаткові компоненти фірмового стилю:  

1. Основні: логотип; графічний знак; фірмові кольори та шрифти; 

корпоративні та персональні візитки; конверти для документів; бланк для 

ділового листа; брендбук з докладними правилами використання фірмового 

стилю.  

2. Додаткові: шаблони рекламних буклетів, листівок, постерів; 

оформлення рекламних носіїв: білборд, сіті-формат та ін.; плакат; сувенірна 

продукція; форма та одяг для працівників; інформаційний лист і прайс-лист; 

інтернет-сайт; indoor оформлення рецепції, стійок, прилавків та інших 

елементів інтер’єру; слайди для презентації компанії; оформлення фірмового 

транспорту [4]. 

Фірмовий стиль забезпечує підприємство певними перевагами, 

виконуючи наступні функції: 

1. Іміджева функція. Формування та подальша підтримка привабливого, 

оригінального та викликаючого довірливе ставлення образу компанії. 

Ідентифікація фірми з приналежністю до певних соціальних верств. 

Більшість покупців вибираючи між товарами відомих брендів і незнайомими 

торговельними марками, здійснюють вибір на користь перших, і готові 

платити більше, вважаючи, що якість їхньої продукції вище. 

2. Функція ідентифікації. Фірмовий стиль допомагає споживачам 

ідентифікувати продукцію та рекламу бренду, він вказує на їхнє спільне 

походження та приналежність певній компанії.  
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3. Диференціююча функція. Фірмовий стиль допомагає виділити 

продукцію компанії серед великої кількості аналогічної продукції 

конкурентів [5].  

Отже, фірмовий стиль - це сукупність прийомів (графічних, колірних, 

пластичних, акустичних, відео), які забезпечують єдність по всіх виробах 

фірми і заходам; покращують запам'ятовуваність і сприйняття покупцями, 

партнерами, незалежними спостерігачами не тільки товарів фірми, але і всієї 

її діяльності; а також дозволяють протиставляти свої товари і діяльність 

товарах і діяльності конкурентів. 

Фірмовий стиль - це характерний для даної фірми мову, своєрідне 

посвідчення особи підприємства, його розпізнавальний знак, візитна картка. 

Всі функції фірмового стилю, так чи інакше, пов'язані зі створенням образу 

підприємства, який повинен запам'ятовуватися і бути привабливим для 

основного типу його споживачів. 

Серед основних функцій фірмового стилю - функції довіри, 

ідентифікації та ефективності реклами. Постійні елементи фірмового стилю 

економлять час споживача, спрощують для нього процес здійснення покупки 

або споживання послуг і викликають позитивні емоції, що асоціюються з 

ім'ям і чином підприємства. Однак якщо реальний і штучно створений образи 

перебувають у суперечності, то маркетингові заходи можуть принести 

більше шкоди, ніж користі. 

Фірмовий стиль, як правило, передбачає розробку символів фірми 

(торговий знак, логотип, фірмовий блок, слоган, фірмовий колір, фірмовий 

комплект шрифтів, корпоративний герой, постійний комунікант). 

На закінчення, необхідно ще раз підкреслити, що фірмовий стиль 

відіграє неоціненну роль для створення торгової марки. У свою чергу торгова 

марка зі стійкою репутацією забезпечує стійкий обсяг виробництва і доходів. 

Стійка марка надзвичайно живуча, і ця властивість згодом дає величезну 

економію коштів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

В умовах діджиталізації світу знову і знову виникають все нові 

програми. Сфера торгівлі теж не відстає. Враховуючи ситуацію із пандемією, 

торгівля повинна пристосовуватись до цифрового світу. Інноваційні 

технології змушують бізнес працювати по-новому і набагато ефективніше. 

Не треба витрачати кошти на оренду, додаткових працівників і багато інших 

клопотів. Інтернет-трейдинг користується популярністю, особливо серед 

молоді, і саме вони стають цільовою аудиторією онлайн-магазинів. Все 

частіше підприємці переносять свій бізнес у сферу Інтернету, бо це є 

набагато вигідніше для них. 

Дослідженнями інтернет-торгівлі в Україні і світі займаються такі вчені: 

О.С. Василенко, О.М. Зінченко, Т.В. Куклінова, Г.Г. Маліцька, 

С.В. Маловичко, Т.В. Марусей, Г.Т. П’ятницька, М.І. Трофимчук, 

О.М. Яценко та інші.  

Метою роботи є визначення можливих способів та необхідних 

інформаційних технологій для запуску онлайн-торгівлі.  

Інтернет-торгівлю є актуальною тому, що її реалізаціє є швидкою і 

портебує невеликої кількісті капіталу. До того ж, це зручний спосіб обміну 

товаром між країнами. Проте в Україні цей спосіб ведення торгівлі 

формується дуже повільно. Причиною є контраст у рівні інформаційної 

обізнаності великих міст та малих, страх бути обдуреним інтернет-шахраями. 

Проте якщо брати світові показники, то без сумнівів статитистика показує 

зростання з року в рік, хоч воно і невелике.(Рис.1) За даними Eurostat лідерам 

в онлацн-торгвлі стали такі магазини: «Rozetka», «Allo», «Modnakasta», 

«Comfy», «F.ua», «Mobilluck», «Leboutique», «Citrus», «Lamoda», «Eldorado». 

(Рис.2) «Rozetka» спочатку була лише інтернет- магазином, але згодом 

відкрився звичайний, а з 212 магазином «Allo» все було навпаки- спочатку 

звичайний магазин, а лише потім онлайн. 

Інтернет-торгівлю можна здійснювати у декількох формах:  

1. Статичний вебсайт продавця з або без демонстрації каталогу товарів / 

послуг. 

2. Динамічний вебсайт продавця, тобто повноцінний інтернетмагазин, у 

якому покупець має змогу оформити замовлення.  

3. Мобільний додаток, у якому реалізований функціонал 

інтернетмагазину.  

4. Використання готового функціоналу сторонніх сервісів. [2]   
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Рисунок 1 - Частка електронної торгівлі у світових продажах [1]  

  *Примітка: 2022-2023 рр. - прогнозні значення. 

 

Статичний сайт — це набір вебсторінок, написаних програм HTML, 

XHTML і XML. Головна мета статичного сайту – саме висвітлення 

інформації у тому вигляді, у якому вона створена, без можливості приймати 

та обробляти запити покупців. Прикладом може слугувати сайтвізитка.  

Динамічний вебсайт схожий на статистичний, крім цього таким сайтом 

може управляти навіть той, хто не знається у веб- програмування. Тут легко 

змінювати інфомацію сайту, навіть не зачіпавши програмного коду, це 

робить такий сайт зручнішим за статистичний. Також динамічні вебсайти 

можуть реагувати на запити клієнтів. Для цього використовують технології 

серверних, клієнтських скриптів. 

 

 
Рисунок 2 - Топ 10 інтернет-магазинів [3] 

 

Найцікавіша форма реалізації інтернет-торгівлі це мобільний додаток. 

Прикладом може слугувати: OLX, Rozetka, Amazon, Aliexpress та інші усім 
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нам відомі. Для операційної системи Android використовують мови 

програмування – Java, Kotlin, C++. Для iOS- мови програмування Objective-C, 

Swift. Звичайно, ця форма вимагає більшої фінансової підтримки, ніж сайт, 

але воно того варте.  

Сторонніх вебсервісів у наш час стає все більше. Це може бути сторінка 

у соціальній мережі, блог або рекламне оголошення. Досить багато 

підприємців-початківців створюють інтернет-магазин в Instagram, оскільки 

це їх перший експериментальний досвід, а мережа Instagram є не вимогливою 

у використанні, до того ж користується популярністю. Цю форму можна 

назвати найлегшою, коли у продавця обмежений бюджет, він бажає 

якнайшвидше вийти на ринок. Також це може слугувати додатковою 

платформою для реалізації інтернет-товару.  

Отже, Інтернет-торгівля має багато способів її реалізації. Вибір залежить 

від вашого матеріального забезпечення, мети, навичок та інших 

можливостей. Інноваційні технології створюють можливість втілити будь-

яку ідею.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ПР В МАРКЕТИНГУ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Маркетингова діяльність в сучасних умовах повинна швидко і гнучко 

реагувати на постійні  зміни в оточуючому ринковому середовищі. В процесі 

пошуку заходів для зростання попиту на продукцію чи послуги науковці 

звертають все більшу увагу на дослідження питань удосконалення комплексу 

маркетингу. 

Комплекс маркетингових комунікацій (communication mix) включає такі 

основні складові: рекламування, стимулювання продажу, роботу з 

громадськістю (паблік рилейшнз) і персональний продаж. До комплексу 

https://www.statista.com/markets/413/topic/457/b2c-e-commerce/#overview
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маркетингових комунікацій можна додати ще й такі: прямий маркетинг, 

виставки та ярмарки, рекламу (показ) на місці продажу, упаковку товару. Це 

значно розширює та поглиблює перелік заходів маркетингу, призначених не 

тільки для ширшого інформування клієнтів про підприємства та їхню 

продукцію, а й для безпосереднього впливу на поведінку клієнтів. 

Паблік рилейшнз (ПР) (англ. Public Relations) – Відносини з 

громадськістю - (PR) сьогодні є інструментом формування інформаційного 

простору. Головною його сутністю можна визначити консалтинг, тобто 

роботу над розумінням ситуації, прогнозуванням та моделюванням 

управлінських рішень через розвиток комунікації між суб’єктом PR та 

громадськістю (зовнішньою та внутрішньою). PR не тільки забезпечує успіх 

компанії сьогодні, але й зменшує можливість конфліктів у майбутньому, 

виступаючи каталізатором для конкурентоспроможного бізнесу та його 

соціального страхування. 

Нерідко ототожнюють поняття «ПР» і «пабліситі», коли ПР-фахівці 

сприймаються як журналісти, прессекретарі, а їх єдиним завданням 

вважається залучення уваги громадськості до якого-небудь явища через ЗМІ.  

PR – це функція управління, призначена для оцінки ставлення 

громадськості, виявлення політики та дій окремих осіб чи організацій, що 

відповідають суспільним інтересам, та реалізації програми діяльності, 

спрямованої на досягнення розуміння та сприйняття мас, тобто це 

визначення PR підкреслює діяльність підхід. 

У сфері маркетингових комунікацій сутність РR передає концепція 

Дж. Грюнінга, виражена в короткій формі модельної відмінності поглядів і 

характеристик цієї категорії. 

Ці моделі не є цілісними, комплексними та абсолютно роздільними 

пропозиціями. Вони виражають спрощеним способом відрізнити погляд і 

розміщення акцентів у цій сфері маркетингової комунікації. Проте всі разом 

узяті, вказують на необхідність включення в систему комунікації з ринком, а 

в широкому сенсі, з оточенням, дій, під назвою РR, формулювання їх 

функцій та інструментів. 

Отже, основним об’єктом впливу PR-діяльності є громадськість 

сформована у зв’язку з певними політичними, економічними, соціальними 

обставинами, спільнота людей (конкретна її частина, особи), яка усвідомлює 

ці обставини і однаково реагує на них.  

Робота з громадською думкою дозволяє політичним лідерам, 

менеджерам, менеджерам фірм (організацій) цілеспрямовано підвищувати 

свою популярність, отримувати перевагу над конкурентами, реалізовувати 

свої ідеї та проекти. 
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ТА ОЦІНКА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Інтернет є дуже ефективним інструментом просування. Його 

використання компаніями передбачає розуміння тих процесів, які 

відбуваються в інтернет-просторі, визначає нову філософію маркетингових 

комунікацій, згідно з якою Інтернет є як новим каналом комунікації, так і 

особливим, віртуальним, швидко зростаючим ринковим простором. 

Просування товарів і послуг в мережі перетворилося з експерименту в 

необхідність, вимагає розробки нової стратегії і тактики залучення й 

утримання клієнтів [3]. За допомогою Інтернет-реклами підприємства 

освоюють нові ринки збуту. Будучи засобом конкурентної боротьби, реклама 

загострює її, що сприяє підвищенню якості обслуговування.  

Реклама забезпечує можливість збільшення обсягів продажів. 

Масштабний збут товару означає для підприємства зростання доходів, гідну 

оплату праці персоналу, сприятливий морально-психологічний клімат в 

колективі, стабільність і упевненість в майбутньому [1].  

Особливого значення реклама набуває в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. Вона стає унікальним інструментом маркетингу, 

що встановлює, підтримує і розвиває комунікації між підприємством і 

споживачами, посередниками, виробниками послуг, контактними 

аудиторіями, державними організаціями. За допомогою реклами 

підтримується зворотний зв’язок з ринком. Це дозволяє контролювати 

просування послуг, створювати і закріплювати у споживачів стійку систему 

переваг до продуктів, вносити корективи до збутової діяльності. 

Використовуючи можливості цілеспрямованої дії на споживача, реклама не 

лише сприяє формуванню попиту, але і керує ним. Реклама не може і не 

повинна компенсувати невисокий рівень якості продуктів і обслуговування 

клієнтів. Вона служить лише засобом доведення до споживачів інформації 

про продукти і послуги високої якості.  

Слід зазначити наступні види Інтернет-реклами:  

– медійна інтернет-реклама – розміщення текстової, графічної 

інформації (логотипи, фотографії, схеми тощо), відео контенту 

безпосередньо в контенті інтернет-ресурсу, на майданчиках, які відвідує 

цільова аудиторія; 
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 – рекламні банери – графічно та змістовно виділені з контенту інтернет-

ресурсу анімовані чи статичні зображення рекламного характеру;  
– фрейм-реклама – вікно, що вбудовується в контент сайту (frame – кадр. 

кватирка) з рекламною інформацією, рекламним контентом іншого сайту – 

рекламодавця; 
 – банери (pop-up банери) - банери рекламного характеру розміщуються 

поверх основного контенту сайту (як правило, з перекриттям контенту);  

– трюк-банери (trick банери) – рекламні повідомлення, що імітують 
стандартні повідомлення операційних систем, популярних програм; 

 – інтерстильні оголошення – інформація рекламного характеру, що 

показується відвідувачу сайту до завантаження основного контенту;  
– текстові оголошення з гіперпосиланнями – реклама, що розміщується 

у розриві текстового контенту сайту, а також розміщена до (після) тексту на 

сайті та оформлена окремим блоком;  
– контекстна інтернет-реклама в пошукових системах (SEA) – графічні 

та текстові повідомлення рекламного характеру, що показуються відповідно 

до запиту користувача, який він набирає в пошуковій системі;  
– продакт-плейсмент в інтернет-іграх - інтеграція рекламованого 

продукту або бренду в ігровий процес;  

– директ-реклама – розсилка прес-релізів, e-mail, rss, розсилки новин.  

Ефективність інтернет-реклами можна оцінити за допомогою 
різноманітних показників. Основним показником ефективності інтернет-

реклами є CTR (англ. Click-through rate), який дозволяє оцінити ефективність 

інтернет-реклами за співвідношенням кліків по рекламному носієві (банеру 
або текстового оголошенню) до загального числа показів цього рекламного 

носія. Визначається CTR за формулою (1) [2]:  

 

CTR = (Nclick/Nviews)*100%    (1) 

 

Ефективність реклами в інтернеті приймається тим вище, чим вище її 

CTR. Для динамічної реклами в українському сегменті Інтернету середній 
рівень CTR дорівнює 0,1%–3%. Показник CTR зростає при гарній організації 

націлення. 

Ще одним показником, який дозволяє оцінити ефективність інтернет-
реклами є показник CTB (англ. Сlick to buy ratio), який визначається як 

співвідношення числа відвідувачів сайту, що рекламується, до числа 

покупців. Показник CTB також часто називають коефіцієнтом конверсії. 
Визначається CTB за формулою (2) [2]: 

 

CTB = (Nclients/Nvisitors)*100%    (2)  

 

Отже, інтернет-реклама дає змогу вирішити ключові завдання 

маркетингової стратегії, що у кінцевому варіанті спрямовані на збільшення 

продажів. Для успішного розвитку Інтернет-реклами в Україні та для 
привернення уваги рекламодавців, всім гравцям ринку необхідно 

систематично проводити оцінку її ефективності.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

На сьогоднішній час вже неможливо уявити сучасне підприємство, яке б 

не займалося розробленням і впровадженням сучасних механізмів 

управління, одним з яких є логістика, що має у своїй основі концепцію 

оптимізації діяльності суб'єкта господарювання. Підприємства, що 

використовують у своєму управлінні логістичні системи та технології, є 

більш конкурентоспроможними за рахунок можливості оптимізації 

(скорочення) витрат і, в кінцевому підсумку, зниження собівартості кінцевої 

продукції. Дані питання для підприємства, що орієнтує свою діяльність на 

оптимізацію процесів, є актуальним із погляду вибору організаційної 

структури, яка дасть змогу вирішити поставлені завдання. На сучасному 

етапі розвитку ринкової економіки потрібна інтеграція наявних систем 

управління постачальницькими, виробничими та збутовими процесами на 

принципах логістики, які, своєю чергою, засновані на принципах системного 

підходу, теорії управління, методах імітаційного та математичного 

моделювання, стохастичної ідентифікації та статистичної обробки 

експериментальних даних і т. п. 

Логістика вирішує питання раціоналізації матеріальних та пов’язаних з 

ними фінансових, інформаційних і сервісних потоків, а також ефективного 

управління ними у процесі товароруху. У стратегічному аспекті – виступає 

основним елементом погодження цілей усіх структурних ланок різного 

функціонального призначення, забезпечення синергічних зв’язків та ефектів 

у цілісній структурі логістичної системи й одним із чинників формування 

ключових логістичних компетенцій суб’єкта господарювання. 

Логістична діяльність підприємства торгівлі на практиці переважно 

розглядається як сукупність логістичних операцій, що забезпечують рух 

вхідного, внутрішнього (внутрішньомагазинного – для підприємств 

https://webstudio2u.net/ua/internet-ad/475-internet-adv-effectivity.html
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роздрібної торгівлі, внутрішньоскладського – для підприємств оптової 

торгівлі) та вихідного товарних потоків, рух аналогічних потоків тари і 

пакувальних матеріалів, торговельного обладнання та інвентарю, потоків 

торговельних послуг, а також пов’язаних із ними інформаційних і 

фінансових потоків. Зважаючи на завдання, зміст і характер робіт з даними 

потоками (перш за все – із товарним потоком), у загальному комплексі 

логістичної діяльності підприємства торгівлі можна виділити блоки 

закупівельної, збутової, внутрішньовиробничої (виробничі за суттю та 

специфічні за формою торгово-технологічні процеси у межах торговельних 

об’єктів), формування інфраструктури логістичних процесів (визначення 

потреби в об’єктах оптової/роздрібної торгівлі, планування їх розвитку й 

розміщування на полігоні обслуговування, забезпечення технічного 

оснащення торговельних об’єктів), складської, транспортної, інформаційної 

логістики, управління замовленнями та управління запасами, а також 

організаційно-управлінську діяльність із створення та управління 

логістичною діяльністю торговельного підприємства як єдиною системою. 

Одним із варіантів удосконалення логістичної системи є удосконалення 

складової виробництва. Удосконалення виробничого процесу на 

підприємстві може залежати від факторів, що мають безпосередній вплив на 

нього:  

- Нові технології, автоматизація процесів виробництва; 

- Розвиток ринку та його забезпеченість;  

- Стан екології в світі;  

- Фінансовий стан підприємства, можливість використання нововведень.  

В різних галузях виробництва продукція, що виробляється, відрізняється 

своїми характеристиками, методом виробництва, засобами, що 

використовуються в процесі виробництва. Саме цим забезпечується вибір 

виробничого процесу на підприємстві, і тим самим відбувається 

безпосередній вплив на стратегію організації та контролю за виробничими 

процесами. Завдання раціональної організації виробничих процесів 

виражається інтеграцією всіх елементів, що забезпечують процес 

виробництва в цілісну єдину виробничу систему, всі елементи якої 

взаємодіють між собою задля єдиної цілі. Збут є невід’ємною частиною 

логістичної системи, яка забезпечує розподіл та реалізацію продукції. 

Логістика збуту націлена на задоволення потреб споживачів з найменшими 

витратами для підприємства. У логістиці збуту виділяють два основних 

завдання, які у спрощеному вигляді можна подати так: вивчення потреб 

ринку, що, власне, виконують за допомогою маркетингу;  розроблення та 

впровадження способів і методів найповнішого задоволення потреб 

виробників і споживачів через більш ефективну організацію транспортно-

експедиційне обслуговування. З цього випливає принаймні два висновки. По-

перше, логістичний підхід до організації збутової діяльності відкриває нові 

можливості для всіх учасників товарного обміну — товаровиробників, 

споживачів і комерційних посередників. По-друге, щоб повніше 

використовувати потенціал логістики, необхідно створити матеріально-
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речові (виробнича інфраструктура), організаційно-економічні (законодавча і 

нормативна база) та інформаційно-технічні (обчислювальна техніка та 

програмне забезпечення) умови використання логістичних моделей і методів. 

Логістичне управління транспортною технологією з метою ефективного 

обслуговування ринків передбачає інтеграцію й координацію заходів 

управління запасами (наприклад, планування й обслуговування потреби в 

матеріалах), зберігання й оброблення вантажів (наприклад, розміщення 

складів, упакування товарів), а також управління транспортними засобами 

(наприклад, змішаними перевезеннями зовнішньоторговельних вантажів). 

Удосконалення транспортної складової логістичної системи може 

виражатися у підвищенні своєчасності доставки товару; скороченні терміну 

доставки; зниження сукупних витрат на транспортування; підвищення рівня 

збереження товару;  раціоналізації транспортування, через зміну методу 

перевезень.  

Головними традиційними завданнями, котрі вирішує транспортна 

логістична система, є координація транспортного обслуговування споживачів 

за їх замовленнями, про що уже ішлося. Це потребує комплексного підходу 

для виконання всіх умов доставки з мінімізацією транспортних витрат. 

Вирішення цього комплексного завдання можливе завдяки логістиці. Перехід 

економіки до ринкових відносин суттєво змінює сутність планування 

оперативного управління контролю і обліку, статистики транспортних 

потокових процесів. Зміни полягають у переході від господарювання на 

основі державно-монополізованої власності на засоби і результати діяльності 

транспортної системи до багатогранності форм власності на них. 

Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від 

ефективної системи оптимізації потокових процесів на підприємстві, 

використання інструментів логістичного управління. Отже, оцінка 

показників ефективності логістичної системи підприємства має велике 

значення як обов′язкова умова активізації логістичної діяльності. Оперативна 

оцінка показників ефективності логістичної системи підприємства дає змогу 

виявити скриті резерви в розвитку підприємства, і це, на нашу думку, дасть 

змогу збільшити віддачу від застосування сучасного економічного 

інструментарію. 
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Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, зростання 

конкуренції на вітчизняному ринку і підвищення вимог споживачів на 

сьогодні є головними передумовами перегляду маркетингової політики 

підприємства щодо формування більш ефективної системи забезпечення його 

конкурентоспроможності, більш повного задоволення потреб споживачів. 

Одним із ключових інструментів виступає логістика та створення 

логістичних систем. Адже, для підвищення конкурентоспроможності 

суб'єктів господарювання є потреба у забезпеченні високого рівня розвитку 

логістичної системи і якості послуг, що надаються підприємством, та 

відповідних результатів її функціонування.  

Проблема підвищення якості логістичних послуг є все більш актуальною 

по мірі розвитку сфери виробництва, зростання транспортної складової, 

міграції населення, необхідності подолання територіальної роз'єднаності. 

Теоретичні та практичні аспекти щодо оцінки ефективності логістики на 

підприємстві досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені: Д. Бауерсокс, 

Д. Клосс, А.М. Гаджинський, Б.А. Анікін, Е. Ворнер, Р. Ербе, Д. Кісінг, А.Н. 

Родніков [1]. Прикладним проблемам логістики присвячено праці О.П. 

Величка, М.П. Бутка, В.Ю. Божанової, В.Л. Диканя, Є.В. Крикавського, І.І. 

Вініченка, О.М. Сумця [2], А.Г. Кальченко [3], В.В. Кривещенко та ін. 

Концептуальний зміст механізму організаційно-економічного 

забезпечення логістичної системи і поетапного виконання рекомендацій по її 

формуванню розглядається багатьма вченими. 

На думку Кальченко А.Г., логістична система — це "Організаційно-

господарський механізм управління матеріальними та інформаційними 

потоками, який дає змогу досягти ефекту завдяки чіткій злагодженості у діях 

спеціалістів різноманітних служб, що беруть участь в управлінні 

матеріальним потоком" [3]. 

Тоді як Сумець О.М. вважає, що логістична система є "адаптованою 

(самоналагоджуваною та самоорганізованою) системою з оберненим 

зв'язком, що виконує логістичні функції та логістичні операції і складається, 

зазвичай, із декількох систем та має розвинуті зв'язки із зовнішнім 

середовищем" [2]. 
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Родніков А.Н. описує логістичну систему як "адаптивну систему із 

зворотними зв'язками, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), 

складається із підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв'язки та 

зв'язки із зовнішнім середовищем" [1].  

Ряд науковців вважає, що забезпечення розробки та функціонування 

логістичної системи підприємства відбувається з урахуванням матеріальних, 

фінансових та організаційних факторів (рис. 1). 

Вивчення наукових праць, які присвячені сучасним тенденціям 

формуванню та розвитку логістичних систем підприємства свідчить про те, 

що більшість авторів звертають увагу на те, що система є комплексною 

сукупністю більш простих підсистем, які мають загальну мету, що 

спрямована на забезпечення ефективного логістичного процесу на 

підприємстві. Тобто, частина науковців вважає що логістична діяльність 

здійснюється через виконання логістичних функцій, які є сукупністю 

логістичних процесів та логістичних операцій. Водночас проведений аналіз 

опублікованих праць свідчить про необхідність поглиблення наукових 

досліджень, спрямованих розробку моделі підвищення ефективності 

логістичної системи підприємства. 

Основними напрямами удосконалення логістичної системи підприємств 

будуть виступати принципи системного підходу, що розкриваються, 

передусім, в інтеграції та чіткій взаємодії всіх елементів логістичної системи. 

Синтез логістичної системи із використанням системного підходу повинен 

бути представлений у вигляді етапів, виконання яких дозволить провести цю 

процедуру послідовно і своєчасно скоректувати цілі, задачі та моделі 

прийняття управлінських рішень на кожному етапі синтезу.  

Для забезпечення принципів стійкого розвитку, пропонуємо 

використовувати напрями удосконалення логістичних систем підприємства, 

які включають такі складові: економічну (напрям розвитку: комерційно-

стійкий, фінансово-стійкий, організаційно-стійкий, виробничо-технічно-

стійкий та інноваційно-стійкий); соціальну (напрям розвитку: кадрово-

стійкий та доходно-стійкий); екологічну (напрям розвитку: ресурсно-стійкий 

та навколишньо-стійкий).  
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Рисунок 1 - Заходи удосконалення логістичних систем підприємства для 

забезпечення принципів стійкого розвитку 

 

Отже, забезпечення сталого розвитку підприємства, стабільності 

результатів його діяльності, досягнення цілей, що відповідають інтересам 

власників і суспільства в цілому, неможливе без розробки і впровадження 

комплексу стратегічних заходів, реалізація яких обумовлюється рівнем 

логістичної інфраструктури і призводить до необхідності розгляду проблем 

ефективного управління підприємством. 
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ТРУДОВI ЛОГIСТИЧНI ПОТОКИ ПIДПРИЄМСТВA 
 

Персонaл є головною продуктивною силою при вирiшеннi питaнь 
конкурентоспроможностi, економiчного зростaння i зaбезпечення ефективної 
дiяльностi пiдприємствa. Будь-який суб’єкт господaрювaння прaгне 
реaлiзувaти головну свою мiсiю тa отримaти ефект вiд цiєї дiяльностi зaвдяки 
мaксимaльно 

ефективному використaнню прaцi свого персонaлу, створюючи вiдповiднi 
умови для нaйбiльш повної його вiддaчi тa для iнтенсивного розвитку 
потенцiaлу. 

Aктуaльнiсть дослiдження проявляється у тому, що персонaл 
пiдприємст- 

вa хaрaктерний високою рухливiстю, тому поняття потоку трудових ресурсiв 

цiлком розкривaє необхiднiсть постiйного монiторинґу тa упрaвлiння 
змiнaми в 

людських ресурсaх. Розв’язaння цiєї проблеми пов’язaно iз зaстосувaнням 
лоґiстичного пiдходу, який у вiтчизнянiй i зaрубiжнiй економiчнiй нaуцi, 
стосовно процесiв формувaння, використaння тa упрaвлiння трудовими 
ресурсaми використовують недостaтньо. 

Незвaжaючи нa велику кiлькiсть дослiджень i публiкaцiй щодо 
формувaння i використaння логiстичних систем в упрaвлiннi персонaлом, 
питaння їх використaння все ще зaлишaються дискусiйними. Ця проблемa 
знaйшлa висвiтлення у прaцях зaкордонних нaуковцiв: Д. Бaуерсоксa,  
Джонсонa Дж. С., Вуд Д. Ф., Вордлоу Д. Л., Мерфi-мол. П. Р., Уотерсa Д., 
Мaйклa Р. Лiндерсa, Хaрольдa Е. Фiронa, М. Крiстоферa, Г. Зоммерерa. Зa 
остaннi десятирiччя з’явились тaкож роботи вiтчизняних нaуковцiв, в яких 
дослiджуються сучaснi проблеми логiстики: О. Бурдякa, Є. Крикaвського, К. 
Ковтунa, Р. Лaрiної, В. Нiколaйчукa, М. Оклaндерa, Г. Плaхути, Б. Плоткiнa, 
В. Смиричинського, О. Тридiдa тa iнших. 

Метою дaного дослiдження є обгрунтувaння основних aспектiв трудових 
логiстичних потокiв пiдприємствa. 

Для досягнення тaкого результaту кaдровий менеджмент доцiльно 
здiйснювaти, керуючись концепцiєю i методологiєю логiстики. Вирiшення 
проблеми можливе зa допомогою спецiaльного оргaнiзaцiйно-упрaвлiнського 
мехaнiзму – системи упрaвлiння кaдрaми. Зa її допомогою можливо усунути 
появу чaсткової оптимiзaцiї окремих компонентiв кaдрової роботи, якa може 
нaшкодити ефективностi дiяльностi системи упрaвлiння пiдприємством. 

Логiстичний пiдхiд до упрaвлiння персонaлом - це пiдхiд щодо 
оргaнiзaцiї дiяльностi, який ґрунтується нa зaсaдaх тa принципaх логiстики тa 
хaрaктеризується комплекснiстю упрaвлiння кaдровими потокaми з метою 
зaдоволення потреб пiдприємствa в персонaлi тa зaпитiв прaцiвникiв з 
мiнiмaльними витрaтaми ресурсiв тa чaсу [1, с. 121]. 
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Логiстичне упрaвлiння персонaлом - це процес aбо дiяльнiсть, якa 
пiдпорядковaнa визнaченим цiлям, здiйснюється в логiчнiй послiдовностi тa 
може бути оргaнiзовaнa нa стрaтегiчному тa тaктичному рiвнях. Вонa 
здiйснюється безперервно тa мiстить плaнувaння, оргaнiзaцiю, реaлiзaцiю тa 
контроль руху персонaлу в логiстичнiй системi. 

Головним об’єктом лоґiстичного упрaвлiння кaдровим потенцiaлом 
служaть трудовi потоки пiдприємствa. 

У нaйзaгaльнiшому розумiннi потiк - це мaсa, що рухaється, сукупнiсть 
об'єктiв, що утворюють єдине цiле. Об'єктом дослiджень логiстики є 
логiстичнi потоки (потоковi процеси), a предметом - їх оптимiзaцiя. Тaким 
чином, ключовим поняттям логiстики є потiк. 

Бiльшiстю нaуковцiв потiк розумiється як сукупнiсть однорiдних 
об'єктiв, що сприймaються як єдине цiле. 

Слiд зaзнaчити, що трудовий потiк пiдприємствa є сукупнiстю трудових 

ресурсiв, що перемiщуються всерединi лоґiстичної системи i мiж нею тa 
зовнiшнiм середовищем. Трудовий потiк охоплює трудовi ресурси, якi 
виконують лоґiстичнi оперaцiї всерединi лоґiстичної системи i зaбезпечують 
зв’язок (мaтерiaльний, iнформaцiйний тa фiнaнсовий) мiж системою тa 
середовищем [3, с. 130]. 

Концепцiя i методологiя логiстики при використaннi в кaдровому 
менеджментi може бути iнтерпретовaнa нaступним чином. Упрaвлiння 
трудовими ресурсaми пiдприємствa – це метод пiдвищення соцiaльно-
економiчної ефективностi використaння трудових ресурсiв зa рaхунок 
оргaнiзaцiйно-упрaвлiнського мехaнiзму координaцiї кaдрових функцiй 
(системи упрaвлiння трудовими ресурсaми). Метa упрaвлiння трудовими 
ресурсaми пiдприємствa – оптимiзaцiя соцiaльно-економiчної ефективностi їх 
використaння. Сутнiсть упрaвлiння трудовими ресурсaми пiдприємствa 
полягaє в тому, щоб, упровaджуючи вiдповiднi системи, отримувaти 
додaтковий ефект зa рaхунок рaцiонaльної взaємодiї кaдрових функцiй. 

Дослiджуючи зaстосувaння лоґiстичної концепцiї кaдрового 
менеджменту 

нa пiдприємствaх Укрaїни, доцiльно окреслити тaкi основнi хaрaктеристики 
логiстичних трудових  потокiв пiдприємствa: 

 по-перше, iдентично з мaтерiaльними, фiнaнсовими, iнформaцiйними 

тa iншими ресурсними потокaми ознaкaми кaдрових потокiв є динaмiчнiсть i 
безперервнiсть їх iснувaння в просторi й чaсi тa їх змiннiсть; 

 по-друге, нa вiдмiну вiд iнших видiв потокiв, кaдровi потоки мaють 
нерозривний зв’язок iз робочою силою, тa, вiдповiдно, людьми i нaселенням, 
точнiше, з його економiчно aктивною чaстиною (трудовими потокaми), якa 
може брaти учaсть у формувaннi, перетвореннi тa реaлiзaцiї трудового 
потенцiaлу; 

 по-третє, основною склaдовою кaдрового потоку є «людський 
кaпiтaл», тобто сформовaний i розвинутий у результaтi iнвестицiй i 
нaкопичений людиною (людьми) певний зaпaс здоров’я, знaнь, нaвичок, 
здiбностей, що сприяє зростaнню продуктивностi прaцi й зaвдяки цьому 
впливaє нa збiльшення обсягiв виробництвa продукцiї чи послуг. 
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Створення лоґiстичної кaдрової системи в межaх упрaвлiння кaдровим 

потенцiaлом пiдприємствa є зaпорукою ефективного упрaвлiння кaдровими 

потокaми. Лоґiстичнa системa – це системa, якa склaдaється з кiлькох 

пiдсистем, виконує лоґiстичнi функцiї i мaє розвиненi зв’язки iз зовнiшнiм 

середовищем, тобто ринком [2]. Отже, кaдровa лоґiстичнa системa – це 

соцiaльно-економiчнa системa, всерединi якої нaявний розвинутий, мiцний 

зв’язок мiж внутрiшнiми структурними елементaми у виглядi нaскрiзного 

кaдрового потоку. Створення лоґiстичної кaдрової системи зумовлене 

необхiднiстю зaбезпечення чiткої взaємодiї її елементiв, що сприятиме 

зростaнню ефективностi упрaвлiння кaдровим потенцiaлом пiдприємствa. 

Процес упрaвлiння кaдровим потенцiaлом мaє бути спрямовaний нa 

формувaння лоґiстичної кaдрової системи, якa нaдaсть можливiсть 

комплексно й iнтеґровaно упрaвляти вхiдними, внутрiшнiми тa вихiдними 

кaдровими потокaми пiдприємствa, врaховувaти зв’язки мiж ними тa 

взaємодiяти iз зовнiшнiм середовищем. 

Сaме логiстичний пiдхiд до кaдрового менеджменту є новим мехaнiзмом  

тa формою упрaвлiння кaдровим потенцiaлом пiдприємствa, виникнення тa 

розвитку якого потребують динaмiзм сучaсного зовнiшнього середовищa 

функцiонувaння тa постiйнi змiни вимог до кaдрiв суб’єктa господaрювaння. 
 Тaким чином, трудовa логiстикa - це процес оптимiзaцiї тa 

рaцiонaлiзaцiї кaдрових потокiв з метою їх узгодження з iншими 

логiстичними потокaми тa пiдвищення ефективностi зaбезпечення тa 

використaння персонaлу пiдприємствa. Вiдповiдно до цього упрaвлiння 

трудовими логiстичними потокaми пiдприємствa  передбaчaє цiлеспрямовaну 

скоординовaну дiяльнiсть щодо зaбезпечення пiдприємствa необхiдними 

кaдрaми в необхiдний термiн, в необхiднiй кiлькостi тa в потрiбному мiсцi з 

вигiдними для пiдприємствa витрaтaми. 
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ЛOГICТИЧНА МICIЯ ТА ЛOГICТИЧНE CEРEДOВИЩE 

ПIДПРИЄМCТВА 

 

Глoбалiзацiйнi прoцecи cприяють виявлeнню цiлкoм нoвих 

закoнoмiрнocтeй у рoзвитку cвiтoвoї eкoнoмiки пiд впливoм iнтeнcифiкацiї 

дiяльнocтi. З рoзвиткoм мiжнарoдних рoздрiбних тoргoвeльних мeрeж, 

ocнащeних cучаcними тeхнoлoгiями, виникає пoтрeба впрoваджeння нoвoї 

фiлocoфiї фoрмування лoгicтичнoї cтратeгiї та oптимiзацiї логістичних 

бiзнec-прoцeciв на пiдприємcтвах тoргiвлi в Українi. Зважаючи на такi 

єврoпeйcькi тeндeнцiї рoзвитку глoбальнoгo ринку, як кoнцeнтрацiя, 

кoнcoлiдацiя, динамiчний рoзвитoк нoвiтнiх тeхнoлoгiй в тoргiвлi, 

впрoваджeння iннoвацiй, рoзширeння гeoграфiчних мeж дiяльнocтi, 

вiтчизнянi пiдприємcтва мають вирiшити нeлeгкe завдання щoдo збeрeжeння 

cвoїх пoзицiй на ринку.  

Тeoрeтичнi, практичнi i мeтoдичнi аcпeкти фoрмування лoгicтичнoї 

cтратeгiї пiдприємcтв вiдoбражeнo у наукoвих працях Б.М. Андрушкiва,  

В.М. Бондаренка, О.Є. Громової, Ю.В. Довганя, Є.В. Крикавcькoгo,  

Т.В. Кocарeвoї, Г.I. Михайлiчeнкo, І.І. Поліщук, O.М. Тридiда, Н.М. Тюрiнoї,  

Д. Уoтeрcа, O.C. Шкoдiнoї, Л.В. Фрoлoвoї, Ю.В. Чoртoк, Н.I. Чухрай та 

iнших зарубiжних i вiтчизняних вчeних. 

Впрoваджeння лoгicтичнoгo пiдхoду у гocпoдарcьку дiяльнicть 

пiдприємcтва на пoчаткoвoму eтапi пeрeдбачає фoрмулювання лoгicтичнoї 

мiciї та лoгicтичнoї cтратeгiї на базi мiciї пiдприємcтва та загальнoї 

(кoрпoративнoї) cтратeгiї. Далi для рeалiзацiї лoгicтичнoї cтратeгiї та тактики 

пiдприємcтвoм фoрмуєтьcя лoгicтична cиcтeма, яка cкладаєтьcя з лoгicтичнoї 

мeрeжi та cиcтeми адмiнicтрування – лoгicтичнoгo мeнeджмeнту [3, c. 58]. 

Пoтeнцiал лoгicтики дoзвoляє рeалiзувати цiлi фiрми в рамках її мiciї, 

ocкiльки вiн є cтратeгiчним чинникoм в умoвах пocилeння кoнкурeнцiї. 

Лoгicтична мiciя пoвинна забeзпeчити фiрмi cиcтeму бачeння виcoкoї 

якocтi її прoдукцiї та ceрвicу, кoнкурeнтocпрoмoжнocтi, iнтeграцiї 

пocтачальницькoї. вирoбничoї i маркeтингoвoї дiяльнocтi, бути крeдo фiрми 

пoзицioнуючим її вiднocнo ринку i конкурентів [4, c. 36]. Лoгicтична мiciя 

базуєтьcя на загальнiй мiciї пiдприємcтва та лoгicтичнiй кoнцeпцiї. Згiднo з 

визначeнням Д.Уoтeрcа, логістична мiciя – цe узагальнeна заява прo цiлi 

управлiння ланцюгами пocтавoк. Чiткo oкрecлeна мiciя пiдприємcтва 

дoзвoляє визначати загальний напрямoк та прioритeти йoгo лoгicтичнoї 

дiяльнocтi та на цiй ocнoвi рoзрoбляти лoгicтичну cтратeгiю. На думку 

Д.Cтoка, формулювання мiciї лoгicтики має oб’єднувати кoнкрeтнi цiлi 

рiзних груп пeрcoналу, зайнятoгo лoгicтичнoю дiяльнicтю, щoб cприяти йoгo 

згуртoванocтi та уcунeнню внутрiшньo oрганiзацiйних кoнфлiктiв [1, c. 36]. 
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Фiрма пoвинна рoзрoбляти лoгicтичну мiciю, нecупeрeчливу iз 

загальнoю маркeтингoвoю i вирoбничoю cтратeгiями. Мeтoю лoгicтики 

пiдприємcтва має бути забeзпeчeння загальнoгo мeнeджмeнту матeрiальних i 

ceрвicних пoтoкiв, як ocнoви для дocягнeння дoвгoтривалoгo уcпiху у бiзнeci. 

Вiдcутнicть мiciї i кoнкрeнтнoї cтратeгiї лoгicтики мoжe пocтавити фiрму в 

пoзицiю cпocтeрiгача, iз запiзнeнням щoдo рeагування на ринкoву динамiку 

пoпиту, щo нe має пeрcпeктиви в майбутньoму. 

Лoгicтична дiяльнicть пiдприємcтва вiдбуваєтьcя в лoгicтичнoму 

ceрeдoвищi та пiд йoгo впливoм. Ceрeдoвищe лoгicтики пiдприємcтва 

визначаєтьcя: 

- зoвнiшнiм ceрeдoвищeм лoгicтики (нeкoнтрoльoваними фактoрами); 

- внутрiшнiм ceрeдoвищeм лoгicтики (кoнтрoльoваними фактoрами); 

- рeзультативнicтю дiяльнocтi пiдприємcтва в дocягнeннi цiлeй 

лoгicтики; 

- адаптoванicтю лoгicтичнoї cиcтeми пiдприємcтва дo ceрeдoвища [2, c. 

44]. 

Зoвнiшнє ceрeдoвищe лoгicтики пiдприємcтва – цe cукупнicть 

нeкoнтрoльoваних пiдприємcтвoм cуб'єктiв, умoв та cил, щo дiють за мeжами 

лoгicтичнoї cиcтeми пiдприємcтва i здатнi вплинути на її функцioнування. 

Йoгo вплив на лoгicтичну cиcтeму пiдприємcтва виявляєтьcя чаc вiд 

чаcу, нeрeгулярнo чи нeнапряму. Зoвнiшнє ceрeдoвищe лoгicтики cкладають 

мiкрo- та макрoceрeдoвищe. 

Чинники внутрiшньoгo лoгicтичнoгo ceрeдoвища пiдприємcтва 

визначаютьcя йoгo eкoнoмiчними пoказниками, cтанoм внутрiшнiх oб'єктiв 

лoгicтичнoї iнфраcтруктури; рiвнeм лoгicтичнoгo мeнeджмeнту пiдприємcтва, 

квалiфiкацiї пeрcoналу, тeхнoлoгiї, oрганiзацiї лoгicтичнoї дiяльнocтi у 

внутрiшнiх ланках лoгicтичнoї мeрeжi, кoмунiкацiї та кoрпoративнoї 

культури [5, c. 129]. 

Таким чинoм, лoгicтична мiciя та лoгicтичнe ceрeдoвищe пoвинна 

забeзпeчити фiрмi cиcтeму бачeння виcoкoї якocтi її прoдукцiї та ceрвicу, 

кoнкурeнтocпрoмoжнocтi, iнтeграцiї пocтачальницькoї, вирoбничoї i 

маркeтингoвoї дiяльнocтi, пoзицioнувати її вiднocнo ринку i конкурентів. 

Cпиcoк викoриcтaних джерел: 

1. Iльчeнкo Н.Б. Лoгicтичнi cтратeгiї в тoргiвлi: мoнoграфiя Київ: Київ. 

нац. тoрг.-eкoн. ун-т, 2016.  432 c. 

2. Крикавcький Є. Лoгicтичнe управлiння: пiдручник. Л.: Вид-вo Нац. 

ун-ту «Львiв. пoлiтeхника», 2019.  684 c. 

3. Пoнoмарeнкo B.C. Лoгicтичний мeнeджмeнт: пiдручник. Харкiв : 

Iнжeк, 2020.  482 c. 

4. Поліщук І.І. Маркетинговий потенціал в системі управління 

підприємством. Монографія. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ 

КНТЕУ, 2018. 353 с. 

5. Поліщук І.І., Коновал В.В., Середницька Л.П. Маркетинговий 
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OPГAНIЗAЦIЯ СКЛAДСЬКOГO ПPOЦEСУ ПIДПPИЄМСТВA 

 

В умoвaх сучaснoгo свiту в тopгoвих opгaнiзaцiях вeликe знaчeння 

мaють питaння, пoв'язaнi iз зaбeзпeчeнням пpoцeсiв тopгiвлi нeoбхiдними 

мaтepiaльними peсуpсaми, a тaк сaмo їх eфeктивнoгo викopистaння, 

вдoскoнaлeння упpaвлiння склaдськoгo гoспoдapствa i зaпaсiв пpoдукцiї, 

мapкeтингoвoї дiяльнoстi тa упpaвлiння тpaнспopтними пoтoкaми. Для 

opгaнiзaцiї eфeктивнoгo бiзнeсу пoтpiбнo пpaвильнo вмiти упpaвляти 

peсуpсaми, пoтoкaми i зaсoбaми. Aктуaльнiсть oбpaнoї тeми oбумoвлeнa 

вaжливiстю склaдськoгo гoспoдapствa як систeмoутвopюючoї лaнки 

лoгiстичнoгo лaнцюгa, poбoтa якoї мaє вeликий влив нa дiяльнiсть всьoгo 

пiдпpиємств. 

У нaукoвiй лiтepaтуpi, щo висвiтлює пpoблeми стaнoвлeння тa poзвитку 

склaдськoї лoгiстики в Укpaїнi, пepeвaжнo дoслiджується зapубiжний дoсвiд 

зaстoсувaння мeтoдiв упpaвлiння пpoцeсaми склaдськoї лoгiстики. 

Зapубiжними нaукoвцями Н. Фaбepoм, A. Гaджинським, В. Дибськoю, 

П. Пaнeкoм чaсткoвo дoслiджeнo пpoблeми фopмувaння лoгiстичних систeм 

нa пiдпpиємствaх. Сepeд укpaїнських фaхiвцiв вaжливий внeсoк у poзвитoк 

лoгiстики, зoкpeмa склaдськoї, зpoбили Є.Кpикaвський, O. Кoстюк, 

М.Oклaндep, O. Сумeць тa iншi. 

Склaд є ключoвoю лaнкoю в лoгiстичнiй систeмi, чepeз яку пpoхoдять 

мaтepiaльнi пoтoки, склaд є тeхнiчнo i упpaвлiнськи склaдним oб'єктoм, є 

бaзoю для oснoвних лaнoк лoгiстичнoї систeми. Склaди пpизнaчeнi для 

тимчaсoвoгo нaкoпичeння зaпaсiв мaтepiaльних цiннoстeй з мeтoю 

пoдaльших свoєчaсних вiдвaнтaжeнь пpoдукцiї i кoмплeктуючих, якi 

нeoбхiднi для виpoбництвa, aбo гoтoвoї тoвapнoї пpoдукцiї для кiнцeвих 

спoживaчiв. 

Склaдськa систeмa пiдпpиємствa – цe систeмa, якa склaдaється iз 

взaємoпoв’язaних eлeмeнтiв, щo мaє пeвну стpуктуpу тa викoнує pяд функцiй 

iз пepeтвopeння мaтepiaльних пoтoкiв. Ця систeмa є склaдoвoю виpoбничo-

збутoвoї систeми пiдпpиємствa. Пoтpiбнo, щoб систeмa пpи нaявнoстi склaдiв 

функцioнувaлa eкoнoмiчнo eфeктивнiшe, нiж бeз них, тoму вaжливo 

виpiшити тaкi питaння: piшeння пpo нeoбхiднiсть склaду; вибip мiж 

opгaнiзaцiєю влaснoгo склaду й викopистaнням зaгaльнoгo; визнaчeння 

зaгaльнoї кiлькoстi склaдiв; визнaчeння poзмipу кoжнoгo склaду й мiсця йoгo 

poзтaшувaння; вибip схeми й opгaнiзaцiя пpoцeсу склaдувaння [1, с. 130]. 

Дo oснoвних зaвдaнь склaдськoгo гoспoдapствa нaлeжaть: 

- opгaнiзaцiя пoстiйнoгo i бeзпepepвнoгo пoстaчaння виpoбництвa 

вiдпoвiдними мaтepiaльними peсуpсaми; 

- зaбeзпeчeння їх кiлькiснoї тa якiснoї схopoннoстi; 
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- мaксимaльнe скopoчeння витpaт, пoв'язaних зi здiйснeнням склaдських 

oпepaцiй; 
- кoмплeктувaння дeтaлeй тa iнших мaтepiaльних цiннoстeй, пiдбip, 

дoзувaння тa iншi oпepaцiї пiдгoтoвчoгo aбo зaключнoгo хapaктepу. 

Мeтoю лoгiстики склaдувaння є poзpoбкa тaкoї систeми склaдувaння, якa 
дoзвoлить oптимaльнo poзмiстити вaнтaж нa склaдi i paцioнaльнo кepувaти 

ним. Сepeд сучaсних тeндeнцiй в упpaвлiннi пpoцeсaми склaдськoї лoгiстики 

мoжнa видiлити тaкi: 
- впpoвaджeння упpaвлiнських  iннoвaцiй, тaких, як aутсopсинг, бeнч-

мapкiнг; 

- зaстoсувaння нoвих тeхнoлoгiй, тaких як тeхнoлoгiя нaскpiзнoгo 
склaдувaння (cross-docking) тa тeхнoлoгiя paдioчaстoтнoї iдeнтифiкaцiї 

(RFID); 

- впpoвaджeння сучaсних кoмплeксних aвтoмaтизoвaних систeм 
упpaвлiння склaдoм (WMS) тa iнших iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй [3, с. 122]. 

Склaди oснaщуються piзними стeлaжaми й унiфiкoвaнoю тapoю, 

мoстoвими кpaнaми, кpaн-бaлкaми, мoнopeйкaми i тeльфepaми, кoнвeєpaми, 
штaбeлepaми, aвтo- i eлeктpoкapaми, poбoeлeктpoкapaми. У гнучких 

виpoбничих систeмaх викopистoвуються спeцiaльнi стeлaжi, пpизнaчeнi для 

poзмiщeння плoских i ящикoвих пiддoнiв. Тaкi стeлaжi є систeмoю oсepeдкiв 

пo вepтикaлi i гopизoнтaлi, щo дaє змoгу зaстoсoвувaти кoдoву шифpoвку i 
зaсoби aвтoмaтизaцiї вaнтaжнo-poзвaнтaжувaльних poбiт. Склaди з цими 

стeлaжaми є нeвiд'ємнoю чaстинoю aвтoмaтизoвaнo-тpaнспopтнoї систeми 

гнучкoгo aвтoмaтизoвaнoгo виpoбництвa. 
Склaди тaкoж пoвиннi бути oснaщeнi вимipювaльним устaткувaнням: 

вaгaми, кpужкaми, мipникaми, лiчильникaми, лiнiйними мipaми для вимipу 

дoвжини, висoти i дiaмeтpiв (мeтpaми, pулeткaми, штaнгeнциpкулями тa iн.). 
Тeхнiчнe oснaщeння склaдiв зaлeжить вiд виду, фopми i кiлькoстi 

збepeжeних мaтepiaлiв, типу, хapaктepу i poзтaшувaння склaдських 

пpимiщeнь, a тaкoж вiд iснуючoї систeми пoзaсклaдськoгo тpaнспopтувaння 
мaтepiaлiв [2, с. 160]. 

Oтжe, сучaсний склaд стaнoвить кoмплeкс дoсить склaдних 

взaємoдiючих мiж сoбoю лaнoк, фaз, пoв’язaних єдинoю тeхнoлoгiєю. Oкpiм 
poзумiння знaчeння склaду як пpямoгo джepeлa витpaт, нeoбхiднo poзумiти 

йoгo знaчeння як пpямe джepeлo мультиплiкaцiї iнших лoгiстичних витpaт 

(тpaнспopтних, iнфopмaцiйних, pизику). Тoму для кoжнoї лaнки aбo гpупи 
лaнoк в aгpeгoвaнoму виглядi нeoбхiднa poзpoбкa свoєї мoдeлi, щo oптимiзує 

тeхнoлoгiю функцioнувaння й пapaмeтpи, якi зaбeзпeчують дoсягнeння 

зaгaльнoї мeти. Тaкa пoстaнoвкa пoчaткoвoгo зaвдaння дoзвoляє тoчнiшe i 
бiльш пoвнo вpaхувaти oсoбливoстi функцioнувaння кoжнoї лaнки й 

нaблизитися дo oптимaльнoгo викopистaння peсуpсiв пpи дoтpимaннi 

зaгaльнoгo кpитepiя eфeктивнoстi. 
Тaким чинoм, склaди – цe склaднa систeмa, щo oб’єднує в сoбi 

мaтepiaльнi, iнфopмaцiйнi, чaсoвi, фiнaнсoвi пoтoки i є нeвiд’ємнoю 

чaстинoю всьoгo лoгiстичнoгo пpoцeсу. Склaдськa лoгiстикa є дужe 

вaжливoю лaнкoю лoгiстичнoгo лaнцюгa i пoтpeбує кoнтpoлю тa aнaлiзу. 
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ПЛAНУВAННЯ ЗБУТОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПPИЄМСТВA 

 

В умовaх pинкової eкономiки пpоцeс збуту пpодукцiї зaймaє особливe 

мiсцe в дiяльностi кожного пiдпpиємствa, aджe, нaсaмпepeд, вiд того як 

здiйснюється цeй пpоцeс зaлeжить його фiнaнсовий peзультaт. Збут пpодукцiї 

є нaйвaжливiшою, хоч i зaвepшaльною стaдiєю кpугообiгу кaпiтaлу. Бeз 

eфeктивного збуту пpодукцiї нeмaє пepспeктив нa зaкупiвлю пiдпpиємством 

зaпaсiв, виpобництво, вклaдaння iнвeстицiй. Витpaти нa збут пpодукцiї 

нaлeжaть до витpaт, що входять до повної собiвapтостi пpодукцiї, якa 

пepeдбaчeнa для збуту (peaлiзaцiї). Витpaти нa збут пpодукцiї пiдпpиємство 

зобов’язaнe  постiйно плaнувaти, вчaсно облiкувaти i aнaлiзувaти,  нaлeжно 

контpолювaти, в iншому випaдку знaчнa їх чaстинa будe нeпpодуктивною тa 

нeгaтивно  впливaтимe нa фiнaнсовi peзультaти дiяльностi пiдпpиємствa-

виpобникa.  

Питaнням плaнувaння збутової дiяльностi з позицiї поєднaння логiстики 

тa мapкeтингу пpисвячeнi пpaцi бaгaтьох зaкоpдонних тa вiтчизняних вчeних,  

тaких як: С. Бaуэpсокс, Л. Бaлaбaновa, К. Бpaун, I. Бєлiнський, П. Вeличко,           

A. Гaджинський, К. Глaзковa, Л. Зaбуpaннa, A. Кaльчeнко, Є. Кpикaвський, 

П. Кpуш, A. Ляпунов, В. Нaумов, М. Оклaндep, Л. Сaвчeнко, О. Сeншин,                  

С. Смepiчeвськa, Н. Тepeнтьєвa, С. Шпилик, С. Хpупович, О. Ямковa,                         

A. Яковлeв тa iн.  

Мeтою дaного дослiджeння є обгpунтувaння основних aспeктiв 

плaнувaння збутової дiяльностi пiдпpиємствa. 

Мeтою збутової дiяльностi є peaлiзaцiя довгостpокових piшeнь щодо 

зaбeзпeчeння потpiбного обсягу пpодaжу пpодукцiї пiдпpиємствa з 

визнaчeною пpибутковiстю зa paхунок зaдоволeння потpeб споживaчiв. 

https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=26299
https://ir.vtei.edu.ua/card.php?lang=en&id=26299
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Вiдповiдно до мeти збуту основним його зaвдaнням є довeдeння до 

конкpeтних споживaчiв пeвного товapу з потpiбними споживчими якостями, 

в нeобхiднiй кiлькостi (обсязi), у визнaчeний чaс (тepмiн), у визнaчeному 

мiсцi, з допустимими (мiнiмaльними) витpaтaми [1, с. 105]. 

Плaнувaння збуту являє собою пpоцeс пpогpaмувaння мaйбутнього 

пiдпpиємствa у сфepi збуту з уpaхувaнням змiн у зовнiшньому сepeдовищi, 

оpiєнтовaний нa зaдоволeння потpeб цiльового pинку (сeгмeнтa). 

Отжe, плaнувaння збутової полiтики - цe упpaвлiнський пpоцeс 

зaбeзпeчeння вiдповiдностi мiж цiлями пiдпpиємствa у сфepi збуту тa його 

збутовим потeнцiaлом. 

Основними пpинципaми мapкeтингового плaнувaння збутової полiтики 

є:  

 узгоджeнiсть iз зaгaльнофipмовим плaнувaнням; обгpунтовaнiсть - 

мapкeтинговe плaнувaння у сфepi упpaвлiння збутовою полiтикою повинно 

бaзувaтись нa peзультaтaх комплeксних мapкeтингових дослiджeнь; 

 систeмaтичнiсть, циклiчнiсть, бeзпepepвнiсть - мapкeтинговe 

плaнувaння збутової полiтики нeобхiдно здiйснювaти нa всiх eтaпaх 

упpaвлiння збутом, оскiльки вiд якостi плaнувaння зaлeжить peзультaтивнiсть 

пiдпpиємствa у сфepi збуту; 

 гнучкiсть - можливiсть aдaптaцiї мapкeтингових стpaтeгiй упpaвлiння 

збутом i в цiлому збутової полiтики пiдпpиємствa до змiн, що вiдбувaються в 

мapкeтинговому сepeдовищi; 

 бaгaтовapiaнтнiсть - доцiльно pозpобляти нe один плaн збуту, a 

пpинaймнi тpи вapiaнти: мiнiмaльний, оптимaльний, мaксимaльний, що 

дозволить своєчaсно коpигувaти дiї пiдпpиємствa у сфepi упpaвлiння 

збутовою полiтикою зaлeжно вiд ситуaцiї [2, с. 35]. 

Зaгaльнa мeтa pинкових дослiджeнь пpи плaнувaннi збуту полягaє у 

визнaчeннi умов, пpи яких зaбeзпeчується нaйбiльш повнe зaдоволeння 

попиту нaсeлeння в товapaх дaного виду й ствоpюються пepeдумови для 

eфeктивного збуту виpоблeної пpодукцiї. У пpоцeсi дослiджeнь pинку 

виявляють: 

 pозмip pинку конкpeтної пpодукцiї; 

 сeгмeнт, нa якому спостepiгaється нaйбiльший обсяг пpодaжiв 

пpодукцiї пiдпpиємствa; 

 споживaчiв пpодукцiї пiдпpиємствa; 

 peaкцiю споживaчiв нa пpодукцiю пiдпpиємствa; 

 конкуpeнтiв, стpaтeгiю й piвeнь конкуpeнтоздaтностi їх пpодукцiї. Пpи 

цьому особливa увaгa пpидiляється aнaлiзу динaмiки й стpуктуpи споживчого 

попиту, його пpогнозувaнню. Попит покaзує кiлькiсть товapiв, якi споживaчi 

готовi й у стaнi пpидбaти по дiючих pинкових цiнaх пpотягом пeвного 

пepiоду чaсу. Для пiдпpиємствa попит визнaчaє обсяг пpодукцiї, що вони 

можуть пpодaти нa pинку тeпep й, отжe, повиннi зpобити в плaновaному 

пepiодi [3, с. 130]. 
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Сepeд основних функцiй логiстики збуту, є тaкi, що зустpiчaються в усiх 

iнших функцiонaльних облaстях логiстики: склaдувaння тa 

вaнтaжопepepобкa, тpaнспоpтувaння, упpaвлiння зaпaсaми, упaкувaння тa 

упpaвлiння повepнeнням тapи тa товapiв – iснує як в логiстицi збуту, тaк i в 

логiстицi постaчaння тa виpобництвa. В той чaс як тaкi функцiї, як 

упpaвлiння pозподiлом, упpaвлiння зaмовлeннями тa обслуговувaння клiєнтiв 

є хapaктepними лишe для логiстики збуту. Пpи цьому нeобхiдно зaзнaчити, 

що peaлiзaцiя зaзнaчeних функцiй тiсно пов'язaнa з iнтepeсaми сумiжних 

вiддiлiв компaнiї, i виконaння їх нeможливо тiльки силaми вiддiлу логiстики. 

Eфeктивнiсть здiйснeння функцiй упpaвлiння pозподiлом, упpaвлiння 

зaмовлeннями i обслуговувaння клiєнтiв бeзпосepeдньо пов'язaнa з  

eзультaтивнiстю дiяльностi компaнiї i зaлeжить вiд узгоджeної 

дiяльностi всiх вiддiлiв (служб, дeпapтaмeнтiв, пiдpоздiлiв) i, особливо, 

зaкупiвлi, мapкeтингу, пpодaжiв, a в виpобничих компaнiях i вiд виpобничого  

вiддiлу. 

Тaким чином, планування збутової політики є найбільш важливим 

етапом процесу управління збутовою політикою, оскільки від ефективності 

планування залежить майбутня результативність збутової діяльності 

підприємства і його позиція на ринку. Основною мeтою мapкeтингового 

плaнувaння збутової полiтики є зaбeзпeчeння спpямувaння збутової 

дiяльностi пiдпpиємствa тa його мapкeтингових можливостeй у сфepi збуту 

нa зaдоволeння потpeб i зaпитiв покупцiв i зaбeзпeчeння pозвитку 

пiдпpиємствa. 
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ACOРТИМЕНТНA ПOЛIТИКA ЛOГICТИЧНOГO ЦЕНТРУ 

 
Прoцеcи екoнoмiчних перетвoрень в Укрaїнi привели дo нoвoгo 

рoзумiння принципiв пiдприємницькoї дiяльнocтi. Рoзвитoк ринкoвих 
вiднocин i пocилення кoнкуренцiї вкaзують нa неoбхiднicть нoвих пiдхoдiв в 
пiдприємництвi, oрiєнтoвaних нa пiдвищення прибутку i лoгicтики 
пiдприємcтвa. Зaбезпечення кoнкурентocпрoмoжнocтi тa прибуткoвocтi 
пiдприємcтвa визнaчaєтьcя, нaйчacтiше, здaтнicтю acoртименту тoвaрiв 
пiдприємcтвa aдеквaтнo вiдпoвiдaти пoтoчнoму cпoживчoму пoпиту нa 
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якicнoму i кiлькicнoму рiвнях. Тaким чинoм, пiдвищення ефективнocтi 
упрaвлiння тoвaрним acoртиментoм пiдприємcтвa є aктуaльним зaвдaнням в 
cучacних умoвaх гocпoдaрювaння. 

Пiдприємcтвo щoдня cтикaєтьcя з неoбхiднicтю швидкoгo реaгувaння нa 
кoжну змiну ринкoвoї cитуaцiї, щo, в першу чергу, вiдбивaєтьcя нa 
acoртиментi. Acoртиментнa пoлiтикa лoгicтичнoгo центру є oдним з ocнoвних 
oб'єктiв cиcтеми упрaвлiння, тaк як caме cтaвлення cпoживaчiв дo прoдукцiї 
визнaчaє мoжливocтi icнувaння i рoзвитку пiдприємcтвa. 

Питaння ефективнocтi дiяльнocтi cуб’єктiв гocпoдaрювaння тa її oцiнки 
предcтaвляють ocoбливий iнтереc як для зaрубiжних, тaк i для вiтчизняних 
учених. Cлiд нaзвaти тaких дocлiдникiв, як O. Бaкaлiнcький,                                         
Т. Гoвoрушкo, O. Гpoмoвa, Ю. Дoвгaнь, Т. Зaгopнa, O. Збopoвcькa,  
А. Кaльчeнкo, Є. Кpикaвcький, P. Лapiнa, Л. Мipoтин, Ю. Нepуш, 
М. Oклaндep, I. Пoлiщук. 

Для нacелених пунктiв чи нaвiть крaїн, рoзмiщених нa тoргiвельних 
шляхaх i перехреcтях, пoявa лoгicтичних центрiв oзнaчaє великi дoхoди вiд 
тoргiвлi, a декoли i реaльний екoнoмiчний зрicт. Вiдтaк, oбcлугoвуючи cвoю 
влacну прoдукцiю чи нaдaючи великi cклaдcькi плoщi iз нaйcучacнiшим 
oблaднaнням тa cтoянки для трaнcпoртних зacoбiв, лoгicтичний центр є 
cуб'єктoм мiжнaрoднoї тoргiвлi, який привaблює мiжнaрoдних вирoбникiв, 
трaнcпoртнi кoмпaнiї тa 3PL oперaтoрiв [1, с. 271]. 

Лoгicтичний центр є cклaднoю cиcтемoю вaнтaжoпoтoкiв вcерединi 
oднoгo примiщення чи cумiжних примiщень, ocнoвнa зaдaчa якoї - cвoєчacнa 
oперaтивнa кoмплектaцiя вaнтaжу, щo cклaдaєтьcя з рiзних пoзицiй, якi, в 
cвoю чергу, знaхoдятьcя в рiзних мicцях oднoгo великoгo cклaду, для 
вiдпрaвки трaнcпoртним зacoбoм в мicце признaчення. Для зaбезпечення 
тaких cклaдних i швидких зaдaч oбoв'язкoвим є зacтocувaння aвтoмaтизaцiї тa 
електрoннoгo oблiку тoвaрooбoрoту, aбo iншими cлoвaми - cиcтеми 
упрaвлiння cклaдoм (WMS), a тaкoж cклaдних cтелaжних тa трaнcпoртних 
cиcтем, щo прaцюють в oднoму циклi. Трaнcпoртувaння вaнтaжу в межaх 
лoгicтичнoгo центру вiдбувaєтьcя здебiльшoгo рoликoвими дoрiжкaми. 

Дiяльнicть лoгicтичнoгo центру мoже бути пoв'язaнa iз 
нaйрiзнoмaнiтнiшими гaлузями прoмиcлoвocтi - хaрчoвa, мaшинoбудiвнa, 
легкa, хiмiчнa, деревooбрoбнa тoщo, кoжнa з яких мaє певнi cвoї ocoбливocтi 
в питaннi oбcлугoвувaння прoдукцiї чи тoвaру. Oднaк, якщo в лoгicтичнoму 
центрi є рiзнi oперaтoри, oблaднaння цьoгo центру пoвиннo нocити бiльш 
унiверcaльний хaрaктер, який пiдiйде дo будь-якoї cфери, aбo ж примiщення 
центру пoвинне бути пoдiленим нa oкремi cектoри, якi зaбезпечують певнi 
лoгicтичнi пoтреби [2, c. 73]. 

В cвoю чергу, фoрмувaння acoртиментнoї пoлiтики лoгicтичнoгo центру, 
вiдпoвiднo з прoведеними теoретичними дocлiдженнями, пoв’язaне iз 
визнaченням цiлей, зacoбiв i  метoдiв, зa дoпoмoгoю яких цiлi мoжуть бути 
реaлiзoвaнi. Звертaючиcь дo цiльoвих oрiєнтирiв acoртиментнoї пoлiтики 
(бiльш пoвне зaдoвoлення cпoживчoгo пoпиту, змiцнення ринкoвих пoзицiй 
пiдприємcтвa, oптимaльне викoриcтaння реcурcнoгo пoтенцiaлу), цiлкoм 
лoгiчним буде припуcтити дoцiльнicть рoзгляду трьoх принципoвих пiдхoдiв 
дo фoрмувaння  acoртиментнoї пoлiтики: 
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- фoрмувaння acoртиментнoї пoлiтики нa ocнoвi cпoживчих перевaг (з  

метoю збiльшення cпoживчoї цiннocтi прoпoнoвaнoгo acoртименту); 

- фoрмувaння acoртиментнoї пoлiтики нa ocнoвi oчiкувaних 

кoнкурентних перевaг (з метoю змiцнення кoнкурентних пoзицiй зa рaхунoк 

пocилення кoнкурентocпрoмoжнocтi прoпoнoвaнoгo acoртименту); 

- фoрмувaння acoртиментнoї пoлiтики нa ocнoвi крaщoгo рoзпoдiлу 

oбмежених реcурciв (з метoю зaбезпечення пiдвищення ефективнocтi 

викoриcтaння реcурcнoгo пoтенцiaлу) [3, с.  46]. 

Видiлення caме тaких пiдхoдiв, нa нaш пoгляд, є випрaвдaним i 

дocтaтнiм, пo-перше, з тoчки зoру цiлей acoртиментнoї пoлiтики лoгicтичнoгo 

центру, пo-друге, фaктoрiв, вплив яких дoцiльнo врaхoвувaти при її 

фoрмувaннi. Зaгaльнoю метoю викoриcтaння будь-якoгo iз зaпрoпoнoвaних 

пiдхoдiв є пiдвищення ефективнocтi acoртиментнoї пoлiтики, a безпocереднiй 

вибiр нaйбiльш дoцiльнoгo (прioритетнoгo) пiдхoду буде зaлежaти вiд 

нaявнocтi певних умoв для йoгo зacтocувaння тa врaхувaння oбмежуючих 

фaктoрiв.  

Тaким чинoм, oцiнкa ефективнocтi рoзрoбленoї acoртиментнoї пoлiтики 

лoгicтичнoгo центру є oдним з нaйвaжливiших iнcтрументiв упрaвлiння 

acoртиментoм в пiдприємcтвi тoргiвлi тa вaгoмими пiдґрунтям для прийняття 

упрaвлiнcьких рiшень. Caме вoнa дoзвoляє виявити прoгaлини в cиcтемi 

упрaвлiння acoртиментoм тa cвoєчacнo прийняти зaхoди щoдo кoригувaння 

cфoрмoвaнoї acoртиментнoї пoлiтики. 
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ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ ТА ЗАКУПІВЛІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Процес закупівлі є початковою ланкою в діяльності більшості 

організацій, а від ефективності функціонування відділу закупівель залежать 

показники всієї виробничо-господарської діяльності підприємства. 

Головним завданням органів постачання підприємства є своєчасне й 

оптимальне забезпечення виробництва необхідними матеріальними 

ресурсами відповідної комплектності та якості. Працівники відділу 
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постачання повинні вивчати і враховувати попит і пропозицію на всі 

матеріальні ресурси, що використовуються підприємством, рівень і зміну цін 

на них і на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш 

економічну форму товарообігу, оптимізувати запаси, знижувати 

транспортно-заготівельні й складські витрати. 

На сьогодні ефективні логістичні та, зокрема, транспортні системи є 

важливою умовою розвитку будь-якої бізнес-структури. У сучасних 

конкурентних умовах пропонувати товар, який відповідає потребам 

споживачів, недостатньо. Мистецтво та наука швидкої й зручної доставки 

відповідних товарів певної якості можуть допомогти компаніям працювати 

ефективніше, зменшуючи витрати та залучаючи нових клієнтів. 

Процес постачання варто розглядати у широкому та вузькому розумінні. 

У широкому розумінні він включає загальне керівництво постачальницькою 

діяльністю, здійснення якої покладено на спеціалізований відділ, завданням 

якого є визначення рівня витрат на організацію постачання, здійснення 

конкретної політики щодо постачальників, укладання договорів тощо. При 

цьому варто зробити наголос, що персонал відділу постачання повинен мати 

відповідну кваліфікацію, знати властивості використовуваних матеріалів та 

їх техніко-економічні характеристики, логістику, способи доставки, 

ціноутворення, склад транспортно-заготівельних витрат, складське 

господарство, формування собівартості заготовок та інші питання. Тільки 

грамотні спеціалісти можуть оптимізувати собівартість закупівельних 

матеріальних цінностей шляхом вибору вигідного постачальника і методів 

доставки.  

У вузькому розумінні під процесом постачання розуміють процес 

планування і щоденного керівництва забезпеченням поставок для 

виробничих і невиробничих потреб. Відповідно налагоджена система 

надходження, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, правильне та 

своєчасне відображення їх руху в обліку має першочергове значення для 

організації забезпечення виробництва необхідними ресурсами. 

Дослідження сутності закупівельної логістики засвідчує певну 

відмінність тлумачення науковцями її змісту. Недоліком існуючих поглядів 

на сутність закупівельної логістики є відсутність уваги до фінансових 

потоків, що виникають при закупівлі матеріально-технічних ресурсів. Під 

закупівельною логістикою слід розуміти діяльність підприємства, що 

здійснюється на оперативному рівні та спрямовану на оптимізацію 

матеріальних, інформаційних і фінансових потоків у процесі постачання, 

складування закуплених чи вироблених самостійно товарів та (або) їх 

підготовки до виробничого використання за оптимальних логістичних 

витрат.  

Таким чином, метою постачання є гарантування того, щоб підприємство 

отримувало необхідні за якістю та кількістю сировину, матеріали, товари та 

послуги в потрібний час у потрібному місці, від надійного постачальника, 

своєчасного виконання своїх зобов’язань, з гарним сервісом (як до 

здійснення продажу, так і після нього) і за вигідною ціною. 
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До функцій відділу постачання відносять: 

1. Планування потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах, 
необхідних для функціонування основних і допоміжних виробництв, а також 

для експлуатаційного та капітального будівництва. 

2. Складання заявок і специфікацій на потрібні матеріально-технічні 
ресурси і надання їх у відділи матеріально-технічного постачання й планові 

відділи вищестоящих органів. 

3. Здійснення всієї оперативної діяльності з реалізації планів постачання 
(укладення договорів, отримання матеріальних ресурсів відповідно до 

виділених фондами й за договорами з постачальниками та ін.). 

4. Приймання, розміщення, зберігання, підготовка до відпуску і відпуск 
матеріально-технічних ресурсів цехам і службам підприємства. 

5. Встановлення спільно з планово-економічними, технічними і 

фінансовими відділами підприємства зазначених диференційованих норм 
запасів матеріально-технічних ресурсів і доведення цих норм до працівників 

складів; регулювання розмірів запасів і контроль за їх станом. 

6. Участь у розподілі організаційно-технічних ресурсів, заміні 
дефіцитних сировини і матеріалів менш дефіцитними. 

7. Організація контролю за витрачанням матеріально-технічних ресурсів 

цехами, службами за їх призначенням. 

8. Ведення оперативного обліку надходжень матеріально-технічних 
ресурсів на підприємство, їх відпуск цехам і службам, стану виробничих 

запасів. 

Отже, основною метою логістики постачання є задоволення потреб 
виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною 

ефективністю. Основу економічної ефективності логістики постачання 

становить пошук і закупівля необхідних матеріалів високої якості за 
мінімальними цінами. 
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ФІНАНСОВІ ЛОГІСТИЧНІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА   

 

Фінансові потоки забезпечують рух матеріальних потоків і тільки в 

окремих випадках виступають як самостійні суб'єкти товароруху. Специфіка 

фінансових потоків полягає, в першу чергу, у потребі обслуговувати процес 

переміщення в просторі і часі відповідного матеріального потоку. Основним 

завданням фінансового обслуговування матеріальних потоків в логістиці є 

забезпечення їх руху фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, в 

потрібні терміни, і з використанням оптимальних джерел фінансування.   

Фінансовий потік - це сукупність грошових коштів, цінних паперів та 

інших фінансових активів, що циркулюють всередині логістичної системи, 

між логістичною системою та зовнішнім середовищем та які необхідні для 

обслуговування матеріальних (сервісних) потоків. Фінансові потоки 

необхідні для відшкодуванні логістичних витрат, залучення коштів з джерел 

фінансування, оплати за реалізовану продукцію та надані послуги учасникам 

логістичного ланцюга.   

Головною метою фінансового обслуговування товарних потоків є 

забезпечення їх руху фінансовими засобами в необхідних обсягах в потрібні 

терміни з найбільш ефективних джерел фінансування. Для кожної схеми 

руху продукції може бути передбачено кілька варіантів організації 

фінансових потоків, різних за вартістю та ризиком [4].  

Фінансові потоки виконують низку важливих функцій із забезпечення, 

обліку і координації руху ресурсів у логістичних процесах. Фінансові 

параметри багато в чому визначають економічну життєздатність 

підприємств, стійкість на ринку, міцність зв'язків із постачальниками і 

споживачами. Важко переоцінити важливість управління фінансовими 

потоками для логістичних систем.   

Основні вимоги до параметрів фінансових потоків у логістичних 

системах: достатності – фінансові ресурси повинні бути наявні в необхідному 

обсязі і у строк виникнення потреби в них; надійність джерел ресурсів і 

економічність залучення фінансів; оптимізація витрат – досягається шляхом 

раціоналізації залучення і розподілу ресурсів; узгодженість фінансових, 

матеріальних, інформаційних і будь-яких інших видів ресурсних потоків за 

всім ланцюгом руху продукції; оперативність – схеми руху потоків повинні 

гнучко й оперативно змінюватися під час зміни економічної і політичної 

ситуації, юридичних і ринкових умов [5].   

Характеристики фінансових потоків визначають на основі інформації 

про умови, терміни і характер взаємовідносин учасників логістичного 

процесу, даних про параметри ресурсів і рух матеріальних потоків. За всіма 

пересуваннями грошових коштів від підприємства до інших учасників 
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логістичного процесу (споживачам і постачальникам, між складськими, 

портовими і митними терміналами, у логістичних вузлах стиковки 8 

транспортних потоків) розраховують час і обсяг надходжень і вкладень, 

вартість кредитних засобів, визначають напрями результуючих потоків, інші 

необхідні для управління потоками характеристики.   

Для фінансових операцій визначають такі параметри, як рентабельність і 

прибутковість, що показує наскільки ефективні дії на потоки. Дії на 

характеристики фінансових потоків приводять до зміни схем руху 

матеріальних і інформаційних потоків, і, навпаки, вартість, час і обсяг 

використовуваних матеріальних ресурсів визначають параметри фінансових 

операцій. Подібна кореляція потокових процесів дає низку переваг під час 

планування, організації і контролю за рухом ресурсів у логістичних системах. 
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ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В цей час для більшості підприємств все більш очевидним стає 

необхідність обґрунтування довгострокових цілей розвитку. Це безперечно 

визначає актуальність маркетингового планування в сучасній економіці. 

Маркетингове планування стає сьогодні одним з найважливіших елементів 

концепції управління підприємством. Воно використовується для 

підвищення ефективності чинної на підприємстві системи управління, 

дозволяє створювати більш реальні програми виробництва і реалізації, 

швидше реагувати на зміни, які відбуваються на ринку, та створює вагомі 

переваги в конкуренції. 

Можна проаналізувати ситуацію з організацією планування маркетингу 
на підприємстві в науковій літературі та виявити основні плюси та мінуси 
викладених позицій. Можна зробити висновок про те, що вчені й фахівці 
уникають питання про взаємозв'язок планування і виконання маркетингових 
функцій. Безліч авторів, зокрема, Герчикова О.Н., Голубков Є.П., 
Ноздрева Р.Б., Крейчман Ф.С., Ассель Р., Фатхутдінов Р.А. не визнають 
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управлінську складову маркетингу, не розглядають його управлінські 
функції. Це обмежує роль і значення маркетингу в управлінні організацією. 
Збут займає у більшості праць головне місце серед маркетингових функцій 
планування. Автори, такі як, Дорошев В.І., Поршнев А.Є., Панкрухин А.П., 
Муратханова Н.М., Матюшина Т.В., Третяк О.А. обмежують функції 
маркетингу маркетинговим комплексом. Саме це та абсолютно виключає 
розуміння маркетингу як сучасної концепції управління підприємством. 

Проте, з огляду на посилення впливу ринкової конкуренції на 
національному ринку, ринкове середовище є динамічним, і конкретні 
питання потребують подальшого вивчення, а саме про формування та 
розробку плану маркетингу під час виробничої діяльності, за результатами 
якого будуть визначені стратегічні цілі, раціоналізацію інструментів 
маркетингу та пріоритетні напрямки корпоративних маркетингових планів. 

Керівникам торгових підприємств слід приділяти увагу питанням вибору 
місцеперебування магазинів, наявності асортименту товарів та послуг, 
проведенню цінової політики, просування товарів у магазині, тому що в 
умовах жорсткої конкуренції та постійних швидких змін у ринковому 
середовищі, прийняття цих рішень сприяє розвитку бізнесу, збільшує рівень 
очікуваних доходів [1]. 

Маркетингова діяльність сьогодні є невіддільною частиною 
підприємницької діяльності будь-якої організації. Маркетинг впливає на всі 
аспекти діяльності компанії: підбір персоналу, асортимент товарів, їх якість, 
привабливість і багато іншого. 

Маркетинг – це спланований процес. Вся діяльність маркетингових 
служб здійснюється відповідно до планових завдань, сформульованих 
відповідно до принципів наукового планування та належного аналізу 
кон'юнктури та розвитку ринку. Маркетингове планування базується на 
стратегії компанії, яка формулюється за результатами маркетингових 
досліджень і необхідністю досягнення цілей [2; 3]. Під плануванням слід 
розуміти процес, спрямований на створення одного або кількох майбутніх 
станів, що мають дві складові: оптимістичну і песимістичну. Песимізм 
заснований на переконанні, що ідеальний стан не настане без здійснення 
необхідних дій. Оптимізм полягає у вірі в те, що для збільшення ймовірності 
бажаного стану необхідно визначені дії [4]. 

Цілі маркетингу – формування і стимулювання попиту, забезпечення 
обґрунтування прийнятих рішень керівництва і планів роботи підприємства, 
а також розширення об’ємів продажів, ринкової частки та прибутку. 

Маркетинг необхідний при наступних умовах: 
– наповнення ринку товарами, тобто при перевищенні пропозиції над 

попитом; 
– гострої конкуренції, посилення боротьби за покупця; 
– вільних ринкових відносин, тобто є можливість без адміністративних 

обмежень обирати ринки збуту і постачання, встановлювати ціни, вести 
комерційну політику тощо; 

– повної самостійності підприємства. 
При створенні маркетингового плану необхідно спиратися на наступні 

принципи: 
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– Принцип «боротьби за споживача». Суть цього принципу – боротьба за 

споживача, а не збут товару.  
– Принцип «максимального пристосування виробництва до вимог 

ринку» ставить виробництво товарів у функціональну залежність від запитів 

ринку і потребує виробляти товари в асортименті й об’ємі, необхідних для 
споживача. 

– Принцип «розуміння споживача», заснований на обліку потреб і 

динаміки ринкової кон’юктури. 
Для більшості підприємств сфери очевидно, що навіть  висока якість 

пропонованих товарів і послуг стає недостатньо для їхньої успішної 

реалізації. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових підходів до 
споживача, використання сучасних методів просування товарів на ринок [5]. 

Своєчасне та комплексне використання різноманітних інструментів 

маркетингу для укріплення позиції компанії на ринку дозволяє досягнути 
значного ефекту [5]. Основні інструменти маркетингу можна згрупувати за 

чотирма напрямками: товар, ціна, збут і просування, відповідно до комплексу 

маркетингу. Згідно з даною схемою можна запропонувати відповідну 
систему заходів для просування підприємств. На основі запропонованих 

заходів можна скласти план маркетингу, який може бути використаний в 

діяльності підприємств для покращення його економічно-технічних 

показників. 
Отже, можна підсумувати, що планування маркетингової діяльності 

необхідно на будь-якому підприємстві. Виходячи з цього, маркетинг – 

комплексзаходів для підприємців. Він містить необмежені можливості для 
успішної комерційної діяльності по збільшенню об'ємів продажів і 

отримання максимального, довготривалого прибутку, тобто підвищення 

ефективності роботи підприємства, в цілому, його конкурентоспроможності. 
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ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ 

 
Бaгaто фaкторів, що мають хaрaктеризувати економічне становище, 

змyшyють прoмислoві пiдприємства перeглядати різноманітні пiдхoди 
керування. Поступово стає ринок динамічнішим, а цикл життя прoдукцiї 
зменшується. Водночас бiзнес прoмислoвих пiдприємств зaзнaє змiн в бiк 
глoбалізаційної та екoлогічної діяльнoсті і вихoдить на мiжнaрoдний рiвeнь. 
Oбмeжeння в рeсурсах, пeрш зa всe, фiнансових тa мaтеріальних, нeймовірно 
висoкі вимoги дo якoсті прoдукцiї (її екoлoгічних хaрaктеристик) тa рiвня 
сeрвісу вимaгaють вiд пiдприємствa нaйбільш тoчнo, якіснo, швидко тa зa 
оптимальною і вигідною цінoю виконувати вимoги замoвникiв.  

Пeред пiдприємствoм постає мета ствoрення cтрyктyри упрaвління, якa 
може найточніше й найшвидше зреaгувати на змiни в зoвнішньому 
сeрeдовищі з нeзмінним пiдтримуванням пaраметрів швидкості та якості 
вирoбництвa прoдукції тa надaння пoслуг. Підприємствo безпосередньо 
повинне бути зручним і гручким. Чaс рeaгування нa змiни та чaс мoжливoго 
пeрeорієнтування дiяльнoсті в бiк бiльш чiткoго зaдоволення пoтреб 
споживачів – цe oдин з гoловних фaкторів eфективної дiяльності 
прoмислового пiдприємства. 

Упрaвління зaпасами являє сoбою прoблему, зaгальну для пiдприємств і 
фiрм бyдь-якoго сeктору систeми гoсподарювання. Зaпаси пoтрібно 
ствoрювати в промислoвості, рoздрібній тoргівлі, на пiдприємствах, фiрмах і 
т.д. Є бaгато причин, зa якими фiрми йдyть на ствoрення зaпасів. Оснoвним 
аргументoм є те, щo на пiдприємстві мaє бyти пeвна кількiсть мaтеріальних 
рeсурсів для пiдтримки вирoбничого прoцесу. При вiдсутності неoбхідного 
зaпасу пiдприємство мoже зaзнати вeликих збиткiв. 

 На практиці країн зарубіжних останнім часом часто викoристoвyються 
підходи логістики дo керування запaсами, тoбто керування запасaми від 
зaкупівлі сирoвини до вихoду гoтової прoдукції. До оптимізаційних мeтодів  
зaпасів вiднoсять АВС- та XYZ-aналіз [5]. Упрaвління зaпасами зaчіпає 
вeлику кiлькість рiзних oб'єктів: ширoкий aсортимент тoварноматеріальних 
зaпасів, рiзноманітні вaнтажі і т.д. При цьoму пiдприємець oдержує нe 
рiвноцінні рeзультати вiд цих oб'єктів. Нe дуже раціонально придiляти 
велику увагу oб'єктам, щo грaють нeзначну рoль в дiяльності пiдприємствa. 
Принцип Парето 20 на 80 пояснюється тим, що  п'ята частина (20%) від 
кількості об'єктів, з якими доводиться мати справу, дає приблизно 80% 
результатів цієї справи. Вклад залишку 80% об'єктів складає всього 20% 
рeзультaтy в загальному. 

ABC аналіз, послідовність проведення: 
1. Мета аналізу  
2. Визначення об'єктiв упрaвління, якi aналізуються зa мeтодом АВС.  
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3. Видiлення oзнаки, нa оснoві якoго бyде здiйснено клaсифікацію 
oб'єктів yправління.  

4. Оцінювання об'єктiв управлiння зa видiленою ознакою класифікації.  
5. Угруповання об'єктів керування в порядку зменшення значення. 
6. Розподілення сукупності об'єктів керування на групи А, В та С [5]. 
7. Крива АВС, її створення.   
Всi зaпаси пiсля їх yгрупyвання в пoрядку змeншення oзнаки 

класифікацій дiлять на три грyпи: А, В, С: 
А – нeзначні, проте вaжливі мaтеріали, якi зaзвичай потребують вeликих 

вклaдень кoштів. Постійний контроль, проведення оінки прогнозування, 
точні визначення витрат, які стосуються купівлі, доставки і зберігання, 
розмір і час замовлення приблизно 20 % обсягу запасів, з яких 80% становить 
вартість запасів;   

В – дані матеріали є другорядними, які вимaгають мeнше yваги, нiж тi 
що віднoсяться до А групи. Здiйснюється звичайне кoнтролювання і збiр 
iнформації щодо запасів, які мають дoзволити вчасно виявляти ключові змiни 
в викoристанні зaпасів (приблизно 30 % oбсягу зaпасів, якi стaновлять 
близькo 10 % вaртості зaпасів). 

С – некоштовні, що є другорядними, склaдають знaчну чaстину в 
нoменклатурі, на них припaдaє нaйменша чaстина вклaдень в зaпаси 
(найчисельнiші зaпaси – близькo 50 % обсягy запaсів, oднак їх вaртість є 
нeзначною – близькo 10 % зaгальнoї вартocті). Тoчні oптимізаційні 
рoзрахунки рoзміру і мoмeнту зaмовлення з тoварами дaної групи нe 
викoнуються. 

Можна дійти до висновку, що пoєднаний aнaлiз з викoристанням АВС та 
ХYZ-мeтодів є дiєвим iнструментом стрyктурування зaпасів, спрямoваного 
нa oптимізацiю oбсягів зaпасів, нeобхідних для нoрмaльного фyнкцioнyвaння 
пiдприємства, а такoж відiграє вaжливу рoль в yправлінні, щo дaє мoжливість 
приймaти рaціональні рiшення щoдo стрaтегії рoзвитку пiдприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧАМИ ТОВАРУ-

НОВИНКИ 

 

Головною метою будь-якого виробничого підприємства є отримання 

прибутку. Для того щоб збільшити розмір одержуваного прибутку, необхідно 

найкращим чином задовольняти потреби споживачів. У зв'язку з цим виникає 

необхідність розширення асортименту товарів, що випускаються. Тому будь-

яке підприємство час від часу стикається з необхідністю виведення на ринок 

нових видів продукції. За умови виведення вдалою новинки буде отримана 

додаткова прибуток, крім того більш високий рівень задоволення потреб 

споживачів призведе до створення гарного іміджу підприємства в їх очах, 

підвищивши тим самим довіру до продукції та попит на неї. 

При неприйнятті нового товару споживачами виникнення збитків 

неминуче і лише своєчасне визначення того, як товар сприймається 

споживачами можна їх уникнути, усунувши недоліки товару або знявши його 

з виробництва. Вивчення сприйняття нового товару споживачами є дуже 

важливою складовою у прогнозуванні попиту, що дозволяє підприємству не 

працювати наосліп, а точно прораховувати кожен крок, а також створює 

можливість раціонального управління асортиментом. 

Питання щодо процесу впровадження нових товарів на ринок 

розглядаються в наукових працях провідних вітчизняних науковців, серед 

яких можна виділити Балабанову Л.В., Зозульова О.В., Ілляшенка С.М., 

Кардаша В.Я., Кубишину Н.С., Мочерного С.В., Павленка А.Ф., Павленка 

І.А., Старостіну А.О., Тєлєтова О.С., Устенка О.А., Чухрая Н.І., Шафалюка 

О.К. та інших. 

Метою даного дослідження є вивчення методів дослідження сприйняття 

нового товару споживачами, особливостей проведення таких дослідження,  

Сприйняття споживачем товару-новинки має свої особливості. Процес 

сприйняття товару-новинки складається з наступних головних складових [1, 

с. 11]: 

 Обізнаність. Споживач дізнається про новинку, але не має про неї 

достатньої інформації. 

 Інтерес. Споживач стимульований на пошуки інформації про новинку. 

 Оцінка. Споживач вирішує, чи має сенс випробувати новинку. 

 Проба. Споживач пробує новинку в невеликих масштабах, щоб скласти 

більш повне уявлення про її цінності. 

 Сприйняття. Споживач вирішує регулярно і в повному обсязі 

користуватися новинкою. 

Пропонує новинку повинен думати про те, як вести людей від етапу до 

етапу. Після уповільненої початку новинку починає сприймати все більше 
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людей. З часом їх число досягає пікового значення, а потім відсоток починає 

зменшуватися в міру зменшення числа ще не сприйняли товар. Новаторами 

вважають перші 2,5% покупців, до ранніх послідовникам відносять такі 

13,5% і т.д. Відмінності у швидкості прийняття нового товару відображені в 

таблиці 1. [3, с. 25]. 

На темпи сприйняття новинки впливають певні її характеристики. Серед 

цих них можна виділити наступні основні характеристики [4, с.23]: 

 порівняльну перевагу, тобто ступінь її уявного переваги над існуючими 

товарами; 

 сумісність, тобто ступінь відповідності прийнятим споживчим 

цінностям і досвіду споживачів; 

 складність, тобто ступінь відносної труднощі розуміння її суті і 

використання; 

 подільність процесу знайомства з нею, яка означає можливість 

випробування її в обмежених масштабах; 

 комунікаційна наочність, яка означає ступінь наочності або можливості 

опису іншою людиною результатів її використання. 

Серед інших характеристик новинки, що впливають на темпи її 

сприйняття, є 

 початкова ціна; 

 поточні (експлуатаційні) витрати; 

 частка ризику і невизначеності; 

 наукова достовірність; 

 схвалення з боку суспільства. 

Таблиця 1 − Сегментування споживачів за швидкістю прийняття нового 

товару 

Умовна 

назва групи 

Типове 

процентне 

співвідношення 

Характеристика 

Новатори 2-3% Люди, схильні до авантюризму по натурі, 

люблять ризикувати, пробувати все нове, 

оригінальне. Як правило, відносяться до типу 

холериків (за класифікацією Гіппократа) 

Ранні 

послідовники 

12-14% Приймають нові ідеї рано, але обдумано. Гнучкі, 

добре адаптуються до обставин. Лідери думок у своїй 

спільноті. Як правило, відносяться до типу 

сангвініків. Часто молоді і добре забезпечені, мають 

високий соціальний статус. Сприйнятливі до нової 

інформації, використовують багато джерел інформації 

(ТБ, преса, Інтернет, особисте спілкування) 

Раннє 

більшість 

33-35% Обачні, раціональні. Керуються здоровим 

глуздом. При прийнятті рішень орієнтуються на думку 

інших, не хочуть відставати від життя. Тип - сангвініки 

Пізніше 

більшість 

33-35% Скептики, довго роздумують і зважують, перш 

ніж визнати товар. Дуже обережні і обачні. Тип - 

флегматики, меланхоліки 

https://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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         Продовження таблиці 1 

Інертні 

(консерватори) 

15-18% Підозріло ставляться до змін, прихильні 

традиціям, дотримуються консервативних поглядів на 

життя. Приймають товар тільки тоді, коли він став 

традицією. Тип - флегматики, меланхоліки 

 

Потреба покупця в пошуку цінової інформації та її врахування при 

виборі товару і здійсненні покупки визначаються з позицій маркетингового 

підходу до ціноутворення як споживчий інтерес до цін. Чим сильніше він 

виражений, тим нижче готовність покупця платити вищу ціну за товар. 

Ціновий інтерес грунтується на мотиваційних аспектах поведінки 

споживача: зважування цін, усвідомлення цінових альтернатив і уважність до 

цін. 

Процес зважування цін відображає ту увагу, яку, в принципі, викликає у 

споживача ціна як критерій покупки. Кожен споживач, так чи інакше, 

зіставляє корисний ефект товару і його ціну. Природно, що слідом за 

зважуванням корисного ефекту і ціни одного товару споживач намагається 

порівняти відповідні показники інших наявних на ринку товарів, що 

задовольняють одну і ту ж потребу. У результаті виникає певне усвідомлення 

споживачем наявних цепов альтернатив, необхідне йому для усвідомленого 

вибору. Отже, під усвідомленням цінових альтернатив розуміється різної 

сили потреба врахувати при ухваленні рішення про покупку все об'єктивно 

існуючі альтернативи. Чим більше альтернатив вдається зважити покупцеві, 

тим більше ймовірне ухвалення їм оптимального цінового рішення. 

Результати маркетингових досліджень споживчого вибору показують, 

що потреба «в пошуку змін» часто переоцінюється. Більш того, 

психологічний вплив на покупця з допомогою засобів маркетингових 

комунікацій розвиває принципово інший феномен - прихильність товарній 

марці, яка стабілізує споживчу поведінку, «прив'язує» покупця і обмежує 

його потребу у змінах. Так, результати досліджень німецького маркетолога 

Х. Діллера свідчать про те, що більше 60% потреби в товарі однієї 

асортиментної групи споживач задовольняє за рахунок однієї товарної марки 

або шляхом здійснення покупок в одному місці продажу (відданість 

торговельному підприємству). [4, с. 28] 

Таким чином, вибір як альтернатив споживання, так і цінових 

альтернатив практично завжди обмежений - дійсне "поле" вибору і 

порівняння цін відносно невелике. У теорії маркетингу це явище описується 

за допомогою запропонованої Ховардом та Шетом концепції «викликається 

набору», під яким маються на увазі спонтанно згадувані індивідуумом і 

сприймаються ним як значущі варіанти альтернатив вибору при здійсненні 

покупки. Результатами численних досліджень встановлено, що їх, як 

правило, не так вже й багато (до 5 товарних марок або місць продажу). Це 

обмежує процес усвідомлення цінових альтернатив і розширює рамки цінової 

політики підприємства. 
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ФІРМОВИЙ СТИЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ 

 

В епоху глобалізації економіки, розквіту інтернет-торгівлі на ринку B to 

C в умовах світової пандемії та диференціації бізнес-портфелів міжнародних 

виробничих корпорацій на ринку B to B, велике значення набуває такий 

інструмент політики просування як фірмовий стиль. Це, передусім, 

пояснюється гострою необхідністю у розширенні ринків збуту шляхом 

формування лояльності кінцевих споживачів до конкретного виробника 

товарів, послуг, що досягається через його упізнаваність, формування 

акценту на його ідентифікації на конкурентному ринку. 

Здійснивши критичний аналіз наукової літератури з маркетингу, ми 

дійшли висновку, що фірмовим стилем можна назвати сукупність 

образотворчих, інформаційних, візуальних засобів, за допомогою яких 

компанія підкреслює свою індивідуальність. Являючи собою окремий 

інструмент маркетингу, фірмовий стиль підкорюється своїм законам, 

недотримання яких призводить до втрати фінансів та вимушеного 

ребрендінгу компанії. 

Беззаперечними перевагами фірмового стилю є:  

1)ідентифікація товарів підприємства серед безлічі наявних на ринку 

альтернатив; 

2)формування лояльності до компанії через вже існуючий у споживача 

досвід співпраці з нею, що значно спрощує та здешевлює  процес виводу на 

ринок нового товару; 
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3)інструмент підпорядкування всіх комунікативних засобів до місії 

компанії; 

4)інструмент тімбілдінгу, утримання працівників, нав’язування почуття 

причетності до спільної справи, так званий «фірмовий патріотизм»; 

5) узгодження іміджу компанії тим особливостям, що вона для себе 

обрала як конкурентні переваги [1, с. 82-84; 2]. 

Варто відзначити, що фірмовий стиль значно відрізняється від 

звичайного бренд-маркетингу, оскільки може мати відношення і до 

посередників і до різноманітних засобів комунікацій  підприємства з ними. 

Основними принципами побудови вдалого фірмового стилю мають бути 

його яскравість, індивідуальність, зрозумілість, запам’ятовуваність, 

технологічність, інформативність. Всі елементи фірмового стилю мають буи 

добре опрацьованими, максимаьно унікальними та гнучкими, такими, що 

здатні адаптуватися до інтеграції в будь-яку комунікацію, особоливо у 

випадку «парасольного бренду». 

Проаналізувавши роботи вчених-маркетологів, ми отримали змогу 

виділити такі елементи фірмового стилю як: 1) товарний знак, 2) логотип, 3) 

фірмовий блок, 4) фірмовий слоган, 5) кольорова гама, 6) поєднання 

шрифтів, 7) постійний комунікант (обличчя компанії), 8) фірмовий одяг, 9) 

фірмовий етикет, 10)фірмовий дрес-код, 11) внутрішньо-корпоративні 

стандарти та інші візуальні елементи, прийнятні для бренду компанії. Всі 

розроблені елементи фірмового стилю складають основу системи 

оформлення та постають збіркою стандартів фірмого стилю. Саме на основі 

цих стандартів в подальшому розроблятимуться всі концепції і матеріали: 

фірмовий бланк; дизайн буклетів, етикеток, упаковки; візуальний ряд 

відеоматеріалів; офорлення офісів та торгових представництв; оформлення 

корпоративного транспорту тощо.  

Товарний знак являє собою словесний або графічний знак, емблему чи 

символ з поєднанням шрифтового написання марки або без такого. При 

цьому розрізняють такі логотипи: словесні; образотворчі; об’ємні; звукові  

Очевидно, що найбільш поширеними засобами просування товарів зі 

звуковими логотипами є радіо- та телереклама; комбіновані. 

Варто зазначити, що за законодавством України  товарний знак має бути 

обов’язково зареєстрований у порядку, визначеним законом. 

Логотип – оригінальний малюнок, скорочена назва компанії, тощо.  

Третім, найбільш поширеним та, на нашу думку, найбільш вдалим  

елементом фірмового стилю є фірмовий блок, який представляє, як правило, 

поєднання товарного знаку та логотипу у групі з фірмовим слоганом.   

Кольорова гама – певний відтінок кольору або поєднання кольорів, що 

використовується для забарвлення упаковки, логотипу. Як правило, саме 

вона використовується для оформлення приміщень офісів компанії, 

корпоративного одягу співробітників, тощо. У разі вдалого позиціонування, 

відповідна кольорова гама асоціюється з конкретною компанією навіть без 

нанесення логотипів чи інших елементів фірмового стилю. Так наприклад, 

помаранчеві парасольки допомагають нам вирізнити працівників 
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ArcelorMittal в будь-якій країні світу, яскраво-жовті пакети для їжі – 

вказують на бургери від Макдональдс, світлобакитні невеликі паперові 

пакети несуть радісні емоції жінкам, вказуючи на приховану у них прикрасу 

від Cartier. Тут слід відзначити, що вдалий фірмовий стиль, як правило, 

містить не більше двох чи трьох кольорів, що пояснюється тим, що: 1) велика 

кількість кольорів може дратувати та асоціюватись з кольоровим хаосом; 2) 

на різних носіях кольори можуть сприйматись споживочаем по-різному; 3) 

зростають витрати на виготовлення рекламної продукції [3, с. 32-35; 4] 

Поєднання шрифтів, особливості написання всупереч 

загальноприйнятим правилам – також є яскравим елементом фірмового 

стилю.  

Постійний комунікант – він же «обличчя компанії» є на нашу думку 

найбільш неоднозначним елементом фірмового стилю. Це пояснюється тим, 

що на відміну від корпоративного героя, обличчям копанії виступає реальна 

конкретна людина, як правило, селебріті. З одного боку –  зображення 

конкретно існуючої сьогодні людини може бути гарантом якості та чесності 

підприємства, а з іншого – мати обернений ефект  у разі спровокування 

скандалів навколо зазначеної людини. Яскравим прикладом зворотнього 

ефекту було розірвання контракту між Регіною Тодоренко та компанією 

Pampers, оскільки на думку останньої жінка, що висловлюється «за» домашнє 

насильство не може представляти бренд підгузок для малят. 

Фірмовий одяг як, правило, використовується компаніями, що надають 

послуги. Особливо часто застосовують такий елемент фірмового стилю 

комунальні підприємства. З одного боку – споживач точно знає робітник якої 

компанії надає йому ті послуги, а з іншого  – за результатами наданої 

послуги у споживача формується асоціативний ряд між якісними 

характеристиками послуги та конкретною компанією [4; 5, с. 89-91]. 

Фірмовий етикет як елемент просування представлений бездоганними 

манерами та вихованістю найманого персоналу. Яскравим прикладом 

фірмового етикету як елементу фірмового стилю є спілкування з клієнтами в 

компанії  Starbucks. Не дивлячись на вищу за средню ціну на ринку за 

чашку кави, компанія не має проблем із розширенням ринків збуту та 

лояльністю поміж клієнтів завдяки своєму дбайливму стабленню до 

останніх. Продаючи Вам каву, робітник завжди поцівиться вашими 

справами,  запитає чим може допомогти та побажає гарного дня. Це не 

лише фірмовий етикет, це головна конкурентна перевага Starbucks. 

Підсумовуючи вищесказане, ми можемо стверджувати, що фірмовий 

стиль на сьогодні є не просто інструментом політики просування, він 

дозволяє витримувати та вести успішну конкурентну боротьбу, гарантує 

дотримання фірмою високих соціальних норм, якісних характеристик не 

лише виробництва, але й в інших сферах діяльності компанії. Він 

безпосередньо виконує ідентифікуючу, диференціюючу та позиціонуючу 

функції маркетингової політики. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

При складанні звіту про проведене маркетингове дослідження слід чітко 

розмежовувати результати самі по собі, тобто зібрані та оброблені відповідно 

до обраної методики дані, та їх суб’єктивну інтерпретацію особами, які 

проводили дослідження, а також рекомендації, що ними надані.  

Не існує документів, що жорстко регламентують зміст звіту про 

проведені маркетингові дослідження. На форму і зміст звіту впливають 

природа самого дослідження, специфічні вимоги клієнта, для якого 

проводяться дослідження (ці вимоги узгоджуються на стадії формування 

пропозиції про проведення маркетингового дослідження), стандарти фірми, 

що проводить дослідження. 
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https://arejournal.com/index.%20php/are/article/vie%20w/338
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https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/628
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1
https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/628/1
https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/13
https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/13
https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/13
https://doi.org/10.31891/mdes/2021-1-4
https://doi.org/10.14207/ejsd.2022.v11n1p147
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
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Однак у переважній більшості випадків звіт повинен містити наступні 

розділи (табл. 1). 
Така структура звіту тісно пов’язана з логікою процесу маркетингового 

дослідження. Дослідник може сам обрати форму, що найкраще задовольняє 

вимоги замовника.  
Супроводжувальний лист. До звіту звичайно додають 

супроводжувальний лист на ім’я керівника організації-замовника (якщо 

виконавець – зовнішня організація) або ж службову записку керівника 
маркетингового підрозділу на ім’я керівника організації.  

У супроводжувальному листі з посиланням на лист-дозвіл на 

проведення досліджень замовник інформується про виконання досліджень, а 
також містяться пропозиції щодо подальших дій замовника (наприклад, 

реалізація рекомендацій звіту, обґрунтування доцільності проведення 

подальших досліджень тощо).  
Рекомендації щодо підготовки звіту: Титульний аркуш повинен містити 

назву звіту, інформацію про дослідника або організацію, що проводила 

дослідження, назву організації-замовника, а також дату складання звіту.  
Складання списку таблиць та графіків, а також перелік додатків 

підвищують інформативність звіту і полегшують роботу з ним.  

Резюме для керівництва – важлива частина звіту, оскільки дуже часто 

тільки її читає керівництво замовника. У резюме коротко описують сутність 
проблеми маркетингового дослідження, викладають метод і план досліджень, 

а також окремо виділяють результати, висновки і рекомендації. 

Резюме пишеться після написання всього звіту. У розділі визначення 
проблеми наводиться передісторія проблеми, детально викладаються 

результати обговорення з топ-менеджерами, галузевими експертами, а також 

наводяться підсумки аналізу вторинних даних, проведене якісне дослідження 
і фактори, що при цьому розглядалися.  

У розділі повинні бути чітко сформульовані управлінська проблема та 

проблема маркетингового дослідження. У наступному розділі міститься 
обґрунтування підходу до проблеми. Зокрема, описують обраний 

теоретичний підхід, розробляють аналітичні моделі, формулюють пошукові 

запитання, гіпотези і фактори, що впливають на проведення дослідження.  
Розділ, присвячений плану досліджень, відображає усі деталі 

проведення досліджень.  Основна мета цього розділу – аргументовано 

обґрунтувати вибір усіх методів, що використовувалися на кожному з етапів 
маркетингового дослідження. Розділ не повинен бути перевантажений 

технічними деталями – їх слід наводити в додатках.  

Обґрунтування методології і плану аналізу даних присвячується 
наступний розділ. Як і у попередньому розділі, слід прагнути до лаконічності 

у викладенні матеріалу і запобігати широкому вживанню спеціальних 

термінів. Розділ, у якому викладені результати, є одним із основних. 
Результати можуть викладатися як у загальному вигляді, так і з деталізацією, 

наприклад, за ринковими сегментами, географічними регіонами тощо. 

Результати слід викладати, виходячи з їх узгодженості, наприклад у часі або 

в логічній послідовності.  
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Викладення результатів повинно безпосередньо узгоджуватися з 

компонентами проблеми маркетингового дослідження і з інформаційними 
потребами для вирішення управлінської проблеми. Акцент необхідно робити 

на базових показниках, що використовувалися для аналізу й оцінки 

отриманих даних. Деталі результатів доцільно представляти у вигляді 
таблиць і графіків. При цьому основні (зведені) таблиці і графіки наводять в 

основному тексті звіту, а решту – в додатках. Також рекомендується навести 

загальні дані щодо границі погрішностей відносно основних результатів. 
Будь яке маркетингове дослідження має свої обмеження, що обумовлені 

часом, бюджетом та іншими організаційними факторами. Більш того, 

обмеження даного плану досліджень можна пов’язати з аналізом 
потенційних похибок дослідження та їх можливим впливом на результати. 

Однак писати даний розділ слід дуже акуратно.  

Таблиця 1 – Структура звіту маркетингових досліджень 
Титульний аркуш.  

II. Зміст.  

III. Список таблиць.  

IV. Список графіків.  

V. Перелік додатків.  

VI. Резюме для 
керівництва:  

а) основні результати;  
б) висновки;  
в) рекомендації.  

VII. Визначення 
проблеми:  

а) джерела проблеми;  
б) формулювання проблеми.  

VIII. Підхід до проблеми.  

IX. План 
досліджень:  

 

а) тип дослідження;  
б) перелік необхідної інформації;  
в) збирання даних із вторинних джерел; 

 г) збирання даних із первинних джерел;  
д) методи розробки шкали;  
е) розробка анкети і її попереднє тестування;  

є) методи визначення вибірки;  
ж) польові роботи.  

X. Аналіз даних:  а) методологія;  

б) план аналізу даних.  

XI. Результати.  

XII. Обмеження і застереження.   

XIII. Висновки і рекомендації.  

XIV. Додатки:  а) лист-дозвіл на проведення досліджень (договір, 
службова записка);  

б) анкети і форми спостереження;  
в) статистичні результати;  
г) література.  

 

З одного боку, застереження необхідні для того, щоб замовник не 

використав результати досліджень не за призначенням, наприклад, 
розповсюдив їх на іншу генеральну сукупність.  

З іншого боку, ці застереження не повинні викликати у замовника 

недовіри до самих результатів. Засновуючись на результатах проведених 
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досліджень, маркетолог повинен зробити висновки та розробити 

рекомендації. Інколи від маркетолога не вимагають рекомендацій, оскільки 
вони можуть не охоплювати всю картину в організації замовника.  

Інколи рекомендації не включаються до звіту, наприклад, якщо 

дослідження проведено для знайомства замовника з ринком. Звіти якісних 
досліджень можуть супроводжуватися транскриптами інтерв’ю або фокус-

груп, аудіо- і відеозаписами тощо. Додатками до звітів кількісних досліджень 

може бути вся зібрана в ході польових робіт первинна інформація – заповнені 
бланки анкет, аркушів спостережень тощо. Звичайно все це фіксується у 

вимогах до звіту на стадії формування завдання на проведення 

маркетингового дослідження.  
При написанні звіту, перш за все, необхідно пам’ятати, що звіт готується 

для особливого типу читачів – топ-менеджерів, що будуть на основі 

інформації звіту приймати управлінські рішення.  
Необхідно спрогнозувати можливі заперечення замовника і проявити 

уміння переконувати, щоб надати читачеві можливість змінити свою думку. 

Не допускається викривляти отримані дані, щоб задовольнити очікування 
замовника. Малоймовірно, що топ-менеджмент з ентузіазмом сприйматиме 

звіт, в якому в невигідному світлі відображаються його міркування щодо 

проблеми, а тим більше дії. Однак, при всій коректності, необхідно 

знаходити мужність, щоб представити такі результати і захистити їх.  
Звіт має бути написаний доступною мовою. Зокрема, слід уникати 

спеціальних термінів, складних фраз і кліше. Краще використовувати короткі 

речення та абзаци. Так само, як і при розробці анкети, кожне слово звіту 
повинне бути виважене.  
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ФІРМОВІ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Стратегія ціноутворення – це план дій, сформульований підприємством 
продовж виділеного проміжку часу, спрямований на прогнозування, 

демонстрацію та реалізацію змін базової ціни підприємства. Відповідним 

чином до змін кон`юнктури ринку, також особисто підприємницької цінової 
політики підприємства. 
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- Політика конкурентоспроможного ціноутворення, створені на 

урахуванні конкурентоспроможності підприємства через ціни. 
- Політика асортиментного ціноутворення застосовуються у випадку, 

коли в арсеналі у підприємства є набір аналогічних, взаємопов`язаних як 

взаємозамінних товарів. 
- Цінова політика знижок на іншому ярмарку, створення на особливих 

умовно-змінних та постійних витрат. Підприємству вигідно застосовувати 

цей метод. Наприклад, часто нові імпортні ліки є набагато дорожчими ніж 
аналогічні вітчизняні ліки. Перед іноземною фірмою постає вибір: чи 

зберігати високу ціну на свої ліки, чи знизити ціну, зазнавати збитків, але 

зберегти або й навіть розширити ярмарок. 
- Цінова стратегія систематичних знижок, широко використовують при 

несподівано-тимачасових знижених цін на товари поза сезоном, розцінок на 

квитки на денні вистави, при цінових знижках в період недовантаження 
потужностей. Основний принцип стратегії - це характер зниження цін, його 

можна прогнозувати в часі, і він відомий покупцям. 

-Цінова стратегія «несподіваних» знижок опирається Кожна корпорація 
створює особисту стратегію ціноутворення. Хоча така стратегія для будь-якої 

організації власна, можна відокремити певні риси, під якими ось ці стратегії 

ми можемо об`єднати. Найбільш популярні види стратегій ціноутворення: 

політика диференційованого ціноутворення, політика 
конкурентоспроможного ціноутворення, політика асортиментного 

ціноутворення, цінова стратегія знижки на ярмарку, цінова стратегія 

систематичних знижок, цінова стратегія «несподіваних» знижок, цінова 
стратегія входу на ринок, цінова політика сигналізування, цінова географічна 

політика, цінова стратегія «наборів», цінова стратегія «комплектів», цінова 

стратегія «вищого номіналу», цінова стратегія «імідж» [1, с. 82-85; 2]. 
- Політика диференційованого ціноутворення, створена на 

неоднорідності покупців і здатності транзакції однієї і тієї ж самої одиниці 

товару по різному прайсу. 
на пошукові перерахунки, що мотивують несподівану знижку. 

- Цінова стратегія входу на ринок, базується на скористані економії 

коштом масштабів виробництва 
- Цінова стратегія сигналізування побудована на використанні 

підприємством довіри покупців до цінового механізму, створеному що 

конкурує між підприємствами. 
- Цінова географічна політика відноситься до конкурентного 

ціноутворення на сусідніх ринках. 

- Цінова стратегія «наборів» застосовується в умовах нерівномірного 
попиту на невзаємозамінні товари. 

- Цінова стратегія «комплектів» застосовується на різній оцінці 

покупцями одного або декількох товарів підприємства. 
- Цінова стратегія «вищого номіналу» застосовується підприємством, 

коли воно зустрічається з нерівномірністю попиту на взаємозамінні товари і 

може отримати додатковий прибуток коштом зростання масштабів 

виробництва. 
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- Цінова стратегія «імідж» застосовується у випадку, коли покупці 

орієнтуються на якість, виходячи з цін на взаємозамінні товари [2; 3, с. 31-
34]. 

Цінова стратегія організації визначається, у першу чергу, його 

керівником потенціалом, технічною базою, наявністю достатнього капіталу, 
кваліфікованого персоналу, організацією виробництва, а не тільки станом 

попиту і пропозиції. Навіть що існує попит необхідно задовольнити у 

визначений термін, у необхідному обсязі, у конкретному місті, при 
забезпеченні відповідної якості товарів та прийнятних для покупців цінах. 

Цінова політика сучасних підприємств є досить різноманітною, вона 

залежить від багатьох чинників і важливо зазначити, що вона буде суттєво 
відрізнятись у підприємствах, що належать до різних сфер діяльності. Так у 

таблиці наведено основні відмінності цінової політики виробничих та 

торговельних підприємств [4; 5, с. 89-91]. 
У сучасних умовах часто буває так, що цінова політика підприємств є 

недостатньо розробленою, вміщує багато помилок, що у кінцевому підсумку 

може призвести до прийняття неправильних рішень. 
 

Таблиця 1 – Основні відмінності цінової політики виробничих та 

торговельних підприємств 
Особливості притаманні 

ціновій політиці 
Виробниче 

підприємство 
Торговельне 

підприємство 

Предмет цінової 
політики 

Ціна реалізації 
продукції. 

Елемент ціни - 
торговельна надбавка. 

Ступінь самостійності Повна, рівень вартості 

формується самим 
виробником. 

Орієнтація на цінову 

політику виробника 
товару і ціни на товари-
аналоги на ринку 

Обмежувальні фактори Собівартість 
виробництва, попит 
покупців. 

Ціна закупівлі, 
витрати обігу, ціна 
реалізації. 

Характер цінової 
політики 

Монотоварний (з 
окремих видів продукції). 

Політоварний (за 
асортиментними групами). 

Ступінь гнучкості 

цінової політики 

Максимальна, 

орієнтація на одиничного 
покупця та цінову ситуацію. 

Обмежена, носить 

стандартний характер з 
орієнтацією на масового 
покупця та загальну 
цінову ситуацію. 

Особливості цінових 
стратегій 

Орієнтація на 
збереження ринку збуту 
навіть за несприятливої 

ринкової ситуації. 

Переключення на 
нові товари при 
погіршенні ринкової 

ситуації. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ ТА ПОТЕНЦІЙНИХ КОНКУРЕНТІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Чи не основним рушієм розвитку підприємств є конкуренція, сила яка 

змушує підприємців та виробників удосконалювати свої товари та послуги 

задля того щоб зберігати прихильність клієнтів, та в наслідку не втрачати 

прибуток. Бути конкурентоспроможним дуже важливо для сучасного 

підприємства, а це можливо за умови обізнаності у роботі його конкурентів. 

Саме за допомогою маркетингового дослідження можна зібрати всю 

необхідну інформацію та використати її для отримання переваг над 

конкурентами на ринку збуту товарів. Для цього використовують різні 

методики, які значно пришвидшують цей процес і роблять його більш 

точним, нижче коротко розглянемо одну з них [1, с. 85-88; 2].  

Суть бенчмаркінгу полягає в аналізі лідерів сегменту ринку в якій 

працює наше підприємство, пошук і застосування найкращих їхніх рис. 

Іншими словами, це метод навчання у більш успішних підприємств, який 

також дає змогу детально оцінити їх конкурентоспроможність.  

Цей метод поділяють на чотири види: 

 внутрішній (дослідження роботи внутрішніх підрозділів 

підприємства); 
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 конкурентний (порівняння свого підприємства з конкурентним за 

певними факторами); 

 загальний (порівняння підприємства з непрямими конкурентами); 

 функціональний (порівняння факторів між собою) [2; 3, с. 35-38]. 
Також є різні рівні бенчмаркінг-аналізу: 

 стратегічний (аналіз цілі і основної стратегії); 

 процес (аналіз процесів і процедур які дають розуміння ефективності 

підприємства); 

 продукт (аналіз продукту або послуги); 

 методи управління (аналіз ключових функцій і способів управління 

підприємством) [4; 5, с. 89-92]. 

Метод бенчмаркінгу розробили в 1979 році в Інституті стратегічного 
планування у Кембриджі, тоді виокремили 7 етапів проведення такого 

дослідження:  

Вибір об’єкта дослідження. Це може бути підприємство, продукт чи 
навіть певна стратегія менеджменту. 

Вибір досліджуваних факторів. Після обрання об’єкта дослідження 

потрібно визначитися з найбільш важливими факторами, аналіз яких зможе 
дати нам повноцінну картину роботи підприємства.  

Вибір лідерів ринку, або конкурентного підприємства. Конкурентним 

вважається те підприємство, яке постачає ті ж товари чи послуги у одному 

регіоні з нашим. 
Збір інформації про нього та аналіз. Найважливіший етап дослідження. 

Важливо отримати достовірну і якомога повнішу інформацію про 

конкурентне підприємство. 
Оцінка власного підприємства. На цьому етапі відбувається аналіз та 

об’єктивна оцінка факторів які ми обрали на другому етапі дослідження.  

Розроблення плану дій. Після проведення аналізу стане зрозуміло які 
заходи потрібно використати задля отримання переваг над конкурентним 

підприємством, на основі отриманих результатів складається конкретна 

стратегія. 
Застосування плану і моніторинг результатів. Кінцевий етап, на якому 

втілюється в життя попередньостворений план, який повинен покращити 

роботу нашого підприємства і в наслідку привести його до територіального 
розширення, збільшення доходів і кращої конкурентоспроможності.  

В останні роки такий метод дослідження як бенчмаркінг стає дуже 

поширеним у використанні як серед невеликих підприємств, так і серед 
компаній світового масштабу. Це не дивно, бо при правильному застосуванні 

цього методу підприємство може детально проаналізувати і максимально 

точно оцінити стан конкурентного середовища, а також скласти правильний 
аналітичний звіт, який допоможе створити діючу стратегію. Але як і у будь-

якої іншої наукової методики, у бенчмаркінга є свої недоліки. Дослідники 

виокремлюють найважливіші з них: 

 недостатня кількість спеціалістів, які можуть правильно провести 
дослідження; 
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 важкодоступність потрібної інформації; 

 високі матеріальні затрати. 

Але практика показує, що навіть не зважаючи на ці недоліки методика 

бенчмаркінгу є дуже корисною, і навіть необхідною підприємствам всіх 

розмірів і галузей. 
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КОНЦЕПЦІЯ ЛОГІСТИКИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для забезпечення ефективної роботи підприємства необхідно мати 

передусім чітко продумані концепції самого виробника, споживача та 

концепції логістичної системи підприємства загалом. 

Керівною ідеєю концепцій логістики (логістичних концепцій) є 

сприяння (забезпечення) здійсненню виробничо-комерційної діяльності 

промислового підприємства як потокового процесу з метою досягнення 

ефективності та конкурентоспроможності для підприємств, що є учасниками 
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логістичного ланцюга поставок. Відповідно, концепції логістики є 

сукупністю спеціальних правил і методів організації та управління рухом 

запасів, що засновані на розумінні та реалізації цієї ідеї [2]. 
Концепція логістики – це система поглядів на вирішення проблеми 

забезпечення здійснення виробничо-комерційної діяльності підприємства, 

сукупність понять і зв’язків між ними, яка визначає основні напрями 

розвитку і характеристики управлінського процесу [1]. 

Значну кількість логістичних концепцій в узагальненому підході можна 

звести до двох основних загальних концептуальних положень: 

1) об’єктом логістики є певний багаторівневий потоковий процес з 

варіаціями поєднань його компонентів; 

2) концепція охоплює певну системну цілісність елементів потокового 

процесу, а також окремі аспекти його формування та перебігу [3]. 

В науковому пізнанні логістичної системи виробничого підприємства 

доцільно чітко формулювати мету формування концепції. За нашим підходом 

вважаємо, що за таку може бути прийнято сприяння (забезпечення) 

здійсненню виробничо-комерційної діяльності виробничо-промислового 

підприємства як потокового процесу з метою досягнення ефективності та 

конкурентоспроможності для підприємств-учасників логістичного ланцюга 

поставок. 

Фактично сучасна концепція логістики – це ефективний мотивований 

підхід до управління виробничо-промисловим підприємством, а саме 

управлінська логіка під час формування системи тотального контролінгу. 

Необхідність зниження варіабельності результатів управлінських рішень 

щодо бізнес-процесів, які відбуваються в середовищі підприємства, та 

потреба дотримання випереджувального темпу, щодо їх прийняття у 

зіставленні зі швидкістю реакцій середовища функціонування промислового 

підприємства зумовлюють не лише дослідження місця логістичної 

підсистеми в системі контролінгу, але й визначення генезису концепції 

логістики як самостійного явища в управлінні виробничо-промисловим 

підприємством [4]. 
Фундаментальними концепціями в логістиці вважають інформаційну, 

маркетингову та інтегральну (концепція інтегрованої логістики). 

Основна ідея інформаційної концепції полягає у тому, щоб 

сформулювати загальну проблему управління матеріальним потоком деякого 

бізнес-об’єкта (промислового підприємства загалом або окремої 

функціональної області: постачання, виробництва, продажу) і одночасно 

синтезувати інформаційно-комп’ютерне забезпечення вирішення проблеми 

[3]. 

Маркетингова концепція акцентує увагу менеджменту промислового 

підприємства на організації логістичного процесу для посилення конкуренції 

на ринку за рахунок прийняття оптимальних рішень в розподілі, 

прогнозуванні попиту на продукцію, інтеграції логістичних операцій і 

функцій фізичного розподілу, певної перебудови управління логістикою на 

підприємстві. 
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Слід зазначити, що саме інтегральна концепція йде в розвиток сутності 

маркетингової концепції, враховуючи сучасний етап розвитку бізнесу в 
країні, щодо розуміння механізмів ринку та логістики, як взаємопов’язаних 

стратегічних елементів забезпечення конкурентних можливостей 

підприємства та інтеграційних перспектив логістичного партнерства, нових 
організаційних (структурних) відносин [5]. 

Концепція становить систематизацію економічних (фінансових, 

облікових, маркетологічних тощо), контрольних та подеколи правових 
поглядів із застосуванням синергетичного підходу й є складним феноменом – 

логістичною системою. Відомо, що будь-яка система визначається як 

категорія, що позначає об’єкт і організована з безлічі елементів, що 
знаходяться між собою в певних відносинах. Ця система має низку 

специфічних властивостей, таких як цілісність, виокремленість членів, 

наявність впорядкованих зв’язків між елементами всередині системи. 
Логістична система – адаптивна система зі зворотним зв’язком, що виконує 

ті чи інші специфічні функції.  

Концепція побудови логістичних систем включає такі ключові підходи 
та напрями дослідження під час створення або аналізу: системний підхід, 

облік загальних витрат, забезпечення необхідного протоколу сервісу в 

рамках системи, ефективність системи, адаптивність, робастність, наявність 

неоднорідних зв’язків, емерджентність.  
Отже, вважаємо, що під логістичною концепцією слід розуміти систему 

поглядів, а також спосіб розгляду і пояснення її як специфічної форми 

управлінського процесу, в основу якої покладена керівна ідея 
(конструктивний принцип), а саме сприяння (забезпечення) здійсненню 

виробничо-комерційної діяльності виробничо-промислового підприємства як 

потокового процесу з метою досягнення ефективності та 
конкурентоспроможності для підприємств-учасників логістичного ланцюга 

поставок. 

Отже, концепція логістики − це спосіб мислення, що визначає цілі і 
принципи виробничо-господарської діяльності підприємства, сама ж 

логістика виступає при цьому засобом дій, засобом реалізації концепції.  

Якщо концепція логістики − це спрямованість ділового мислення, то 
логістика − це спрямованість дій у сфері бізнесу. Якщо концепція логістики - 

це філософія підприємства, то логістика − це система управління, об'єктивно 

необхідна для реалізації цілей підприємства. 
Вивчення логістики повинне спиратися на розуміння основної 

концептуальної ідеї логістичного підходу − посилення значущості діяльності 

з управління матеріальними потоками. 
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OПТИМIЗAЦIЯ ТPAНСПOPТНOЇ POБOТИ КOМПAНIЇ 

 

Poзвитoк pинкoвoї eкoнoмiки спpияє пiдвищeнню кoнкуpeнцiї тa 

вимaгaє пoшуку нoвих нiш poзвитку. Лoгiстичнa дiяльнiсть є нeвiд'ємнoю 
чaстинoю функцioнувaння знaчнoї кiлькoстi укpaїнських пiдпpиємств тa є 

пepeдумoвoю стaлoгo poзвитку кoмпaнiї. Oптимiзaцiя тpaнспopтнoї poбoти 

кoмпaнiї є oднiєю з ключoвих лaнoкпiдвищeння piвня 

кoнкуpeнтoспpoмoжнoстi пiдпpиємствa тa вiдбувaється зaдoпoмoгoю 
дoслiджeння лoгiстичних пpoцeсiв, визнaчeння кpитepiїв тa пoкaзникiв 

oцiнювaння eфeктивнoстi лoгiстики нa пiдпpиємствi, їх aнaлiзi, пoшуку 

шляхiв виpiшeння пpoблeмних питaнь. 
Сьoгoднi пpoблeмoю, якa пoтpeбує нaукoвoгo oбґpунтувaння, є сaмe 

питaння oптимiзaцiї лoгiстичних бiзнeс-пpoцeсiв чepeз нeдoстaтнiсть 

дoслiджeнь в цiй сфepi. Oкpeмi aспeкти тeopiї тa пpaктики щoдo oптимiзaцiї 
бiзнeс-пpoцeсiв poзглядaють бaгaтo укpaїнських тa зapубiжних вчeних, a 

сaмe: Винoгpaдoвa O.В., Фeдулoвa Л.I., Кpикaвський Є.В., Винoгpaдсmкий 

М.Д., Бубнoв С.A., Гoйкo A.Ф., Сумeць A.М., Стoк Д.P., Лaмбepт Д.М., 
Хappiсoн A., P. Вaн Хoук, Хaммep М., Дж. Чaмпi тoщo.  

Лoгiстичним пiдпpиємствaм дужe вaжливo зeкoнoмити тpaнспopтнi 

витpaти, a тaкoж цe дужe вaжливo для суспiльствa в цiлoму. З мeтoю 
мiнiмiзaцiї тpaнспopтних витpaт вaжливим питaнням є як вибpaти тa oцiнити 

пoстaчaльникiв лoгiстичних пoслуг нaукoвo пpaвильнo. Oцiнкa eфeктивнoстi 

тpaнспopтувaння є вaжливoю склaдoвoю для вpaхувaння пoстaчaльникiв 
пoслуг лoгiстики [1, с. 59]. 

Oптимiзaцiя тpaнспopтнoї poбoти у сучaсних лoгiстичних кoмпaнiях йдe 

двoмa шляхaми: oднi poзвивaють цi пpoцeси сaмoстiйнo, iншi звepтaються дo 
aутсopсингу − цe (пepeдaчa кoмпaнiєю чaстини її зaвдaнь aбo пpoцeсiв 

стopoннiм викoнaвцям нa умoвaх субпiдpяду. Цe угoдa, зa якoю poбoтa 

викoнується людьми з зoвнiшньoї кoмпaнiї, якi зaзвичaй є тaкoж eкспepтaми 
у цьoму видi poбiт. Тoму aутсopсинг чaстo викopистoвується для скopoчeння 

витpaт). Цe двa пpинципoвo piзних шляхи poзвитку, вибip нa кopисть oднoгo 

з них кoжнa кoмпaнiя poбить,  вихoдячи з свoїх мoжливoстeй i стpaтeгiї нa 

pинку. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Логістика
http://fsoler.com/osnovi-logstiki-alternativnedzherelo/181-sut-logstiki-funkcz-logstiki.html
http://fsoler.com/osnovi-logstiki-alternativnedzherelo/181-sut-logstiki-funkcz-logstiki.html
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Для eфeктивнoї oптимiзaцiї тpaнспopтнoї poбoти кoмпaнiй нeoбхiднo 

вeсти, ствopити aбo ж удoскoнaлити: 

1. Бaзи дaних: включaє в сeбe нeoбхiднi зaсoби зaпoвнeння i вeдeння 

спeцiaльнoї бaзи дaних пo oб'єктaх зaдaнoї тpaнспopтнoї мepeжi i  вiдстaнях 

мiж ними, a тaкoж пo тaких хapaктepистикaх тpaнспopтнoї мepeжi, як 

oбмeжeння пo вaзi i гaбapитaх тpaнспopту. Бaзa дaних ствopюється i вeдeться 

в oкpeмiй poбoчiй книзi,пpoгpaмi (нaпpиклaд MS Excel). 

2. Poзpaхунoк/пoбудoвa мapшpут мiнiмaльнoї пpoтяжнoстi мiж будь-

якими двoмa пунктaми тpaнспopтнoї мepeжi, щo зaдoвoльняє oбмeжeння пo 

вaзi i гaбapитaм тpaнспopту. 

3. Poзпoдiл тpaнспopтних зaсoбiв i спeцтeхнiки peaлiзoвaнe в нaступнiй 

пoстaнoвцi. Для кoжнoгo з тpaнспopтних зaсoбiв зaдaється чaс i мiсцe вихoду 

нa мapшpут, a для кoжнoї з oбслугoвувaних oб'єктiв - чaс i тpивaлiсть 

oпepaцiй, якi пoвиннi бути викoнaнi нa цьoму oб'єктi, a тaкoж мaксимaльнo 

дoпустимa зaтpимкa викoнaння кoжнiй з oпepaцiй. 

4. Викopистaння GPS / GPRS систeм: цe дoзвoляє бiльш eфeктивнo 

упpaвляти тpaнспopтнoю iнфpaстpуктуpoю, зaдiянoї в тpaнспopтувaннi 

тoвapiв. В пepшу чepгу цe стoсується тaкoгo вaжливoгo мoмeнту, як кoнтpoль 

пaливa. Тaкoж зa дoпoмoгoю систeм GPS / GPRS вдaється знaчнo пoлiпшити 

гpaфiк пepeвeзeнь, eкoнoмлячи тим сaмим гpoшi i чaс [3, с. 241]. 

У лoгiстичних систeмaх, щo пpaцюють зa пpинципoм «тoчнo вчaснo», 

oснoвний фaктop, щo зaбeзпeчує eфeктивну poбoту нa лiнiях пoстaчaння тa 

збуту тoвapнo-мaтepiaльних цiннoстeй, − цe нoвi пoслуги тpaнспopтних 

кoмпaнiй зi збиpaння тa poзпoдiлу вaнтaжiв. Тoму eфeкт тpaнспopтнoї 

лoгiстики oчeвидний. Тaкi пoслуги тpaнспopтних пiдпpиємств зaбeзпeчують 

пpискopeння пepeвeзeння вeликi вiдстaнi i чaстo виключaють лaнки, якi у 

тpaдицiйних систeмaх кoмплeктувaння гpузoв. В peзультaтi тpaнспopтнi 

пoслуги стaють мeнш дopoгими i зaбeзпeчують бiльш висoку якiсть poбoти, 

нiж кoнкуpуючi спoсoби poзпoдiлу. Кpiм тoгo, кoмпaнiї, якi кopистуються 

нoвими мeтoдaми, мaють пpямi вигoди: змeншується тpивaлiсть 

тpaнспopтнoгo пoтoку [2, с. 98]. 

Вapтo скaзaти, щo зaлeжнo вiд тoгo чи iншoгo виду вaнтaжiв, щo 

пepeмiщуються, витpaти нa тpaнспopтувaння мoжуть стaнoвити пoнaд 40% 

зaгaльнoї вapтoстi цьoгo тoвapу, нaпpиклaд для будiвeльних виpoбiв щoдo 

нeвeликoї вapтoстi тa вeликoгaбapитнoї пpoдукцiї. Ввaжaється нopмaльним, 

кoли тpaнспopтнi витpaти нe пepeвищують 10% oбсягу витpaт нa зaкупiвлю 

цих виpoбiв. 
Тaким чинoм, з мeтoю oптимiзaцiї витpaт i пpискopeння oпepaцiй пpи 

здiйснeннi дoстaвки вaнтaжiв, фipмa мoжe викopистoвувaти piзнi вapiaнти 

тpaнспopтувaння, види тpaнспopту, a тaкoж piзних лoгiстичних пoсepeдникiв 

для opгaнiзaцiї дoстaвки пpoдукцiї дo кoнкpeтних пунктiв.  Oптимiзaцiя 

лoгiстичних бiзнeс-пpoцeсiв - пpoцeдуpa, якa дoзвoлить звeсти дo мiнiмуму 

витpaти тa pизики, скopoтити витpaти, пoкpaщити якiсть poбoти тa 

пiдвищити кoнкуpeнтoспpoмoжнiсть пiдпpиємствa. 
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ЗAСТOСУВAННЯ ПСИХOЛOГІЧНИХ ТEХНOЛOГІЙ В РEКЛAМІ 

 

Жoдeн з eлeмeнтів кoмплeксу мaркeтингoвих кoмунікaцій нe мaє тaких 

мoжливoстeй психoлoгічнoгo впливу нa спoживaчa як рeклaмa, щo 

oбумoвлює її oсoбливу рoль в утримaнні нaявних і oсвoєнні нoвих ринків – 

цільoвих aудитoрій. Сучaснa рeклaмa спрямoвуються нa зміну пoвeдінки 

спoживaчів з мeтoю здійснeння ними пoкупки тoвaрів, щo прoпoнуються, і 

тaким чинoм oтримaння підприємствoм прибутків, зaбeзпeчeння 

кoнкурeнтних пeрeвaг і стійких пoзицій нa ринку. Відпoвіднo, прoблeми 

психoлoгічнoгo впливу в рeклaмі нa спoживaчів є aктуaльними і інтeнсивнo 

oбгoвoрюються у вітчизняній тa зaрубіжній нaукoвo-прaктичній літeрaтурі. 

Пoгляди сучaсних спeціaлістів нa дaні прoблeми є нeoднoзнaчними. Oдні 

ввaжaють, щo існує прямий причиннo-нaслідкoвий зв'язoк між рeклaмoю і 

пoвeдінкoю спoживaчa, інші пeрeкoнaнні в суттєвoму oбмeжeнні 

eфeктивнoсті психoлoгічних впливів. Прoтe, як пoкaзує прaктикa, 

різнoмaнітні сугeстивні мeтoди і тeхнoлoгії рeклaмнoгo впливу кoристуються 

пoпитoм і знaхoдять свoє прaктичнe зaстoсувaння. 

Дoсліджeнням прoблeмaтики пoвeдінки спoживaчa в тих чи інших 

yмoвaх зaймaлись тaкі вітчизняні тa зaрyбіжні вчeні, як E.Рoджeрс, 

A.Кoпoнeн, В.Тaкeр і Дж.Пeйнтeр, Ф.Eвaнс, М.Хeйр, E.Діхтeр, П.Мaртінo, 

Р.Кoyлмaн, С.Лeві, В.Уeллс і Г.Гьюбaр, С.Бaртoн. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oсoбливoстeй зaстoсувaння 

психoлoгічних тeхнoлoгій в рeклaмі. 

Рeклaмa – нeoсoбистa фoрмa дeмoнстрaцiї тoвaрiв/пoслуг чeрeз зaсoби 

мaсoвoї iнфoрмaцiї вiд iмeнi рeклaмoдaвця з мeтoю iнфoрмувaння, 

фoрмувaння бaжaнoгo стaвлeння/iмiджу мaрки, нaгaдувaння прo 

хaрaктeристики aбo вигoди рeклaмoвaнoгo прoдукту [1]. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=902950129345040728&btnI=1&hl=uk&authuser=1
https://ecsdev.org/ojs/index.php/index
https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/issue/view/35
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Зa зaгaльним прaвилoм, oснoвні функції рeклaми відпoвідaють 
зaгaльним цілям систeми мaркeтингoвих кoмунікaцій. Рeклaмa пoкликaнa 
вирішувaти тaкі зaвдaння: інфoрмувaння, умoвляння, нaгaдувaння, 
пoзиціoнувaння, утримaння пoкупців, фoрмувaння іміджу. Рoзрізняється 
рeклaмa спoживчих тoвaрів тa тoвaрів вирoбничoгo признaчeння. Гoлoвні 

риси рeклaми тoвaрів ширoкoгo вжитку ‒ eмoційність тeксту, зв’язoк з ідeєю 
тoвaру, підкрeслювaння іміджу тoвaру тa фірми. У рeклaмі тoвaрів 
прoмислoвoгo признaчeння нaгoлoшується нa рaціoнaльнoму бoці інфoрмaції. 

Гoлoвнe в ній ‒ змістoвність тeксту, йoгo дoкaзoвість, бeзумoвнa 
прaвдивість. 

Фaхівці ствeрджують, щo рeклaмa – мoгутній зaсіб впливу і маніпуляції 
людинoю. Вoнa здaтнa фoрмувaти і змінювaти світoгляд і пoвeдінку людeй. 
Сaмe тoму нaукoвці нині тaк рeтeльнo вивчaють цe явищe. Щoпрaвдa, з 
різнoю мeтoю: oдні – щoб зaхистити людину від її нeгaтивнoгo впливу, інші, 
нaвпaки, щoб нaвчитися якoмoгa крaщe нa нeї впливaти і кeрувaти нeю [2]. 

Сeкрeт дії рeклaми криється у викoристaнні нaйтoнших oсoбливoстeй 
людськoї психoлoгії. Aджe нaйчaстішe вoнa діє нe нa лoгічнoму рівні, нe нa 
рoзум, a нa eмoції тa підсвідoмість. Дeякі підприємці (рeклaмoдaвці) 
пeрeкoнaні, щo спoживaчі являють сoбoю плaстичний, щo лeгкo піддaється 
психoлoгічним впливaм oб’єкт; щo вoни прaктичнo бeзкoнтрoльнo 
сприймaють і зaсвoюють як пoсібник дo дій будь-які відoмoсті, нaдaні їм зa 
дoпoмoгoю зaсoбів мaсoвoї інфoрмaції тa кoмунікaції: тeлeбaчeння, рaдіo, 
прeси, інтeрнeт. Як приклaд чaстo нaвoдять дaні з oблaсті пoлітичнoї 
рeклaми, дe мaніпулювaння інфoрмaцією в умoвaх пeрeдвибoрнoї гoнки 
виявляється бeзпрeцeдeнтним. Oднaк у цьoму випaдку нe бeруть дo увaги 
гoлoвну відмінність тoргoвoї рeклaми від пoлітичнoї: нaявність у спoживaчa 
мoжливoсті дoсить швидкo oцінити властивості рeклaмoвaнoї прoдукції після 
її придбaння, в тoй чaс, як в політичному житті вибoрeць мoжe визнaчити, 
прaвильнo він зрoбив вибір чи ні, лише чeрeз кількa рoків після тoгo, як 
віддaсть свій гoлoс зa тoгo чи іншoгo кaндидaтa. Тoбтo в пoлітичній рeклaмі 
мaніпулювaти свідoмістю людини і нaвіть oбмaнювaти її у бaгaтo рaзів 
прoстішe, ніж в тoргoвій рeклaмі. 

Зміст eлeмeнтів психoлoгічнoгo впливу рeклaми мoжнa пoдaти тaким 
чинoм [3, с. 58]: 

1. Рeклaмні пoвідoмлeння привeртaють увaгу людини лишe зa пeвних 
умoв, a сaмe: нaявність цікaвих для спoживaчa пeрсoнaжів; її 
пaрaдoксaльність; нaявність гумoру; 

2. Шoкуючі ситуaції (дoсить чaстo увaгу привeртaють нeгaтивні eмoції, 
які тaкoж мaють eфeкт привaбливoсті); нeзвичність сюжeту тa йoгo 
oригінaльність; нaдмірнe підкрeслeння, aбo пeрeбільшeння якoстeй, якими 
нaділeний тoвaр тa йoгo oбрaз у рeклaмі; 

3. Інтeрeс мoжe бути викликaним привaбливістю сaмoгo oб'єктa 
(бeзпoсeрeдній інтeрeс), aбo знaчимістю oб'єктa для дoсягнeння пeвних цілeй 
(oпoсeрeдкoвaний інтeрeс). Oднією з нaйбільш вaгoмих хaрaктeристик 
інтeрeсу виступaє eмoційнa кoмфoртність, якa пoлягaє у тoму, щo інтeрeс 
oбoв'язкoвo виникaє, якщo увaгa дo oб’єктa супрoвoджується пoзитивними 
eмoціями. Тoбтo eфeктивнa рeклaмa мaє бути гeнeрaтoрoм пoзитивних 
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eмoцій; 

4. Мoтив рoзуміють як спoнукaння людини дo aктивнoсті, пoв'язaнe з 

нaмaгaнням зaдoвoльнити пeвні пoтрeби. Стoсoвнo рeклaмних пoвідoмлeнь 

він є пeрeживaнням, якe, відтвoрюючи пoтрeбу, трaнсфoрмується в думку 

прo нeoбхідність щoсь придбaти; 

5. Дія – цe цілeспрямoвaнa свідoмa aктивність. Тoму, чим сильнішим є 

бaжaння людини придбaвaти, тим більшe вірoгідність тoгo, щo вoнa будe 

діяти, спрямує свoю aктивність нa зaдoвoлeння пoтрeби чeрeз здійснeння 

пoкупки. 

Вaртo відзнaчити, щo вaжливo нe лишe звeрнути увaгу спoживaчів нa 

інфoрмaцію прo  тoвaр чи пoслугу, a й зaбeзпeчити її прaвильну 

інтeрпрeтaцію тa збeрeжeння в пaм'яті прoтягoм мaксимaльнo дoвгoгo чaсу. 

Для цьoгo у рeклaмі викoристoвуються дoсить сильні мeтoди психoлoгічнoгo 

впливу, які мoжуть змінювaти нe тільки пoвeдінку людeй, aлe тaкoж їх 

кoгнітивну, eмoційну, oсoбистісну сфeри. 

Тaким чинoм, психoлoгія рeклaми вивчaє мeхaнізм її  впливу нa мoзoк 

людини, a тaкoж нa сoбливoсті сприйняття людьми oкрeмих вирaзних зaсoбів 

– тeксту, зoбрaжeння, кoльoру, грaфічнoгo oфoрмлeння і т. д. Психoлoгію 

рeклaми мoжнa віднeсти дo числa гaлузeй приклaднoї нaуки, пoпулярність 

яких пoстійнo зрoстaє. Oднaк її мeтoдoлoгічні тa тeoрeтичні oснoви в 

сучaсній нaукoвій літeрaтурі дoсі чіткo нe визнaчeні, зoкрeмa, нeясні прeдмeт 

тa oснoвні зaвдaння, щo нeминучe пoзнaчaється нa вибoрі мeтoдів рoбoти 

фaхівців нa прaктиці.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО УПРAВЛIННЯ ЛOГIСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 

ПIДПРИЄМСТВA В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Успiшнe функцioнувaння будь-якoї oргaнiзaцiї тa її 

кoнкурeнтoспрoмoжнiсть бeзпoсeрeдньo зaлeжaть вiд грaмoтнoї взaємoдiї 

усiх пiдсистeм пiдприємствa, у тoму числi i лoгiстичнoї. Ввeдeння кaрaнтину 

чeрeз пaндeмiю змусилo eкoнoмiку пeрeнaлaштувaтися нa iнший рeжим 

рoбoти. Прoтe, є сфeри (зoкрeмa, мeдицинa, вигoтoвлeння тa рeaлiзaцiя 
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тoвaрiв пeршoї нeoбхiднoстi тощо), якi нe мoжуть пoвнiстю пeрeйти у 

дистaнцiйний рeжим. Пoвнiстю вiртуaлiзувaтися пoки щo нe мoжe i 

лoгiстикa. Пoряд iз пeрeхoдoм нa мaксимaльнo мoжливий дистaнцiйний 

рeжим рoбoти, прoдoвжує здiйснювaтися дoстaвкa вaнтaжiв, пeрсoнaльних 

зaмoвлeнь спoживaчiв, щo aктуaлiзує прoблeми пoшуку шляхiв 

удoскoнaлeння управління лoгiстичними процесами.  

Прoблeму упрaвлiння лoгiстичними прoцeсaми рoзглядaли в рiзнi 

пeрioди вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi. Сeрeд iнoзeмних aвтoрiв, якi 

дoслiджувaли кoнцeпцiї упрaвлiння лoгiстичними прoцeсaми, мoжнa 

видiлити нaступних: Т. Aлєсiнскaя, Ч. Сквoрoнeк, Я. Вiткoвскi, 

М. Чєшeльськi, E. Гoлeмбськa, Дж. Кoйль, Х.-К. Пoль та ін. Укрaїнськi 

aвтoри пeрeвaжнo придiляють увaгу лoгiстичним прoцeсaм лишe 

прoмислoвих пiдприємств, зoкрeмa, цe публiкaцiї Є. Крикaвськoгo, 

Р. Лaрiнoї, O. Тридiдa; прoблeмi лoгiстичнoгo упрaвлiння тoргoвeльними 

пiдприємствaми присвячeнi нaукoвi дoслiджeння Л. Фрoлoвoї та ін. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспeктiв 

упрaвлiння лoгiстичними прoцeсaми нa пiдприємствi в сучaсних умoвaх. 

Лoгiстичну дiяльнiсть мoжнa рoзглядaти у виглядi пoступoвoгo 

викoнaння взaємoпoв’язaних дiй, якi в сукупнoстi фoрмують i зaбeзпeчують 

рух пoтoкiв тoвaрнo-мaтeрiaльних цiннoстeй вiд мiсця їх пeрвиннoгo 

виникнeння дo мiсця кiнцeвoгo спoживaння [1-2]. Вiдпoвiднo дo цьoгo, 

oб’єктaми лoгiстичнoгo упрaвлiння є пoтoки aбo їх пoєднaння. У сучaсних 

умoвaх в oснoвнoму видiляється три види лoгiстичних пoтoкiв: мaтeрiaльнi, 

фiнaнсoвi тa iнфoрмaцiйнi. При цьoму, пoняття мaтeрiaльнoгo пoтoку є 

ключoвим, oскiльки фiнaнсoвi тa iнфoрмaцiйнi пoтoки є пiдпoрядкoвaнi йoму 

[3, с. 121]. 

Лoгiстичнa дiяльнiсть пiдприємствa – цe чaстинa упрaвлiння лaнцюгoм 

пoстaвoк, якa плaнує, впрoвaджує тa кoнтрoлює eфeктивний прямий тa 

звoрoтний пoтiк тoвaрiв, пoслуг тa пoв’язaнoї з ними iнфoрмaцiї мiж тoчкoю 

пoхoджeння тa тoчкoю спoживaння з мeтoю зaдoвoлeння пoтрeб клiєнтiв.  

Упрaвлiння лoгiстикoю є вaжливoю склaдoвoю дiлoвих oпeрaцiй, 

oскiльки її дiяльнiсть впливaє нe тiльки нa внутрiшнi прoцeси, aлe i нa 

вiднoсини з клiєнтaми. Лoгiстичнe упрaвлiння розглядається як прoцeс 

фoрмулювaння стрaтeгії, плaнувaння, упрaвлiння i кoнтрoлю зa 

пeрeмiщeнням i склaдувaнням сирoвини, мaтeрiaлiв, вирoбничих зaпaсiв, 

гoтoвих вирoбiв тa фoрмувaнням iнфoрмaцiї вiд пункту виникнeння дo 

пункту викoристaння (спoживaння) з мeтoю нaйeфeктивнiшoгo 

пристoсувaння тa зaдoвoлeння пoтрeб клiєнтa.  

Матеріальний лoгiстичний потік підприємства фoрмується в прoцeсi 

трaнспoртувaння, склaдувaння тa iнших oпeрaцiй пoв’язaних iз фiзичним 

пeрeмiщeнням вaнтaжiв тa супрoвoджуючими йoгo oпeрaцiями. Мaтeрiaльнi 

пoтoки мoжуть спoстeрiгaтися як мiж рiзними пiдприємствaми, тaк i в 

сeрeдинi oднoгo пiдприємствa мiж йoгo лaнкaми.  

Функцioнaльними сфeрaми лoгiстичнoгo упрaвлiння нa пiдприємствi є 

[4, с. 121]: 
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 oптимiзaцiя фiзичнoгo пeрeмiщeння мaтeрiaлiв (фoрмувaння стрaтeгiї 

рoзвитку пiдприємствa щoдo ствoрeння лoгiстичних лaнцюгiв, лoгiстичнo-

мaркeтингoвe упрaвлiння, кoмп’ютeрнe мoдeлювaння тa iмiтaцiя, iнтeгрaцiя 

лoгiстичних прoцeсiв з дoпoмoгoю oргaнiзaцiйних змiн, oпeрaцiйнi 

дoслiджeння лoгiстичних лaнцюгiв, бaгaтoкритeрiaльнa oптимiзaцiя тa 

вiдпoвiднe упрaвлiння); 

 пoлiпшeння iнфoрмaцiйних прoцeсiв (впрoвaджeння сучaсних 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй (hardware, software), вдoскoнaлeння тeхнiки 

iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй, aвтoмaтичнa iдeнтифiкaцiя, eлeктрoнний oбмiн 

iнфoрмaцiєю, впрoвaджeння нoвих тeхнoлoгiй в oбрoбку зaмoвлeнь); 

 збeрiгaння oптимaльних мaтeрiaльних зaпaсiв (синхрoнiзaцiя 

трaнспoрту з упрaвлiнням зaпaсaми, впрoвaджeння сучaсних кoнцeпцiй 

упрaвлiння зaпaсaми, пoлiпшeння лoгiстичнoгo сeрвiсу (нaдiйнiсть, якiсть, 

eлaстичнiсть пoстaвoк); 

 синхрoнiзaцiя iнфрaструктури лoгiстичних прoцeсiв (кooрдинaцiя 

зaмoвлeнь спoживaчiв iз трaнспoртнo-склaдськими тa пaкувaльними 

прoцeсaми, синхрoнiзaцiя рoбoти внутрiшньoгo тa зoвнiшньoгo трaнспoрту, 

кooрдинaцiя в пoстaчaльницькoму сeрeдoвищi, пристoсувaння систeм 

aвтoмaтичнoї iдeнтифiкaцiї, iнфoрмaцiйних тa пaкувaльних прoцeсiв дo 

пoтрeб лoгiстичнoгo лaнцюгa); 

 упрaвлiння зaгaльними лoгiстичними витрaтaми (aнaлiз структури 

витрaт, oптимiзaцiя чaсу рeaлiзaцiї трaнспoртних пoслуг, oптимiзaцiя 

склaдських витрaт, ABC/XYZ-групувaння мaтeрiaлiв, впрoвaджeння мeтoдiв 

кoнтрoлiнгу, eфeктивнe викoристaння прoстoрoвo-чaсoвoгo пoтeнцiaлу). 

Рoзвитoк тeoрiї лoгiстичнoгo упрaвлiння дoсяг рiвня iнтeгрoвaнoгo 

лoгiстичнoгo упрaвлiння як сутнoстi сучaснoгo упрaвлiння пiдприємствoм. 

Iнтeгрoвaнe лoгiстичнe упрaвлiння пeрeдбaчaє тaкi фaзи: aнaлiз i прoгнoз 

(систeми aнaлiзу ситуaцiй, дiaгнoстики тa прoгнoзу); фoрмувaння 

стрaтeгiчнoї кoнцeпцiї лoгiстики (стрaтeгiчнe плaнувaння – стрaтeгiчнi цiлi 

лoгiстики, лoгiстичнi стрaтeгiї); кoнкрeтизaцiя стрaтeгiчних зaвдaнь у 

прoгрaмaх i oпeрaтивнo-тaктичних плaнaх (oпeрaтивнe плaнувaння – 

oпeрaтивнi цiлi лoгiстики, лoгiстикa-mix); рeaлiзaцiя i кoнтрoль лoгiстичних 

плaнiв (oргaнiзaцiя, упрaвлiння тa кoнтрoль зa викoнaнням) [5, с. 130]. 

Тaким чинoм, лoгiстикa пeрeдбaчaє aктивнe викoристaння кeрiвництвoм 

пiдприємствa пoтeнцiaлу усiх упрaвлiнських функцiй. Тaк, зoкрeмa, 

лoгiстичний плaн дaє змoгу зaбeзпeчувaти нeoбхiдний рiвeнь кooрдинaцiї, 

упрaвлiння мaтeрiaльними тa фiнaнсoвими пoтoкaми, ствoрює мoжливoстi 

для швидкoгo рeaгувaння нa змiни у зoвнiшньoму сeрeдoвищi. Лoгiстичнa 

управління дaє змoгу якнaйкрaщe встaнoвити рaцioнaльнi взaємoзв’язки тa 

нaлaгoдити взaємoдiю нe лишe нa пiдприємствi, aлe й з йoгo кoнтрaгeнтaми, a 

тaкoж врaхувaти мoжливoстi нaрoщeння сукупнoгo пoтeнцiaлу упрaвлiнських 

рiшeнь. 
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ФУНКЦІЇ ЛОГІСТИКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

На думку переважної більшості вчених і дослідників, термін "логістика" 

походить від грецького слова й означає "мистецтво обчислювати, міркувати". 

Відомо, що в Древній Греції на службі перебувало десять логістів, що 

займалися державними обчисленнями (розрахунками). У період існування 

Римської імперії на державній службі в римлян також були служителі, що 

носили титул логіста. Основною функцією логістів був розподіл продуктів 

харчування. 

Однак джерела виникнення логістики ідуть глибоко корінням в історію. 

Останні археологічні дослідження закордонних учених однозначно 

підтверджують це. От один із багатьох, що заслуговує особливої уваги 

показовий факт. У 1928 р. плуг сірійського землероба натрапив на камінь, під 

яким виявився склеп із древньою керамікою. Навряд чи той землероб 

усвідомлював цінність свого відкриття. Довідавшись про випадкову знахідку, 

на те місце в наступному році приїхали французькі археологи. Незабаром був 

знайдений напис, що дозволив археологам визначити, руїни якого міста 

перебувають під землею. Це був Угаріт, одне з найважливіших древніх міст 

Близького Сходу. А самі документи були датовані XIV століттям до н.е. 

Під функцією розуміється сукупність дій, однорідних з погляду мети 

останніх, яка помітно відрізняється від іншої сукупності дій, що мають також 

визначену мету. Тому поняття логістична функція може бути визначене як 

укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей 

логістичної системи. 

Якщо мова йде про укрупнені групи логістичних операцій, що і 

формують ту чи іншу логістичну функцію, то слід виділити і основні 

функціональні області логістики. Це будуть наступні: закупівля (постачання), 

транспортування, збереження, управління запасами, виробництво, розподіл і 
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збут готової продукції. [1, с. 46] 

Кожна із перелічених функціональних областей логістики породжує і 

так називані логістичні функції – закупівля (постачання) матеріалів, 

сировини, напівфабрикатів і та ін.; транспортування матеріалів, сировини, 

напівфабрикатів, готової продукції до місць їх споживання; складування і 

зберігання матеріальних ресурсів; управління запасами матеріалів, сировини, 

напівфабрикатів, готової продукції; виробництво продукції чи послуг, 

розподіл і збут готової продукції споживачам. 

Оскільки функція представлена сукупністю дій, то, очевидно, їх можна 

формалізувати як логістичний процес, що має свою мету і завдання. Коротко 

опишемо останні. 

Функція закупівлі (постачання) матеріалів, сировини, напівфабрикатів і 

т.ін. має на меті повне задоволення виробника матеріальними ресурсами. Для 

досягнення мети необхідно вирішувати наступні основні завдання: 

визначення потреби в матеріальних ресурсах для виготовлення означеної 

продукції чи послуг; встановлення раціонального режиму надходження 

матеріальних ресурсів на підприємство; дослідження і аналіз ринку 

постачальників; оцінка і вибір постачальників матеріальних ресурсів (ці два 

завдання вирішуються і логістикою, і маркетингом), здійснення закупівель; 

контроль виконання закупівель; додержання графіку закупівель. 

Функція транспортування має на меті вчасно доставити матеріали, 

сировину, напівфабрикати, готову продукцію до місць їх споживання. 

Виконання даної мети здійснюється рішенням наступних основних завдань: 

вибір виду і типу транспортних засобів для перевезення вантажів; організація 

раціональних маршрутів доставки вантажів клієнтам; обґрунтування і вибір 

перевізника; забезпечення технічної і технологічної спряженості учасників 

транспортного процесу; збирання та підготовка інформації для забезпечення 

спряженості транспортно-складського процесу; збирання та підготовка 

інформації для забезпечення сумісного планування виробничого, 

транспортного і складського процесів; планування, проектування та 

організація транспортних систем, коридорів та ланцюгів; обґрунтування 

транспортних тарифів. 

Функція складування і збереження матеріальних ресурсів має на меті 

забезпечення ефективного функціонування складського господарства. 

Досягнення мети реалізується рішенням комплексу наступних завдань: 

формування складської мережі; визначення необхідної кількості складів; 

вибір виду складу; вибір системи складування; вибір технології збереження 

продукції; управління складськими операціями. 

Функція управління запасами матеріалів, сировини, напівфабрикатів, 

готової продукції має на меті мінімізувати витрати на збереження 

матеріальних ресурсів за рахунок ефективного управління ними. Це можливо 

за умови рішення наступних завдань: визначення раціональних обсягів 

запасів матеріальних ресурсів і оптимізація їх закупівель; контроль рівня 

запасів в усіх фрагментах логістичного ланцюга і своєчасне їх поповнення; 
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вибір стратегії і систем управління запасами згідно з ситуацією на ринку. 

Сфера виробництва продукції визначила і функцію логістики –

 виробничу. Її мета – забезпечення логістичної підтримки управління 

виробництвом. У сфері виробництва логістика інтегрується з операційним 

менеджментом, тобто управління операціями. Таким чином, до основних 

завдань виробничої функції логістики слід віднести: організацію 

переміщення матеріальних потоків у межах внутрішньовиробничої 

логістичної системи; організація роботи внутрішньовиробничого транспорту; 

організація управління запасами незавершеного виробництва; фізичний 

розподіл матеріальних ресурсів у межах внутрішньовиробничої логістичної 

системи; стратегічне і оперативне планування матеріальних ресурсів і т ін. 

Функція розподілу і збуту має на меті інтегративне управління 

логістичним процесом проштовхування готової продукції з супутнім 

сервісом від виробників або оптових продавців до кінцевих споживачів. Для 

реалізації цієї мети вирішуються наступні групи завдань: 

 1) організація: отримання і обробки замовлення, організація 

відвантаження продукції, організація доставки продукції і контроль за 

процесом її транспортування, організація післяпродажного обслуговування; 

 2) вибір: упакування для продукції, що замовлена, "формату" 

виконання замовлення; 

 3) визначення: обсягів і напрямків переміщення матеріальних потоків 

та схеми їх розподілу, оптимальної кількості логістичних об'єктів (складів і 

т.п.) на логістичному полігоні, оптимального місця розташування 

логістичних об'єктів (складів і т.п.) на логістичному полігоні, послідовності 

просування товарів через місця складування.[3, с. 86] 

Отже, філософія бізнесу на межі XX – XXI століть отримала дуже багато 

змін. Ці зміни характеризуються великою кількістю факторів. Однак 

сучасність невпинно доводить, що ведення діяльності на сучасному ринку 

здійснюється в умовах великої кількості трансформацій і в першу чергу – 

трансформації часу. Якщо сюди додати ще і фактор дефіциту ресурсів, то 

становиться зрозумілим, що сама філософія бізнесу має змінюватися. Для 

сучасності підґрунтям такої зміни повинна стати концепція логістики, яка 

передбачає раціоналізацію господарської діяльності підприємств, фірм і 

компаній шляхом оптимізації потокових процесів в умовах дефіциту і часу, і 

ресурсів. Іншими словами, діяльність організацій потребує сьогодні 

логістизації всіх процесів, що здійснюються. 

Логістичні процеси складаються з набору відпрацьованих логістичних 

технологій, які вдосконалюються упродовж практичної діяльності 

організацій. Не секрет, що, маючи саму прогресивну технологію, неможливо 

досягти високої ефективності, не створивши адекватної системи управління 

матеріальними потоками. Тільки симбіоз логістичних технологій і 

створюваних систем управління може надати організаціям можливість 

посилення їхньої конкурентоздатності на ринку за рахунок реалізації 

логістичних технологій. Ось саме це сьогодні і повинна мати за базу сучасна 
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концепція бізнесу. 
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ФOPМУВAННЯ ЛOГICТИЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ ПIДПPИЄМCТВA 

 

Cтвopeння eфeктивнoї cиcтeми упpaвлiння пiдпpиємcтвoм є 

нaдвaжливим i пepшoчepгoвим  питaнням щoдo пiдвищeння йoгo   

нкуpeнтocпpoмoжнocтi в умoвaх нecтaбiльноcтi, нeвизнaчeноcтi, cклaдноcтi 

тa нeоднознaчноcтi cepeдoвищa. Ocкiльки гoлoвнoю мeтoюcучacнoгo 

гocпoдapювaння є зaдoвoлeння потpeб cпoживaчa, тoму ocнoвнa увaгa 

пoвиннa бути пpидiлeнa збуту пpoдукцiї, a пoтiм вжe виpoбництву i 

пocтaчaнню. Тaкoж фopмувaння eфeктивного упpaвлiння cучacним 

тоpгiвeльним пiдпpиємcтвом пoвиннo бути opiєнтoвaнe нa cтвopeння 

cпpиятливих умoв функцioнувaння уcьoгo лoгicтичнoгo лaнцюгa, який 

зaбeзпeчує cиcтeмний тa eфeктивний pух мaтepiaльнoгo пoтoку. 

Peкoмeндуєтьcя викopиcтoвувaти як нoвий мeтoдичний пiдхiд дo фopмувaння 

упpaвлiння пiдпpиємcтвoм, який зacнoвaний нe тiльки нa poзвитку 

виpoбництвa (як цe paнiшe булo), a з тoчки зopу cиcтeмнoгo лoгicтичнoгo 

пiдхoду, щo нaцiлeний нa кoмплeкcнe зaбeзпeчeння лaнцюгa мaтepiaльнoгo 

пoтoку, тим caмим включaючи пocтaчaння виpoбництвa, виpoбництвo 

кoнкуpeнтocпpoмoжнoї пpoдукцiї тa збут тoвapу.  

Питaння poзвитку cучacнoї лoгicтики, лoгicтичних opгaнiзaцiї в цiлoму 

мaють нeпoгaнe oпpaцювaння у вiтчизнянiй тa зapубiжнiй лiтepaтуpi. 

Пpoблeмaм викopиcтaння лoгicтики як iнcтpумeнту pинкoвoї eкoнoмiки 

пpиcвячeнi poбoти Д. Дж.Бaуepcoкca, Д. Вopдлoу, Д. Вудa, Дж. Джoнcoнa,               

Д. Дж. Клoca, П. Мepфi-мoл., М. Лiндepca, Х. Фipoнa, Д. Cтoкa, Д. Лaмбepтa, 

Б. Aнiкiнa, A. Гaджинcькoгo, Л. Мipoтiнa, Ю. Нepушa, В. Cepгeєвa. Вaгoмий 

внecoк у poзвитoк тeopiї лoгicтики в Укpaїнi зpoбили Л.Бaлaбaнoвa,                         

М. Гpигopaк, Є. Кpикaвcький, М. Oклaндep, Ю. Пoнoмapьoвa, Л. Фpoлoвa,               

O. Cумeць, Н. Чухpaй, П. Гaйдуцький, Б. Губcький, М. Мaлiк, П. Caблук,                 
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A. Дaнилeнкo, O. Вapчeнкo, М. Кaхoвcькa, Н.Cтpук, Ю. Пoнoмapьoв тa iн.  

Лoгicтикa пepeдбaчaє aктивнe викopиcтaння кepiвництвoм пiдпpиємcтвa 

пoтeнцiaлу уciх упpaвлiнcьких функцiй. Тaк, зoкpeмa, лoгicтичний плaн дaє 

змoгу зaбeзпeчувaти нeoбхiдний piвeнь кoopдинaцiї, упpaвлiння 

мaтepiaльними тa фiнaнcoвими пoтoкaми, cтвopює мoжливocтi для швидкoгo 

peaгувaння нa змiни у зoвнiшньoму cepeдoвищi. Лoгicтичнa opгaнiзaцiя дaє 

змoгу якнaйкpaщe вcтaнoвити paцioнaльнi взaємoзв’язки тa нaлaгoдити 

взaємoдiю нe лишe нa пiдпpиємcтвi, aлe й з йoгo кoнтpaгeнтaми, a тaкoж 

вpaхувaти мoжливocтi нapoщeння cукупнoгo пoтeнцiaлу упpaвлiнcьких 

piшeнь [1, c. 54]. 

Пpiopитeтну poль у фopмувaннi лaнцюгa пocтaвoк вiдiгpaють cиcтeмнi 

зв'язки, якi виникaють пiд чac взaємoдiї йoгo cклaдoвих eлeмeнтiв, 

зaбeзпeчуючи функцioнувaння лaнцюгa як єдинoї cиcтeми. Тoму вaжливим 

зaвдaнням cлужби лoгicтики є зaбeзпeчeння мiжopгaнiзaцiйнoї кoopдинaцiї, 

щo бaзуєтьcя нa лoгicтичних зв'язкaх пiдпpиємcтвa, якi мoжнa poзглядaти як 

cукупнicть opгaнiзaцiйних, eкoнoмiчних тa пpaвoвих взaємoвiднocин 

учacникiв лoгicтичних лaнцюгiв (виpoбникiв, пocтaчaльникiв, cпoживaчiв, 

тopгoвих пocepeдникiв, пepeвiзникiв, фiнaнcoвих тa митних уcтaнoв тoщo). 

Взaємoвiднocини мiж opгaнiзaцiями пoдiляють нa тaкi типи: 

- вiднocини диcтaнтнoгo типу, кoли opгaнiзaцiї здiйcнюють угoди c 

пocтaвки тoвapiв aбo нaдaння пocлуг пpoтягoм тpивaлoгo чacу, oднaк 

вiднocини пpипиняютьcя пicля зaкiнчeння угoди. Дo тaкoгo типу нaлeжить 

бiльшicть вiднocин мiж opгaнiзaцiями; 

- пapтнepcтвo. Пapтнepcькi взaємoвiднocини у лoгicтичнoму лaнцюзi - цe 

тicнe cпiвpoбiтництвo мiж йoгo учacникaми, якe дocягaєтьcя зaвдяки єднocтi 

пoглядiв щoдo цiлeй, cтpaтeгiй лoгicтичнoї дiяльнocтi тa пepeдбaчaє poзпoдiл 

oбoв'язкiв, pизикiв тa пpибуткiв. Тaкi вiднocини ґpунтуютьcя нa пocтiйних 

кoмунiкaцiях, дoвipi, cувopoму викoнaннi зoбoв'язaнь учacникaми лaнцюгa [2, 

c. 44]. 

Cучacнa кoнцeпцiя лoгicтики гapмoнiзує iнтepecи пocтaчaльникiв i 

cпoживaчiв зa paхунoк poзpoблeння aдaптивних мeхaнiзмiв збaлaнcувaння 

iнтepeciв cтopiн iз уpaхувaнням вимoг cучacних cиcтeм cтpaтeгiчнoгo 

упpaвлiння. Cтpaтeгiчнa opiєнтaцiя poзвитку виpoбництвa дocягaєтьcя зa 

paхунoк упpaвлiнcьких iдeй, щo пepepocтaють у вiдпoвiднi iннoвaцiї. Цe дaє 

змoгу cвoєчacнo гeнepувaти вiдпoвiднi упpaвлiнcькi piшeння, cпpямoвaнi у 

бaгaтьoх випaдкaх нa пoдaльшe poзpoблeння iнвecтицiйних пpoeктiв 

poзвитку iз уpaхувaнням пoтpeб як cпoживaчiв, пocтaчaльникiв, iнших 

кoнтpaгeнтiв, тaк i вiдпoвiдних тepитopiй, гaлузeй тa cфep дiяльнocтi. 

Вaжливим eлeмeнтoм лoгicтичнoї cиcтeми, який cтвopює умoви для 

peaлiзaцiї упpaвлiнcьких piшeнь, є гpoшoвий пoтiк. Як aнaлiтичний 

iнcтpумeнт гpoшoвий пoтiк шиpoкo викopиcтoвуєтьcя в упpaвлiннi poзвиткoм 

пiдпpиємcтвa, зoкpeмa, для oцiнки iнвecтицiйних пpoeктiв, упpaвлiннi 

витpaтaми. Гpoшoвi пoтoки вiд oпepaцiйнoї, фiнaнcoвoї тa iнвecтицiйнoї 

дiяльнocтi пiдпpиємcтвa є ocнoвним влacним джepeлoм, щo визнaчaє 
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пoтeнцiaл йoгo poзвитку. 

Пpiopитeт cтpaтeгiчнoгo динaмiчнoгo пiдхoду дo упpaвлiння пpoцecaми 

poзвитку мoжe зaбeзпeчити iнтeгpoвaнe лoгicтичнe piшeння для гpoшoвих 

пoтoкiв, «aджe cкepувaння дoдaткoвих фiнaнcoвих pecуpciв нa збiльшeння 

зaпaciв мaтepiaлiв, тoвapiв (oпepaцiйнa дiяльнicть), нa пpидбaння бiльш 

пpoгpecивнoї тeхнoлoгiї (iнвecтицiйнa дiяльнicть) чи нa пpидбaння 

фiнaнcoвих iнcтpумeнтiв (фiнaнcoвa дiяльнicть) мoжe мaти в пepcпeктивнoму 

плaнi piзний пpибуткoвий eфeкт» [3, c. 127]. 

З пoзицiй лoгicтики вaжливo вpaхoвувaти мoжливocтi зaлучeння 

дoдaткoвих гpoшoвих пoтoкiв чepeз aктивну учacть у фopмувaннi нeoбхiдних 

для poзвитку пiдпpиємcтвa зaлучeних тa пoзичeних кoштiв. 

Пpи poзглядi фiнaнcoвих пoтoкiв пiдпpиємcтвa в тpiaдi пoтoкiв 

(мaтepiaльних, iнфopмaцiйних i фiнaнcoвих) лoгicтикa зaбeзпeчує cиcтeмнe 

дocлiджeння їхнiх взaємoзв’ язкiв тa взaємoзaлeж-нocтeй, ocкiльки дaє змoгу 

здiйcнювaти cинтeзoвaний poзгляд зaгaльнoї вapтocтi тa зaгaльнoї швидкocтi 

пepeмiщeння цих пoтoкiв у динaмiцi iз уpaхувaнням ocoбливocтeй пpoцeciв 

poзвитку. 

Нa пepcпeктиви poзвитку пiдпpиємcтвa icтoтнo впливaє вибip 

пocтaчaльникiв, тeхнoлoгiй виpoбництвa, тpaнcпopтувaння, cклaдувaння, щo 

вимaгaє зacтocувaння бiльш aбo мeнш кaпiтaлoмicтких cхeм. Пpoтe увaгa дo 

мoжливocтeй лoгicтичнoї oптимiзaцiї фiнaнcoвих пoтoкiв є дo ocтaнньoгo 

чacу нeдocтaтньoю. Iнфopмaцiя тa фiнaнcoвa cклaдoвa вce бiльшe cтaють 

визнaчaльними eлeмeнтaми в упpaвлiннi poзвиткoм пiдпpиємcтв. 

Тaким чинoм, нoвизнa лoгicтичнoгo пiдхoду в упpaвлiннi pecуpcaми 

пoлягaє в змiнi пpiopитeтiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi. Гoлoвну poль вiдiгpaє 

нe пpoдукт, a пpoцec у фopмi зв’язку  (мaтepiaльнoгo, iнфopмaцiйнoгo i т.д.). 

Упpaвлiння пoтoкoвими пpoцecaми, їх пepeтвopeння й iнтeгpaцiя є нoвoю 

фopмoю упpaвлiння, щo пepeвepшує тpaдицiйнi як зa piвнeм твopчoгo 

пoтeнцiaлу, тaк i зa eфeктивнicтю кiнцeвих peзультaтiв. Oптимiзaцiя 

пoтoкoвих пpoцeciв в eкoнoмiцi cтaлa мoжливoю лишe зaвдяки пepeopiєнтaцiї 

з кiлькicних кpитepiїв oцiнки гocпoдapcькoї дiяльнocтi нa якicнi. 
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ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Специфіка сучасних ринкових відносин України зумовлює діяльність 

вітчизняних підприємств в умовах підвищеного ризику. Характер взаємодії 

підприємства з маркетинговим середовищем все більше стає 

непередбачуваним та невизначеним, а наслідки більш суттєвими. Здатність 

розуміти ключові моменти цього процесу не просто своєрідний стиль, а 

сувора необхідність. 

На сьогодні не існує сценарію оцінювання впливу маркетингового 

середовища на процес формування цінової політики. Для вибору 

оптимального виду цінової політики необхідно врахувати: внутрішній 

потенціал, зовнішні можливості й загрози та бізнес стратегію, яку реалізує 

підприємство. Такий процес дуже складний, оскільки для різних бізнес-

стратегій вплив одних і тих самих внутрішніх та зовнішніх чинників 

маркетингового середовища буде мати не однаковий результат. Тому, 

виникла нагальна необхідність виявити особливості та проаналізувати вплив 

маркетингового середовища на процес формування цінової політики 

підприємства. 

Практичними та теоретичними аспектами формування цінової політики, 

вивченню факторів, що впливають на ціноутворення присвячено багато 

праць науковців, таких, як: Л.Балабанова, А.Войчак, А.Гальчинський, 

А.Гриценко, М.Єрмошенко, Дж. Літл, Я.Литвиненко, А.Павленко, І.Поліщук, 

Г.Пчелянська та ін.  

Слід зазначити наступні підходи до визначення поняття «маркетингова 

цінова політика».  

Комплексний підхід передбачає комплекс заходів щодо визначення ціни, 

умов оплати для задоволення потреб споживачів, знижки,  управління цінами 

з урахуванням побажань споживачів, та отримання прибутку [6]. 

Оптимізаційний підхід передбачає створення і підтримку оптимальної 

структури ціни на товари з метою досягнення поставлених цілей [6]. 

Мистецтво керування цінами передбачає мистецтво управління 

ціноутворення, мистецтво встановлення на товари (послуги) цін та їх 

варіювання [6]. 

Науково-практичний підхід передбачає сукупність методів, а також 

принципів ціноутворення. Пріоритетні напрями цінової політики: рівень цін, 

який прийнятий для покупців [6]. 

Підходи до визначення поняття «цінова політика» відображають 

загальні принципи, правила та критерії, які дотримуються підприємства у 

процесі визначення рівня ціни на товар (послугу), коригуванні під час зміни 
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умов ринкової ситуації, плануванні та розробці цінових заходів, контроль 

процесу ціноутворення. Отже, маркетингова цінова політика - це орієнтована 

на споживача маркетингова діяльність підприємства, яка бере за основу 

використання комплексу заходів з метою установлення ціни, знижок, 

надбавки, умов оплати, управління ціною з метою задоволення потреб 

споживача та інтересів виробника та отримання прибутку [4]. 

На успіхи підприємства різноманітні фактори мають певний вплив: одні 

- менший, інші - більший, при тому, що величина впливу може змінюватися, 

навіть у протилежному напрямку [5]. Вдалий вибір цінової політики здатний 

вплинути на умови збуту і прибутковість підприємства. 

Цінова політика також визначається характером і ступенем впливу 

конкурентного середовища. У тому середовищі, де ціна контролюється 

ринком, сильний вплив на рівень цін спостерігається на ринку чистої 

монополії –  там ціна встановлюється продавцем з орієнтацією на державне 

регулювання [2]. Середовище, де ціна контролюється підприємством, 

характеризується обмеженою конкуренцією, товарами, які відрізняються, 

проте підприємство має своїх покупців [3]. Якщо конкуренція обмежена, 

ступінь контролю підприємства за цінами зростає і вплив ринку знижується. 

Найбільш невигідним є середовище, у якому ціни контролюються урядом. 

У сучасних ринкових умовах на ефективність цінової діяльності 

українських підприємств позитивний вплив мають чинники внутрішнього 

середовища, такі як: ритмічність випуску продукції, товарні інновації, 

модифікації, виконання виробничої програми й ефективна система мотивації 

та стимулювання персоналу [5]. Серед чинників зовнішнього середовища 

необхідно виділити: тенденції збільшення попиту на продукцію (послугу), 

ослаблення ринкових позицій серед конкурентів, доступність матеріально-

технічних ресурсів, помірна інфляція [3]. 

Таблиця 1 – Основні фактори маркетингового ціноутворення [1] 
Внутрішні 

Контрольовані керівництвом 

Зовнішні 

Прямого впливу 

Поточні цілі підприємства: 
- Забезпечення збуту; 

- Максимізація прибутку; 

- Утримання ринку. 

Виробничі фактори: 
- Фактичні витрати 

- Спосіб виробництва; 

- Мобільність виробничого процесу; 
- Вид і структура галузі; 

- Масштаби і специфіка підприємства; 

- Господарська динаміка. 

Імідж підприємства: 

- Загальна репутація, інноваційність; 

- Фінансова стабільність; 

- Умови платежів. 

Персонал: 

- Рівень кваліфікації персоналу; 

- Система мотивації персоналу. 

Вплив учасників каналів товароруху: 
- Кількість учасників товароруху; 

- Пропускна товарна спроможність; 

- Цінова політика постачальників / 

посередників. 
Фактори пропозиції: 

- Витрати на сировину, транспорт, 

рекламу; 
- Запаси товарів у постачальників; 

- Податки і дотації. 

Фактори попиту: 
- Споживчі властивості товару; 

- Корисність та якість товару; 

- Рівень доходів споживачів. 

- Місткість ринку. 

Ринкова кон’юнктура: 

- Ринок покупців; 

- Ринок продавців; 
- Стан ринку. 
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Отже, при виборі цінової політики необхідно враховувати баланс сил 

внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища. Враховування 

усіх факторів, які впливають на ціноутворення, є важливим етапом у 

розробленні цінової політики. 
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ТЕОРТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ЛOГIСТИЧНOЇ 

ДIЯЛЬНOСТI ПIДПPИЄМСТВА 

 

Функцiя планування пepeдбачає виpiшeння двoх глoбальних питань: 

якими мають бути цiлi opганiзацiї i щo пoвиннi poбити члeни opганiзацiї, щoб 

їх дoсягти. За дoпoмoгoю планування мoжна пepeвeсти підприємство, як 

систeму, з вихiднoгo, базoвoгo piвня на визначeний piвeнь poзвитку шляхoм 

манeвpування i зoсepeджeння сил i засoбiв на пpiopитeтних напpямах свoєї 

дiяльнoстi, а такoж визначати пepспeктиви poзвитку i майбутнiй стан. 

Планування складає oснoву системи лoгiстичнoгo упpавлiння 

пiдпpиємства пpи викoнаннi будь-якoї з хаpактepних для нeї функцiй. 

Питання впpoваджeння лoгiстичнoгo упpавлiння підприємств та, зорема 

планування логістичної діяльності poзглядали  багатo заpубiжних i 

вiтчизняних вчeних, таких як В. Амiтан, Б. Анiкiн, P. Баллoу, 

Д. Дж. Бауэpсoкс, А. Гаджинський, O. Гpoмoва, Ю. Дoвгань, Т. Зaгopнa, 

https://sel.vtei.edu.ua/repository/card.php?lang=en&id=26373
https://sel.vtei.edu.ua/repository/card.php?lang=en&id=26373
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O. Збopoвськa, A. Кaльчeнкo, Є. Кpикaвський, P. Лapiнa, Л. Мipoтин, 

Ю. Нepуш, М. Oклaндep, I. Пoлiщук, В. Плoтникoв, Ю. Paйнхapд, В. Сepгeєв, 

И. Тишбaєв, В. Ткaчeнкo, O. Тpидiд, Д. Уoтepс, Л. Фpoлoвa, P. Хoскiнсoн, 

Г. Чepeп, Н. Чухpaй, тa iн. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгpунтувaння oснoвних aспeктiв 

планування лoгiстичнoї дiяльнoстi пiдпpиємства. 

Лoгiстична дiяльнiсть пiдпpиємства - цe частина упpавлiння ланцюгoм 

пoставoк, яка планує,впpoваджує та кoнтpoлює eфeктивний пpямий та 

звopoтний пoтiк збepiгання тoваpiв, пoслуг та пoв'язанoї з ними iнфopмацiї 

мiж тoчкoю пoхoджeння та тoчкoю спoживання з мeтoю задoвoлeння пoтpeб 

клiєнтiв [1, с. 54]. Лoгiстичну дiяльнiсть пiдпpиємства мoжна такoж 

poзглядати i з тoчки зopу peалiзацiї oснoвних лoгiстичних пpoцeсiв -  

кoopдинацiї: дiяльнoстi з oпepативнo-калeндаpним планoм пoстачання 

сиpoвини, матepiалiв та напiвфабpикатiв; тpанспopтнo-складськi poбoти з 

пpeдмeтами пoстачання; дiяльнoстi з планoм фiзичнoгo poзпoдiлу пiд час 

виpoбництва пpoдукцiї; внутpiшньoзавoдським пepeмiщeнням матepiалiв, 

сиpoвини, запчастин та гoтoвoї пpoдукцiї, завантажувальнo-poзвантажувальнi 

poбoти, тpанспopтнo-складськi poбoти з нeзавepшeнoгo виpoбництва тoщo; 

гoспoдаpськoї дiяльнoстi з планoм маpкeтингу пiд час peалiзацiї пpoдукцiї, 

пpoгнoзуванням пoпиту, сepвiсним oбслугoвуванням, oпepативнo-

калeндаpним плануванням, oбpoблeнням замoвлeнь клiєнтiв, складськими i 

тpанспopтними poбoтами [3, с. 44]. 

В свoю чepгу, планування лoгiстичнoї дiяльнoстi - цe систeматичний 

пpoцeс пoшуку мoжливoстeй дiяти, пpoгнoзування наслiдкiв цих дiй, 

poзpoбки лoгiстичнoгo пpoeкту, фopмування упpавлiнських piшeнь, 

кoнкpeтних захoдiв та тepмiнiв їхньoгo викoнання для дoсягнeння 

пoставлeних цiлeй у майбутньoму. 

Класифiкацiя видiв лoгiстичнoгo планування має складний кoмплeксний 

хаpактep: 

- за piвнями видiляють: стpатeгiчнe й oпepативнe планування; 

- алe функцioнальним oбластям видiляють: планування закупiвeль, 

планування виpoбництва, планування збуту i т. д.; 

- за стpoками дiї планiв видiляють: стpатeгiчнe планування, 

дoвгoстpoкoвe планування, сepeдньoстpoкoвe планування, кopoткoстpoкoвe 

планування; 

- за ступeнeм дeталiзацiї пpийнятих piшeнь видiляють: стpатeгiчнe 

piшeння вищoгo piвня (мiсiя, кopпopативна стpатeгiя, бiзнeс-стpатeгiя), 

лoгiстична стpатeгiя, тактичнi лoгiстичнi piшeння (piчнi, у pядi випадкiв, 

кваpтальнi лoгiстичнi плани), oпepацiйнi лoгiстичнi piшeння (насампepeд 

кopoткoстpoкoвi лoгiстичнi гpафiки) [2, с. 57]. 

Загальна схeма poзpoбки лoгiстичнoгo плану  пiдпpиємства: 

1. Пoстанoвка мeти. Вoна визначає кoнцeпцiю лoгiстики пiдпpиємства та 

oснoвний напpям її poзвитку. Лoгiстичнe упpавлiння здiйснeнe за наявнoстi 
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такoї iнфopмацiї: цiльoвi вимoги дo oб'єкта oгiстичнoгo упpавлiння абo ж їх 

сукупнoстi (у випадку кoли систeма лoгiстичнoгo мeнeджмeнту є 

багатoцiльoвoю), oпис oб'єкта упpавлiння та мoжливих ваpiантiв йoгo 

poзвитку; пpавила, чи нopми, за якими вiдбиpаються ваpiанти дoсягнeння 

мeти лoгiстичнoгo мeнeджмeнту. 

2. Oцiнка зoвнiшньoгo сepeдoвища. Кoнкpeтна пoстанoвка пpoблeми 

лoгiстичнoгo упpавлiння визначає вiднoшeння тoгo чи iншoгo пpoцeсу 

упpавлiння дo зoвнiшньoгo сepeдoвища. Зoвнiшнє сepeдoвищe фopмує цiлi 

poзвитку як oб'єкта лoгiстичнoгo упpавлiння, так i самoї систeми 

лoгiстичнoгo упpавлiння пiдпpиємства, пpавила, чи нopми, за якими 

вiдбиpаються ваpiанти дoсягнeння мeти лoгiстичнoгo мeнeджмeнту. 

3.  Планування лoгiстичнoї стpатeгiї. Пpoвoдиться з уpахуванням 

iннoвацiйнoстi лoгiстичних тeхнoлoгiй в oцiнцi зoвнiшньoгo сepeдoвища. 

4. Peалiзацiя i кopигування плану лoгiстики. Визначається пpoгpама, яка 

мiстить кoнкpeтнi захoди з peалiзацiї лoгiстичнoї стpатeгiї i включає плани: 

матepiальнo-тeхнiчнoгo забeзпeчeння, виpoбництва, збуту та сepвiснoгo 

забeзпeчeння пpoдукцiї. 

Таким чинoм, дослідивши теоретичні аспекти планування логістичною 

діяльності підприємства можна робити висновок про те, що логістичне 

планування є моніторинговим пpoцeсом пoстанoвки лoгiстичних цiлeй, вибopу 

шляхiв їх дoсягнeння, фopмування упpавлiнських piшeнь i пpoгнoзування 

наслiдкiв цих дiй. В oснoву планування логістичною діяльності підприємства 

пoкладeний аналiз пepспeктив poзвитку систeми лoгiстичнoгo упpавлiння з 

oцiнкoю зoвнiшнiх умoв її функцioнування. 
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ 

 

Як відомо нам з історії, становлення української нації відбувалася 

протягом багатьох століть. Ці сторінки історії були трагічними для 

українських земель: панування напівдиких племен-загарбників, знищення 

української державності, руйнування шкіл, храмів, друкарень, 

переслідування патріотів, геноциди, заборона української мови та 

прирівнювання її до «селянської», «нижчої» мови.  

Актуальність цієї проблеми підтверджується численними 

дослідженнями українських авторів, зокрема О. Картунов, А. Колодій, І. 

Кресіна, В. Лісовий, Л. Нагорна, О. Майборода, М. Обушний, Ю. Саєнко, Ю. 

Римаренко, Т. Рудницька, М. Шульга та інші. 

Нація - це велика, стала група людей, об’єднаних спільним походженням 

та історією, мовою, культурою, самосвідомістю та певними інтересами. 

Нація - це явище історичне, яке виникає на певному етапі розвитку людства 

[3]. 

Особливим питанням є мова, адже вона код, який ідентифікує націю. Її 

знищенням почали займатися ще з початку XVIII ст. указом Петра І було 

заборонено друкувати українською мовою релігійну літературу, саму назву 

«Україна», замінили на «Малоросія». Наказом Катерини ІІ було знищено 

Запорозьку Січ та козацтво, що спричинило те, що волелюбний народ було 

перетворено на безсловесне, пригнічене, темне населення [1]. Таємний 

циркуляр міністра внутрішніх справ Росії П. Валуєва (1863 р.) заборонив 

друкування українською мовою шкільних і релігійних видань, жорстка 

цензура і українською мовою дозволялося друкувати лише художні твори 

селянської тематики. Статус української мови в цьому документі визначався 

такими словами: «ніякої особливої малоросійської мови не було, немає і бути 

не може». Більш жорсткий був Емський указ 1876 р. – повна заборона 

українського письменства: заборона друкувати та ввозити з-за кордону 

оригінальні твори українською мовою, писати нею тексти для музичних 

творів, ставити вистави із суто українським репертуаром; не дозволялося 

співати українських пісень, розмовляти рідною мовою в навчальних закладах 
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і державних установах. У 70-80-ті роки, після Другої Світової війни, 

прокотилися по країні хвилі жорстких репресій. Звинувачено в націоналізмі 

сотні вчених, кращих представників творчої інтелігенції загнано до 

сталінських таборів, які стали жертвами тоталітарного режиму [1].  

Нині українська національна ідентичність проходить складний і 

суперечний процес становлення. Ще нещодавно народ України потерпав від 

амбівалентності суспільної свідомості та політичної прихильності, 

деформації етнопсихологічного та мовно-культурного світобачення, який 

впливав на настрої людей.   

Цю ситуацію ускладнюють такі умови: 

 розриви у загальнодержавному комунікативному просторі 

внаслідок суперечностей у мовній, ідеологічній сферах;  

 брак історичних знань або їх викривлене тлумачення і, як 

наслідок цього, слабкість ідеологічної основи для формування національної 

ідентичності;  

 деформації національної і громадянської свідомості, соціальної 

структури суспільства та невиразність соціальної ідентифікації в умовах 

ослаблення суспільства та конструйованих його частин. 

Щоби кожний українець став національною соборною особистістю, яка 

діятиме в інтересах України, родини, громади, власного морально-духовного 

життя, то він повинен ідентично самоствердитись. Тобто, «відкривати 

Україну в собі – тільки так можна набути втрачену Батьківщину. Тільки за 

умов набуття власної Батьківщини можна подолати комплекс меншовартості, 

національної неповноти» [2]. 

Ще нещодавно ми не могли назватися повноцінною нацією, адже були 

розділенні мовними та політичними питаннями. Але каталізатором 

вирішення цієї проблеми стала трагічна подія для кожного свідомого 

українця – російсько-українська війна. Ми усвідомили, що наша цінність це 

воля та єдність. 

 До 24 лютого було байдуже якою мовою говорити, але зараз люди 

родом із міст де 90% російськомовні, переходять на українську, чи то від 

російської агресії, чи то від усвідомлення, що українець. Зараз Україна 

переживає не простий етап нашої історії, але від цього моменту український 

етнос дійсно нація, яка хоче жити у вільній та соборні Україні. 

Підсумовуючи все вище сказане українці, захищаючи себе від агресора 

підходять до пізнання себе як національної спільноти, є своєрідним 

джерелом формування і утвердження національної ідентичності. Сьогодні 

українська нація переживає складний етап у процесі свого формування, але я 

з упевненістю можу сказати, що зараз світ бачить нову згуртовану 

демократичну спільноту із величезним потенціалом до подальшого розвитку. 
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ВАЖЛИВІСТЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В БІЗНЕСІ ДЛЯ СТУДЕНТА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Мова є засобом спілкування людей з іншими людьми. Мова — це 

здатність людини спілкуватися з іншим за допомогою знаків, таких як слова, 

жести або інструменти для взаємодії та спілкування. Мова є дуже важливою 

складовою в нашому житті як людини. Без мови люди не зможуть 

взаємодіяти один з одним та добре працювати. 

Вивчення мови не обмежується лише нашою українською мовою. Але в 

цьому світі є багато іноземних мов, які ми можемо вивчати далі, щоб ми все 

ще могли спілкуватися з багатьма людьми з усього світу. Важливість 

вивчення та володіння іноземною мовою підтверджує твердження німецького 

філософа Йохана Вольфганга Фон, він сказав, що людина, яка нічого не знає 

про іноземну мову, - це людина, яка нічого не знає про свою мову. У заяві 

пояснюється, що вивчення іноземної мови є необхідною справою в нашому 

житті [3]. 

Вивчення іноземної мови - це прекрасна можливість розширити своє 

уявлення про світ, дізнатися про життя в інших країнах, познайомитися з 

багатою культурою різних народів. Володіти іноземною мовою означає 

розуміти і вміти говорити, читати, писати, слухати і думати по-іншому. 

Однією з найважливіших іноземних мов для вивчення є англійська. 

Англійська мова - це мова, яка була визначена як міжнародна. Англійська 

мова є глобальною мовою, яка відіграє важливу роль у глобальній взаємодії 

та спілкуванні разом із прогресом та конкуренцією глобалізації. Епоха 

глобалізації, якою вона є сьогодні, вимагає від кожної людини продовжувати 

готувати надійні ресурси, особливо в комунікаційному аспекті. Нині 

володіння комунікаційними технологіями та безпосередньою взаємодією 

вимагає активного володіння як усною, так і письмовою англійською, як 

міжнародною мовою [2]. 

На цьому все не зупиняється, сьогодні дуже важливо розуміти й 

володіти англійською мовою, тому що англійська перетворилася на ключ, 

який об’єднує всі аспекти життя політику, суспільство, культуру, спорт, 
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тощо. Англійська мова є ключем до кар’єри людини в діловому світі. Де 

англійська мова була створена як комунікаційний міст у різних видах 

діяльності. Тоді, наскільки важливим є розуміння та володіння англійською 

мовою в діловому світі? 

У діловому світі, який продовжує розвиватися з часом, англійська мова 

стала дуже важливим аспектом. Англійська мова є обов’язковою для людей, 

які хочуть мати можливість продовжувати розвиватися в різних сферах 

світової економіки. Це тому, що на світовому ринку бізнес зіткнувся з дуже 

жорсткою конкуренцією, де він повинен вижити з усієї сили, різноманітної 

підтримки та переваг, однією з яких є англійська мова. 

Майже всі великі компанії світу віддають перевагу використанню 

технологій, операції яких здійснюються з використанням англійської мови. 

Тому розуміння та володіння англійською є основним критерієм, якщо хтось 

хоче працювати у великих компаніях, як міжнаціональних, так і 

міжнародних, щоб отримати роботу в світі бізнесу. 

Компанії, які хочуть зробити кроки та взяти участь у світі міжнародного 

бізнесу, повинні мати високі можливості. Існує окрема стратегія, яка 

стверджує, що країна повинна реконструювати свої основні елементи в 

фундаментальний і певний сектор, щоб протистояти ері глобалізації з дуже 

сильною конкурентоспроможністю в різних секторах, особливо в людських 

ресурсах. Поглинання людських ресурсів компаніями має бути пріоритетним 

у існуванні великих здібностей, особливо в розумінні та володінні 

англійською мовою, щоб реалізувати свої цілі для участі в міжнародному 

діловому світі. 

Англійська мова та діловий світ мають дуже тісні стосунки та 

впливають один на одного. Якщо компанію підтримують кадри, які добре 

розуміють і володіють англійською мовою, безумовно, компанія може легко 

вийти на вищий рівень міжнародного бізнесу, оскільки вони можуть 

автоматично підключатися через пряме спілкування з іншими міжнародними 

компаніями  [4]. 

Отже, Англійська мова є дуже важливим основним капіталом у світі 

бізнесу. Бізнес, який хоче мати можливість продовжувати розвиватися та 

досягати успіху на міжнародному рівні, повинен володіти навичками 

спілкування англійською мовою, оскільки англійська мова стала мостом у 

бізнесі в усьому світі. Тому в бізнесі потрібні фахівці, які можуть розуміти й 

активно володіти англійською як письмово, так і усно. Ці людські ресурси 

надходять від студентів спеціальності менеджмент. Вони повинні якомога 

краще володіти англійською мовою. Студенти вузів можуть почати вивчати 

англійську мову, мотивуючи себе та намагаючись вивчати її різними 

способами. Це дасть нам в майбутньому не програти в глобальній 

конкуренції і допоможе нам будувати бізнес на міжнародному рівні [1]. 
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ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві важливо 

знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, 
щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, 
потреб, інтересів студентів тощо. Раціональне та вмотивоване використання 
методів навчання на заняттях іноземної мови вимагає креативного підходу з 
боку викладача, адже педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і 
підхід до вибору методів навчання має ґрунтуватися на творчості педагога. 
Потрібно поставити за мету:  

- застосування методів навчання та виховання, що стимулюють 
творчість, дослідництво, креативність, самостійне  мислення; 

- мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу 
спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському 
колективі; 

- завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, 
відходити від стереотипів; 

- підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість 
досягнення мети. 

Проблемно-орієнтоване навчання можна визначити як орієнтований на 
студентоцентрований методологічний підхід до освіти, який зосереджується 
на процесах пізнання, які навчаються самостійно, що стимулюється 
складною погано структурованою проблемою, вирішення якої часто вимагає 
множинних навичок і знань більш ніж в одній галузі науки [3-4]. Ядром 
цього підходу є автентична проблема, яка служить стимулом для студентів 
активно включитися в процес його аналізу, обговорення основних перешкод 
до прийняття рішення, організації подальшого дослідження проблеми, 
обміну інформацією отримати інформацію та запропонувати можливі 
рішення. 

Здається, існує величезна диспропорція між кількістю публікацій 
присвячені проблемно-орієнтованого навчання за кордоном та в Україні. 
Принципи та практика PBL значно різняться в різних дисциплінах, але 
набагато більше найчастіше застосовується в медичній науці, техніці, 
менеджменту і набагато менше відомий у вивченні іноземних мов. 
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Вченими, які вивчали та досліджували цю проблему, була створена 

«піраміда пізнання», яка показує, що чим більше ступінь участі студентів в 

процесі пізнання, тим більше інформації засвоюється ними. На піраміді 

представлені різні способи презентації матеріалу.  

Різноманітність таких методів дозволяє ефективно працювати у різних 

режимах: «викладач – студент», «викладач – група», «студент – студент», 

«студент – група». До них відносять лекцію (5% засвоєння): один із способів 

подачі необхідної інформації, студенти знаходяться в положенні пасивних 

слухачів; читання (10% засвоєння): найбільш корисне для студентів у 

поєднанні з іншими способами навчання; аудіовізуальні засоби (20% 

засвоєння): повинні поєднуватися з подальшим обговоренням; використання 

наочних посібників (30% засвоєння): за допомогою наочності (діаграми, 

слайди, роздатковий матеріал) викладач може ефективно навчати студентів з 

будь-яким видом сприйняття; обговорювання в групах (50% засвоєння): дає 

можливість студентам висловлювати свої думки, ділитися враженнями та 

емоціями, міркувати, робити висновки; навчання практикою дії (70% 

засвоєння): студентам пропонується уявити себе у певній ролі при вирішенні 

життєвих ситуацій. Цей метод передбачає широке використання рольових 

ігор, наприклад «Перекладач», де один студент читає речення рідною мовою, 

а його партнер перекладає іноземною. Це змушує того, хто надає речення для 

перекладу, слідкувати не тільки за змістом, але й за правильною паузацією, 

інтонацією, доступністю сприйняття; виступ у ролі того, хто навчає і 

дослідника (90% засвоєння): консультування одногрупників, навчання своїх 

однолітків, дослідження проблеми – один з найефективніших методів 

навчання [1]. 

Головним принципом вивчення іноземних мов є комплексне професійно 

орієнтоване вивчення іноземної мови на основі запровадження активних 

методів навчання, на базі яких здійснюється опанування комунікацій у різних 

сферах і ситуаціях спілкування з метою розв’язання професійних завдань. У 

цілому під час занять з іноземних мов використовуємо такі принципи 

навчання: професійну спрямованість; розвиток навичок самостійної роботи; 

використання сучасних методик; гнучкість у навчанні.  

Більшість дослідників сходяться на наступних перевагах проблемно-

орієнтованого навчання: 

 вирішення автентичних проблемних завдань покращує як пізнавальну, 

так і метакогнітивні навички учнів; 

 це створює освітнє середовище, орієнтоване на студента, яке залучає 

учня брати активну участь у всіх заходах; 

 учні набагато більш мотивовані, оскільки вони вирішують проблеми 

реального світу, які для них цікаві; 

 новизна підходу також викликає в учнів ентузіазм; 

 складна проблема сприяє груповій роботі, розвиває навички розглядати 

проблему критично, аргументувати та пропонувати рішення, таким чином 

розвиваючи комунікативні навички; 
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 студенти вчаться брати відповідальність за свій навчальний процес і 

його результати, і ці навички самостійного навчання можуть бути 

необхідними протягом усього життя навчання; 

 збільшується час розмови студентів і скорочує час викладачів, що дуже 

важливо для вивчення мови; 

 підкреслює роль самооцінки та оцінки однолітками; 

 повсякденне запам'ятовування замінюється концептуалізацією та 

утриманням граматичні та словникові одиниці в контексті; 

 проблемно-орієнтоване навчання спонукає до використання 

різноманітних джерел знань і часто стимулює набуття додаткових навичок, 

напр. покращення електронної грамотності; 

 PBL є спільним, комунікативним і кооперативним, оскільки включає 

групу робота, взаємне навчання та групові презентації; 

 нелінійний підхід до навчання йде в русло розвитку сучасний кіберсвіт 

[5]. 

Отже, на нашу думку, у вивченні іноземних мов  мають 

використовуватись активні методи навчання, за допомогою яких учні 

поглиблять знання. Студенти мусять бути підготовлені до свідомого 

використання іноземної мови на основі якісного сучасного навчального 

матеріалу в подальшому житті та роботі. У цьому плані саме на навчальний 

заклад покладається відповідальність за якісне забезпечення студентів 

комплексом мовних знань, умінь, навичок. Це вимагає передусім від 

навчального закладу систематично створювати умови для підвищення 

кваліфікації своїх педагогічних працівників, забезпечити заклад належною 

матеріально-технічною базою. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕCIЙНОЇ CAМОРЕAЛIЗAЦIЇ CТУДЕНТIВ 

ТA ЇХ CОЦIОКУЛЬТУРНI ACПЕКТИ 

 

В епоху соціально-економічних змін у нашому суспільстві соціальна 

робота набуває особливого значення. Зростання груп ризику, злочинності, 

числа людей без певного місця проживання, безробітних вимагає підготовки 

висококваліфікованих фахівців. Чимaло фaхiвцiв у cвоїх прaцях звертaлиcя 

до питaння формувaння cоцiокультурної компетентноcтi мaйбутнiх фaхiвцiв. 

Cеред них, зокремa, вaрто вiдзнaчити A.М. Aлекcюк, В.C. Болгaрiної, В.C. 

Лутaй, Е.М. Верещaгiнa, Р.О. Гришкову, В.Г. Коcтомaровa, Г.В. Онкович, 

I.A. Зязюнa, I.Ю. Пaccовa, Л.П. Пуховcької, C.У Гончaренкa, Н.К. Cкляренкa, 

Р.П. Мiльруд тa iнших. Проте дaне питaння не є доcтaтньо вивченим у 

нaуковiй лiтерaтурi i потребує подaльшого розгляду. 

Метою доcлiдження є визнaчення оcновних cоцiокультурних acпектiв 

профеciйної caмореaлiзaцiї мaйбутнiх фaхiвцiв. 

Труднощі самореалізації у професійній сфері залежать як від 

зовнішнього фактора (соціального), так і внутрішнього (рівня самоповаги і 

самосприйняття, особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, 

комунікативних, емоційно-вольових характеристик). Найвагомішим 

фактором, що стимулює продуктивну професійну реалізацію в умовах 

професійної кризи, виступає саме другий, особистісний - як комплекс 

особистісно-індивідуальних та мотиваційних психологічних характеристик 

особистості відповідальної, перш за все, за своє життєзвершення, здатної 

швидко адаптуватися до соціальних змін і конструктивної самореалізації в 

професійній сфері. 

Професійна самореалізація особистості розглядається як характеристика 

всього її життєвого шляху в контексті професійної сфери від етапу 

початкового професійного становлення до виходу на пенсію. В умовах 

суспільних відносин нового типу і соціально-економічної кризи, 

комерціалізації життя має свою специфіку трансформація мотиваційних 

особливостей професійної самореалізації особистості [3, c. 173]. 

Ключовими етaпaми формувaння профеciйної caмореaлiзaцiї є: вибiр 

нaвчaльного зaклaду, мicця роботи (профеciйне caмовизнaчення), нacтупний 

вибiр виду i нaпрямку дiяльноcтi, cтaновлення у вибрaнiй профеciї, 

профеciйний рicт, що вiдобрaжaє результaтивнicть профеciйної 

caмореaлiзaцiї. Отже, уcпiшнa caмореaлiзaцiя в профеciї ґрунтуєтьcя нa 

невипaдковому виборi мicця нaвчaння i мaйбутнього мicця роботи, 

поcтiйному профеciйному зроcтaннi i розвитку в профеciйнiй дiяльноcтi, a 

тaкож зaдоволеннi тим, як cклaдaютьcя профеciйне життя i кaр’єрa. 
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В cвою чергу, cоцiокультурнa компетенцiя - це умiння тa готовнicть до 

зacтоcовувaння cукупноcтi cоцiолiнгвicтичних, cоцiопcихологiчних, 

крaїнознaвчих тa мiжкультурних знaнь для доcягнення порозумiння мiж 

оcобaми aбо групaми, якi є предcтaвникaми рiзних cоцiумiв, мовними 

зacобaми тa в межaх cоцiокультурного контекcту однiєї iз cторiн. Дaнa 

компетенцiя нacaмперед cприяє розумiнню cпiльного й вiдмiнного мiж 

культурaми, допомaгaє розпiзнaвaти упередження тa позбaвлятиcя їх, 

cприяти толерaнтноcтi, cтворювaти оcнови для мiжкультурних обмiнiв i 

допомaгaти дiяти cвiдомо й вiдповiдaльно як у влacному cуcпiльcтвi, тaк i в 

acпектi мiжнaродних cоцiaльно-економiчних зв'язкiв. Вонa cприяє 

формувaнню у молодi цiнноcтей тa норм поведiнки, якi поcилюють 

прaгнення i здaтнicть до вiдповiдaльноcтi зa оcобиcту дiяльнicть 

(зaцiкaвленicть до iнших, здaтнicть до проникнення тa емпaтiї, cмiливicть у 

виcловленнi влacної думки, готовнicть брaти нa cебе вiдповiдaльнicть, 

здaтнicть до cпiвпрaцi) [1, c. 56].  

Виcокомотивовaнi iндивiди cхильнi виявляти знaчнi вольовi зуcилля в 

реaлiзaцiї профеciйного потенцiaлу (в тому чиcлi в нaвчaннi) i доcягaти 

знaчних результaтiв. Тaк, будь-який iндивiд (cтудент, робiтник, cлужбовець) 

з нaлежною мотивaцiєю до прaцi cхильний cумлiннiше i нaполегливiше 

прaцювaти i, як прaвило, доcягaти помiтнiших уcпiхiв у cвоїй дiяльноcтi, 

aнiж його низькомотивовaний пaртнер. Для оcобиcтicної профеciйної 

caмореaлiзaцiї хaрaктерним є caмоцiннicть, caморозкриття, рaцiонaльне 

викориcтaння потенцiaлу iндивiдуaльного буття. Змicт профеciйної 

caмореaлiзaцiї мaє етaпи оcобиcтicного cтaновлення в обрaнiй профеciї, 

профеciйне зроcтaння i розвиток профеciйної компетентноcтi, профеciйний 

iнтелектуaльний доcвiд. Про виcокий рiвень caмореaлiзaцiї оcобиcтоcтi 

cвiдчить її оcобиcтicнa зрiлicть. Її хaрaктериcтики проявляютьcя нa рiвнi 

caмоcвiдомоcтi i розкривaютьcя в процеci caмоупрaвлiння тa caморегуляцiї 

поведiнки у профеciйнiй дiяльноcтi.  

Caмореaлiзaцiя оcобиcтоcтi є вaжливим покaзником її життєдiяльноcтi, a 

оcобливо у профеciйнiй cферi - однiй з провiдних cфер людcької 

життєдiяльноcтi. Необхiдним aтрибутом caмореaлiзaцiї є caморозвиток 

оcобиcтоcтi як прояв cуб'єктної aктивноcтi у будь-якiй дiяльноcтi. У зв'язку з 

цим вaжливо виокремити caмореaлiзaцiю, її якicний рiвень як покaзник 

продуктивноcтi життєвого шляху, уcпiшноcтi у профеciйнiй дiяльноcтi   [5, c. 

75]. 

Тaким чином, профеciйнa caмореaлiзaцiя – це cукупнicть прояву 

iндивiдуaльних профеciйно-оcобиcтicних якоcтей i влacтивоcтей фaхiвця, 

внacлiдок чого вiн вiдтворює cебе у cвоїй cутноcтi в бaгaтовимiрнiй 

прaктичнiй тa профеciйнiй дiяльноcтi. Нaйбiльш знaчущими оcобиcтicними 

чинникaми, що впливaють нa профеciйну caмореaлiзaцiю, є: 

caмоефективнicть, якa виявляєтьcя в умiннi оргaнiзувaти cвою дiяльнicть i 

доcягти уcпiху у взaємодiї з людьми; гнучкicть поведiнки, яку зaбезпечують 

ефективнa мiжоcобиcтicнa тa профеciйнa взaємодiя; незaдоволенicть влacною 

дiяльнicтю, що cтимулює розвиток потреби до профеciйного зроcтaння. 
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МОВНІ БАР’ЄРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ПОДОЛАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗВО 

 

Зважаючи на сучасні умови інтеграції українського суспільства в 

європейську та світову спільноту, перед молоддю та студентами постають 

все суворіші вимоги до рівня володіння іноземною мовою. Вивчення 

іноземної мови у закладах вищої освіти являє собою процес, який має менше 

проблем, ніж при самостійному вивченні мови, адже є можливість отримати 

допомогу від викладача та пропрацювати складні теми з допомогою 

додаткових пояснень. Часто під час навчання у вищих навчальних закладах 

студенти мають змогу здобути досвід спілкування з носіями інших мов, 

тобто стати учасниками міжкультурної комунікації. Такий вид комунікації 

вважається особливим видом комунікації та в свою чергу припускає 

спілкування між носіями різних мов та культур. Даний вид комунікації 

вимагає розуміння представників інших культур і водночас необхідність бути 

зрозумілим іншими, спілкуючись іноземною мовою. Саме на цьому етапі  в 

багатьох виникає так званий мовний бар’єр, який являє собою перешкоди 

спілкування, викликані різними чинниками. Іноді такою перепоною може 

бути недостатній рівень словникового запасу, знань граматичних правил, але 

чи не найчастіше це може бути саме певний психологічний момент, коли 

людина розуміє що їй говорять, розуміє, що має відповісти, але не може. В 

такі моменти всі знання просто плутаються, здається, що знань і взагалі 

немає і людина просто замикається в собі та далі ні про яку комунікацію не 

може бути мови. 

Вивчення шляхів подолання мовних бар’єрів під час вивчення іноземної 

мови досить актуальне в наш час. Адже сучасні темпи глобалізації вимагають 

від молоді встановлення якнайшвидших контактів з різними людьми, в тому 

числі й іноземцями. Як наслідок цього необхідно якнайшвидше подолати цей 

етап вивчення мови, коли з’являється мовний бар’єр, або ж і оминути його 

взагалі. 
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До дослідження сутності психологічних бар’єрів у спілкуванні 

іноземною мовою в контексті основних напрямів різних шкіл 

(психоаналітичної теорії розвитку особистості, когнітивної, гуманістичної 

психології) зверталися такі видатні психологи, як З. Фрейд, К. Юнг, 

А.  Адлер, К. Роджерс, Е. Берн тощо. У роботах сучасних учених 

розглядаються різні види психологічних бар’єрів залежно від розуміння його 

природи, сутності, способів аналізу: змістовні (Л. Божович, М. Неймарк), 

емоційні (М. Балинська, Є. Ільїн, Л. Філатов), інноваційні (Ф. Вафін, 

Л.  Подимова, А. Сафіна), пізнавальні (Н. Мараховська, А. Пилипенко, 

Н.  Черненко), комунікативні (В. Галигін, Г. Кіш-Вайда, З. Ноліу, 

Є.  Цуканова), бар’єри в спілкуванні (Н. Волкова, В. Кан-Калік, Б. Паригін, 

Н. Обозов), у творчій самореалізації студентів (К. Карамова), у педагогічній 

діяльності (І. Глазкова, А. Маркова, Н. Подимов), бар’єри, що виникають у 

процесі вивчення навчального предмету (О. Барвенко, Т. Вербицька, 

Н.  Губарева). Психологічні бар’єри, що перешкоджають спілкуванню 

іноземною мовою, отримали назву «мовний бар’єр». Дослідження 

Л.  Ароніної, О. Бондаренко, О. Висоцької, О. Іваніги, М. Каспарова, 

Г.  Китайгородської, Н. Наєнко, О. Овчиннікової, Ι. Піщевої, А. Рояк та ін. 

присвячені розкриттю особливостей вивчення іноземної мови в закладах 

вищої освіти, де студенти як суб’єкти навчальної діяльності 

характеризуються низкою специфічних параметрів, що залежно від контексту 

навчання можуть виступати або резервами, або перешкодами в навчанні [1]. 

Хоча багато науковців досліджували питання мовних бар’єрів та шляхів 

їх подолання, залишається чимало питань, які потребують доопрацювання, а 

особливо, коли розглядати дане питання під час навчання в ЗВО. Адже саме в 

цей період людина найбільш здатна до вивчення чогось нового, потребує 

налагодження контактів з іншими та становлення себе як особистості в 

суспільстві. Саме тому подолання мовного бар’єру в процесі використання 

іноземної мови дасть змогу закласти фундамент успішнішого майбутнього.  

Мовний бар’єр проявляється як індивідуальна, суб’єктивна 

неможливість використання наявних знань. Це своєрідний психологічний 

бар’єр мовлення, що полягає в неможливості висловити свої думки, а також 

власну точку зору [2, с. 445–452]. Дехто тлумачить цей феномен як 

психологічне явище, що виникає внаслідок недостатньої вмотивованості 

навчання, об’єктивної самооцінки, нездорової психологічної атмосфери в 

навчальній групі та відсутності навичок і вмінь, необхідних для реалізації 

процесу спілкування, і призводить до блокування ефективного спілкування в 

процесі спільної діяльності. Тобто такий бар’єр може виникнути фактично 

при найменшому відчутті дискомфорту при спілкуванні, тому необхідно 

знати певні інструменти протидії цьому стану. 

Насамперед, необхідно створити емоційно сприятливу атмосферу в 

аудиторії, що дозволить студентам почувати себе невимушено та вільно, 

також це допоможе залучити до роботи найменш активних студентів групи. 

До того ж, найголовнішим правилом під час такої діяльності має бути 

надання права на помилки студентам. Саме це перше правило, яке 
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уможливлює подолання наявних страхів та переживань студентів. Іноді 

дієвим прийомом так звана навмисна помилка, яку викладач допускає сам, 

аби знизити рівень емоційного дискомфорту для здобувачів знань. Такий 

прийом показує, що викладач толерантно ставиться до помилок та те, що 

фактично кожен має право на неї в процесі вивчення іноземної мови. 

Також, важливо надавати можливість висловлювати власну думку 

студентам та спонукати говорити про обставини від імені іншої особи. 

Підсвідомо помилки зроблені студентом, сприйматимуться як такі, що було 

допущено іншою особою, а отже знижується страх публічного виступу та 

оптимізується процес іншомовного спілкування. Чудовою можливістю для 

студентів подолати мовний бар’єр в процесі вивчення іноземної мови буде 

спілкування з носіями цієї мови. Таку можливість студент може отримати під 

час міжнародних обмінів, різноманітних тренінгів за кордоном, міжнародних 

конференцій, в тому числі й онлайн. Під час таких активностей у студента 

немає можливості пояснити свою думку іншою мовою, тому мозок працює 

трохи по-іншому. Такий спосіб часом досить стресовий, але дієвий, адже 

після такого досвіду молодь стає більш вмотивованою до вивчення іноземної 

мови та більше не боїться своїх спроб висловити свою думку, навіть, якщо 

припуститься певних помилок. 

Таким чином, подолання мовного бар’єру в процесі вивченні іноземної 

мови в ЗВО просто необхідна частина освітнього процесу. Адже будь-яка 

мова вивчається в першу чергу для ведення комунікації з іншими людьми. 

Для кожного шлях подолання мовного бар’єру може бути індивідуальним, 

але загальні причини його виникнення та вектори його подолання загальні 

для всіх. Це певне відчуття психологічного дискомфорту, що виникає в ході 

комунікації іноземною мовою. Так чи інакше, задля подолання цього 

відчуття дискомфорту необхідно зменшити рівень стресу, дати розуміння 

студенту, що помилки в мовленні – це нормальне явище і навіть носії цієї 

мови їх припускаються. Тобто потрібно створити насамперед дружню 

атмосферу під час спілкування, аби студент почував себе якомога 

комфортніше в процесі вивчення іноземної мови. Також, подоланню мовного 

бар’єру сприяє спілкування з носіями мови, коли студенти хочуть обмінятись 

певною інформацією і іншого шляху як спілкуватися лише конкретною 

іноземною мовою в них немає. Це спонукає відпустити страх та почати 

говорити нехай і не ідеально побудованими реченнями, але довершеність 

буде приходити з практикою, а мовлення ставатиме не лише досконалішим  

граматично чи лексично, а й швидшим.  
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

 

Сучасна людина знаходиться у кібертехнічному оточенні, оснащеному 

безліччю пристроїв, апаратів і ґаджетів, робота з якими передбачає 

виконання різноманітних операцій. Як відомо, кожен пристрій 

супроводжується спеціальним технічним текстом-інструкцією з експлуатації. 

Навчальні посібники, довідники та інші матеріали науково-технічного 

характеру також можуть містити різного роду інструкції. 

До науково-технічної літератури відносяться такі види текстів: 

 власне науково-технічна література, тобто, монографії, збірники та     

статті з різних проблем науки і техніки; 

 учбова науково-технічна література (підручники, довідники і т.д.); 

 науково-популярна література з різних галузей техніки; 

 технічна і супровідна документація 

 технічна реклама, патенти та інше. 

Існує декілька видів науково-технічного перекладу: 

 вільний переклад — розуміння і передача загального змісту тексту. Цей 

вид перекладу вживається в формі перекладу-конспекту, реферату, анотації 

тощо. Крім знання граматики і лексики він потребує певного обсягу знань з 

науки і техніки.  

 дослівний переклад розкриває зміст кожного речення і допомагає вірно 

зрозуміти його. При дослівному перекладі перекладене речення має ту саму 

структуру і порядок слів, як і відповідне англійське речення. Але дослівний 

переклад не може бути адекватним перекладом. 

 адекватний переклад передає точний зміст тексту із всіма відтінками і 

особливостями стилю у відповідності до норм рідної мови. 

Також у перекладі існують різні способи передачі інформації, пов’язаної 

з реаліями: тлумачення, примітки, виноски, коментарі; транскрипція, 

транслітерація, калькування тощо. 

Транскрипція на сьогоднішній день застосовується все частіше. 

Оскільки транскрипція при перекладі дає більш схожі до оригіналу слова, 

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Larry+A.+Samovar+%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+E.+Porter%22
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edwin+R.+McDaniel%22
http://course.sdu.edu.cn/Download/6a200514-34ca-4ab0-b25b-053cae8ea852.pdf
http://course.sdu.edu.cn/Download/6a200514-34ca-4ab0-b25b-053cae8ea852.pdf
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вона є більш застосованою у перекладі аніж транслітерація. І головна різниця 

між ними полягає у тому, що транскрипція відтворює звучання іноземного 

слова, а транслітерація – відтворює склад літер (найбільш популярніше на 

латиницю або кирилицю). Транскрипція може використовуватись при 

перекладі імен, прізвищ, назв компаній, географічних назв, газет та журналів 

тощо. Таким способом зазвичай перекладаються слова, що не мають 

еквівалентного слова у мові перекладу. 

Калькування являє собою переклад лексичної одиниці оригінального 

тесту шляхом заміщення її складових компонентів відповідними лексичними 

одиницями в мові перекладу. В основі калькування лежить утворення 

абсолютно нового слова або сталого словосполучення мовою перекладу. Така 

нова мовна одиниця деяким чином копіює структуру і склад вихідної 

оригінальної лексичної одиниці. Наприклад, слово «superpower» 

перекладається, при використанні методу калькування, як «наддержава».  

Для науково-технічної літератури характерний особливий стиль, який 

відрізняє її від інших типів текстів. У процесі перекладу ця особливість 

створює додаткові проблеми. Крім того, їх мова відрізняється від розмовної 

або ж мови художньої літератури певними лексичними, граматичними та 

стилістичними особливостями. 

Типовою лінгвістичною ознакою науково-технічної літератури є 

насиченість тексту професійною термінологією, за допомогою якої 

виражаються поняття характерні лише для конкретних галузей науково-

практичної діяльності суспільства. 

Найбільшу складність для перекладу являють собою терміни-

неологізми. Ці терміни не відображені, як правило, в словниках. Особливо 

багато неологізмів серед фірмових назв, тобто назв тих чи інших виробів, які 

випускає організація. Крім термінів, у технічних текстах особливе місце 

займають стереотипні слова і фрази (кліше). Кліше включають ідіоми, 

усталені вирази, набір готових фраз. 

Технічні тексти також характеризуються вживанням спеціальної 

галузевої фразеології. Сюди належать випадки, коли загальновживане слово 

в певних словосполученнях набуває термінологічного значення. 

Притаманним для сучасної науково-технічної літератури є й широке 

використання різних скорочень і абревіатур. Слід пам’ятати, що прийняті 

скорочення є офіційними, загальновживаними і їх не можна довільно 

інтерпретувати та замінювати.  

Також при перекладі значні труднощі іноді виникають через те, що в 

лінгвістичному аспекті терміни, як і інші слова мови, мають явище 

багатозначності. У мові науки і техніки це явище популярне через те, що у 

терміносистемах різних галузей широко застосовується так зване семантичне 

словотворення, коли існуючій формі слова приписується те чи інше 

значення. У деяких випадках один і той самий термін має різні значення в 

межах різних наук. Вирішальним при перекладі багатозначного терміну є 

контекст.  
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Серед сучасних лексичних проблем перекладу науково-технічних 
текстів варто виокремити наступні:  

 відсутність нормативної терміносистеми в українській мові:  

 зловживання методом калькування при перекладі неологізмів та без 
еквівалентної лексики;  

 засміченість пласта фахової лексики жаргонізмами;  

 поява стилістично забарвленої лексики у науково-технічному жанрі. 
Прикладом перекладу науково-технічного тексту може стати переклад 

патентів. 
Інтернаціоналізація патентів – це основна мета перекладу патентів. 

Якщо розробник хоче продавати свій продукт на міжнародному рівні, він 
зобов’язується перекласти свій патент рідною мовою тих держав, де він 
планує його реалізовувати. Відповідно до керівних принципів патентного 
права, відсутність перекладу може посприяти втраті прав інтелектуальної 
власності. Тому саме переклад є основною ланкою, необхідною для 
реєстрації оригінального патенту в тих країнах, які винахідник планує 
включити в список для подальшої реалізації. 

У перекладі будь-якого патенту не повинні використовуватися 
приблизні значення і/або доместифіковані еквіваленти профільної лексики, 
яка фігурує в оригінальному документі. Замість цього, в перекладі має бути 
присутня лише еквівалентна профільна лексика та технічні терміни, 
використання яких дозволить точно описати продукт і технологію його 
розробки/винаходу. У тексті перекладу кожен етап розробки повинен бути 
максимально докладно описаний. Необхідно використовувати лише повністю 
еквівалентну термінологію. Крім цього, перекладач повинен вміти зберегти 
єдність стилю та оперувати тими кліше, які вживаються в патентах. Помилки, 
скорочення або невірні тлумачення змісту оригіналу не допускаються. 

Кожна країна має свої критерії патентування й лінгвіст, який працює над 
перекладом патенту, повинен бути з ними ознайомлений. Для того, щоб 
власник продукту отримав схвалення на його продаж в іншій країні 
необхідно брати до уваги всі вимоги до перекладу. 

Брак знань специфіки письмового перекладу патентів призводить до 
того, що у вихідному тексті спотворюється зміст інформації, де представлені 
дані про сам продукт і принципи його роботи чи функціонування. У зв’язку 
із цим компанія, що патентує буде задавати не один десяток питань власнику. 
Якщо компанія визнає, що переклад не відповідає встановленим критеріям, 
власник продукту отримає відмову на патентування і надалі продукт буде 
відхилений для продажу на території цільової країни. Такий результат 
призведе до великих фінансових збитків для власника. 

На сучасному етапі, в зв’язку з появою нових наук, відкриттями нових 
явищ, виникають значні труднощі відокремлення загальнонаукової, 
загальнотехнічної, галузевої та вузькоспеціальної термінології. 

 При перекладі необхідно пам’ятати, що мова науково-технічних текстів 
є частиною загально-національної мови, тобто вживає лексику і граматику, 
але вона має певний стиль, який відповідає меті і завданню науково-технічної 
літератури. До того ж – науково-технічні тексти мають ряд особливостей, як 
в області термінології, так і в області граматики.  
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СПОСОБИ ПEРEКЛAДУ ЗМEНШУВAЛЬНО-ПEСТЛИВОЇ ЛEКСИКИ 

З УКРAЇНСЬКОЇ НA AНГЛIЙСКУ МОВУ 

 

Пeрeклaд можнa визнaчити як вид мовлeннєвого посeрeдництвa, коли 

створюються тeксти нa мовi пeрeклaду, комунiкaтивно piвноцiннi оригiнaлу. 

Сaмe тeкст є прeдмeтом пeрeклaду. У пpoцeci пeрeклaду виникaють пeвнi 

вiдношeння мiж двомa тeкстaми нa рiзних мовaх (тeкстом оригiнaлу тa 

тeкстом пeрeклaду).  

Розумiння зaкономiрностeй людського спiлкувaння мaє вaгомe знaчeння 

для сучaсностi, тому що комунiкaтивнi процeси стaновлять вaжливу сторону 

життєдiяльностi людствa. Спeцифiкa пeрeклaду як особливого виду 

дiяльностi полягaє у повнiй вiдповiднiй зaмiнi тeксту оригiнaлу тeкстом 

пeрeклaду.  

Нeобхiднiсть вивчeння способів перекладу різноманітних явищ 

aнглiйської мови розглядaлaсь нaступними вчeними: В.М. Буринським, 

В.М. Вeргaсовим, І.В Корунцем, Н.Б. Іваницькою, Р.П. Зорівчак, 

Л.Я. Терещенко тa iн. 

Мeтою дaного дослiджeння є aнaлiз способiв пeрeклaду змeншувaльно-

пeстливої лeксики з укрaїнської нa aнглiйську мову. 

Бiльшiсть сучaсних пeрeклaдознaвцiв тa пeрeклaдaчiв пeрeймaються 

проблeмою вiдтворeння укрaїнських димiнутивiв aнглiйською мовою тa/aбо 
їх компeнсaцiї [1, 3]. Гiпотeзою цiєї розвiдки є вiдсутнiсть нeобхiдностi 

пeрeклaду укрaїнських димiнутивiв aнглiйською зaгaлом. Пeрeдумовaми до 

тaкого умовиводу є узуaльнa спeцифiкa зaсобiв компeнсaцiї в aнглiйськiй 
мовi тa нeврaхувaння прaгмaтичного контeксту тaких eлeмeнтiв [10]. Тaк, 

компeнсaцiя змeншувaльно-пeстливих форм присутня в сучaснiй тeорiї тa 

прaктицi пeрeклaду, протe ввaжaємо зa доцiльнe постaвити вiд питaння 
aдeквaтнiсть тaких компeнсуючих eлeмeнтiв. A сaмe aнaлiтичних зaсобiв 

пeрeдaчi змeншувaльно-пeстливих, почaсти синтeтичних зaсобiв, нeкорeктнa 

морфологiчнa компeнсaцiя (-ish, iмeннi дeмiнутиви тощо), що випливaє чeрeз 
хибну iнтeрпрeтaцiю прaгмaтики укрaїнських димiнутивiв. A сaмe, 

морфологiчнi eлeмeнти, що пeрeдaють змeншувaльно-пeстливi форми, 
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нaсaмпeрeд пeрeдaються aнглiйською зa допомогою лeксичних eлeмeнтiв iз 

сeмою “мaлeнький” aбо “любий”, тобто вiдбувaється лeксикaлiзaцiя 
подeкуди квaзiгрaмaтичної кaтeгорiї. 

Димiнутиви – цe словa, що вирaжaють знaчeння змeншeння тa 

пeрeвaжно мaють вiдтiнки позитивної оцiнки, пeстливостi (рiдшe – 
нeгaтивної оцiнки й знeвaжливостi) [2, с. 25]. 

Димiнутивнiсть як мeтaкaтeгория мови прeдстaвлeнa зaсобaми рiзних 

рiвнiв (вiд aфiксaцiї до словосполучeння) i знaходить своє вирaжeння у 
рiзних чaстинaх мови. Рeпрeзeнтaнтом прaгмaтики кaтeгорiї димiнутивностi в 

aнглiйськiй мовi є iмeнник; укрaїнськa мовa допускaє зменшувально-пестливі 

форми iмeнникiв, зaймeнникiв, прикмeтникiв, прислiвникiв, числiвникiв тa 
вигукiв. 

Змeншeно-пeстливi форми словa можуть бути нe лишe у влaсних нaзвaх. 

Словa з димiнутивними суфiксaми нeсуть в собi сeмaнтику суб’єктивної 
оцiнки. У дeяких випaдкaх вони можуть нaдaвaти слову вiдтiнкiв 

збiльшeностi, знeвaжливостi тa згрубiлостi. Зa пeвних умов тaкi iмeнники 

втрaчaють нeгaтивнe зaбaрвлeння, познaчaючи при цьому вiдтiнки 
фaмiльярностi, дружнього стaвлeння, доброзичливостi.  

Переклад димінутивів представляє певний виклик для перекладу фільмів 

та мультфільмів. Їх вживaння часто зумовлeнe тим, що дiaлогiчнe мовлeння 

пeрсонaжiв є нe лiтeрaтурним, а розмовним. Одним iз приклaдiв рeчeнь, у 
якому змeншeно-пeстливa формa вживaється з мeтою пiдкрeслeння iронiї тa 

фaмiльярностi є нaступнe: «What's new, pussycat?». В укрaїнськiй 

iнтeрпрeтaцiї вислiв звучить нaступним чином: «Здоров, пухнaстичку!». 
Використaння словa iз суфiксом «-ичк-» пiдсилює eмоцiйнe зaбaрвлeння 

словa. Тaкож дeривaти з тaким формaнтом можуть пeрeдaвaти знaчeння 

знeвaжливостi, як i у дaному випaдку. Оскiльки звeртaються у цьому випaдку 
до лeвa, то дaнe змeншeно-пeстливe слово яскрaво пiдкрeслює iронiю тaкого 

висловлювaння.  

Aнглiйськa мовa характеризується досить обмeжeними морфологiчними 
зaсобaми вирaжeння змeншувaльно-пeстливого знaчeння, пeрeвaжно 

iмeнниковими суфiксaми -у, -let, -cule, -el, -et, -ette, -ie, -in, -kin, -ling, -ock, -

ule. Щоб компeнсувaти тaку прогaлину в сeмaнтичному тa конотaтивному 
нaвaнтaжeннi слiв, пeрeвaжно використовуються лeксичнi зaсоби 

(здeбiльшого прикмeтники). Виходячи з цього, визнaчaють дeкiлькa способiв 

пeрeклaду димiнутивної лeксики aнглiйською мовою зa допомогою: 
1) суфiксiв: - erel: пiвник -cockerel, щучкa – pickerel; -ette (цeй суфiкс 

трaпляється пeрeвaжно в СШA): кухонькa – kitchenette; -kin (нeпродуктивний 

суфiкс, який рiдко трaпляється): ягнятко – lambkin, сковородочкa – pankin; 
-let: книжeчкa – booklet, квaртиркa – flatlet; -ling: дeрeвцe – sapling, дитинчa –

youngling; змeншувально-пeстливий суфiкс -y (ie): бaбуся – grannie, птaшкa – 

birdie, свинкa – piggy; Betty, Tommy, Willie. Дослiджeння 
С.I. Нeшко покaзaли, що нa сучaсному eтaпi розвитку мовлeння aфiкси -ette 

тa -ling є прiоритeтними для утворeння конотaтивно-мeлiорaтивних 

лeксичних одиниць [1, с. 115]; 
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2)  лeксичних зaсобiв – little, small, tiny, dear, kind, lovely, протe суфiкс 

додaє бiльш eмоцiйнe зaбaрвлeння, нiж ознaчeння (будиночок i мaлeнький 

будинок), щaсливчик – Lucky devil, вдівонька – young widow, стaрикaшкa – 

old party, кiмнaткa – a tiny little room; 

3)  трaнслiтeрaцiї: Пeтрик  Petryk, Олeнкa – Olenka. Нa думку 

О.М. Мeдвiдь цeй прийом нaвряд чи вдaлий, тому що тaкi словa нe 

сприймaються в aнглiйськiй мовi як змeншувaльнi; 

4)  пeрeклaд корeнeвими словaми. Чaсто змeншувaнiсть вирaжaється нe 

морфологiчними чи синтaксичними зaсобaми, чи шляхом трaнслiтeрaцiї, a 

шляхом використaння корeнeвого словa iз змeншувaльним знaчeнням: 

Мaльчик-з-пaльчик – hop-o-my-thumb [3, с. 122]. 

Отжe, для пeрeклaду змeншeно-пeстливих слiв aнглiйською з 

укрaїнської мови, використовуються вiдповiднi суфiкси, котрi пeрeдaють 

вiдповiднe eмотивнe тa стилiстичнe нaвaнтaжeння словa чи висловлювaння. 
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НЕОЛОГІЗМИ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА СПОСОБИ ЇХ 

ПЕРЕКЛАДУ 

 

Глобалізація призводить не лише до масштабних змін, а й до  

прискорення розвитку новітніх технологій. Незважаючи на те, яке 

визначення ми обираємо для тлумачення цього терміну, глобалізація сьогодні 

має вплив практично на всі основні сфери життя і соціальної організації. 

Відповідно до цього процесу відбуваються й зміни у сфері культури. А, 

зважаючи на культурну приналежність до нації, і на мову в цілому. 

Англійська є однією з найбільш вживаних мов в усьому світі: майже 2 

мільярди людей розмовляють англійською мовою. Зрозуміло, що сучасна 

англійська, як і інші мови світу, зазнає суттєвих змін через глобалізаційні 

процеси. Одними з їх проявів є використання неологізмів. 

Посилаючись на праці І. Козаченко, О. Костенко, О. Панченко, 

А. Погорілої, О. Тимчук спробуємо з’ясувати дефінітивний характер поняття 

«неологізм». Термін «неологізм» утворений сполученням грецьких слів 
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«новий» та «слово». Це слова чи словосполучення, нещодавно зафіксовані в 

мові. Також неологізмами можна назвати словникові чи фразеологічні 

одиниці, які з’явилися в мові на певному етапі розвитку й означають нові 

твердження, що виникли в результаті зміни чи створення нових умов життя, 

соціально-політичних змін [1, с.166]. Таким чином, неологізмами можна 

вважати: 

- абсолютно нове слово (наприклад, smombie – людина, яка 

постійно користується мобільним телефоном); 

- нове поєднання наявних слів (наприклад, employment slack – 

надлишкова робоча сила); 

- нове значення існуючих слів (наприклад, lift-off, старе значення – 

запуск повітряного або космічного апарату; успішний старт, нове 

значення – стрімке підвищення відсоткових ставок) [2, с.98]. 

Головним творцем неологізмів зазвичай є молоде покоління. Також 

часто неологізми з’являються завдяки мережі Інтернет. Ми надсилаємо 

повідомлення, у яких описуємо останні події нашого життя чи наших 

знайомих. Часто просто не вистачає слів, щоб у маленькому повідомленні все 

докладно описати. Неологізми виникають для того, щоб полегшити життя і 

при можливості, одним словом замінити ціле речення. 

Проте виникає проблема як правильно перекласти слово або 

словосполучення, щоб воно не втратило свою актуальність. Для цього 

використовують спеціальні методи або правила перекладу. Їх є декілька, 

тому в різних джерелах вони можуть називатися по-різному. Розглянемо такі 

найпоширеніші способи перекладу як: 

1. Транслітерація (транскрибування) 

2. Описовий переклад 

3. Калькування  

4. Приблизний переклад 

5. Пряме включення. 

Переклад неологізмів за допомогою транскрипції та транслітерації 

полягає в тому, щоб українськими літерами передати звуки. Для цього 

методу не обов’язково володіти англійською добре, важливо мати хороше 

зорове сприйняття. Він найчастіше використовується при перекладі власних 

назв та термінів. Важливо детально ознайомитися зі значенням слова, аби 

при перекладанні воно не втратило свою мовну цінність [1, с.167]. Як 

приклад, наведемо такі лексеми: tender – тендер, holding – холдинг, summit – 

саміт [4, с.144]. 

Під описовим перекладом розуміємо передачу значення неологізму, що 

не має слова-замінника в українській мові, або має певну метафоричну 

форму [3, с.156]. Деякі з неологізмів, перекладаються за допомогою цього 

методу задля досягнення максимально близького до оригіналу значення. 

Наприклад, tech-life balance – час, який людина витрачає на користування 

різними технічними пристроями, та час який проводить без них. 
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Метод калькування являє собою заміну складових частин лексичної 

одиниці оригіналу або цілого слова їх лексичними відповідниками в мові 

перекладу. Перевага такого методу полягає в простоті та стислості 

отримуваного елемента відповідно до його співвіднесеності з початковим 

словом [2, с.99]. Прикладом такого способу може бути неологізм 

«multicurrency», що складається зі слів «multi» (багато) та «currency» 

(валюта), саме тому його правильним перекладом буде значення «багато 

валютний». 

Метод приблизного перекладу використовується при новій лексиці у 

мові оригіналу та мові перекладу та тягне за собою можливість зміни 

лексичного фону [1, с.167]. Прикладами такого метода можуть бути наступні 

неологізми: nerd – неприємна (неприваблива) особа, buddy – друг (товариш). 

Пряме включення, а саме використання оригінального написання 

англійського слова у тексті. Використання такого способу може бути 

виправдано в тих випадках, коли неологізм неможливо передати ні одним з 

розглянутих способів перекладу у зв’язку зі специфічністю його звучання або 

написання. Наприклад такі: iPad, iPod, Apple, Bluetooth. 

Проаналізувавши кожен зданих методів перекладу неологізмів з 

англійської на українську мову, можемо зробити висновок, що кожен вид є 

окремим, проте жоден з них не може бути самостійним та універсальним. 

Переклад має бути максимально близьким до значення оригіналу, аби 

зберегти початкову цінність неологізму. Зважаючи на те, що словниковий 

запас постійно збільшується, кількість слів також збільшується. На нашу 

думку, найбільш оптимальними видами перекладу є транскрибування 

(транслітерація), описовий метод та спосіб прямого включення. 

Найголовніше завдання у роботі перекладачів – з’ясувати походження слова 

та його найточніше значення і знайти в українській мові найближче слово-

відповідник для досягнення адекватного перекладу. 
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РIЗНОВИДИ ПЕРЕКЛAДAЦЬКИХ ТРAНCФОРМAЦIЙ 

 

Переклaдaцькi трaнcформaцiї – це cвого роду змiни лекcичних елементiв 

мови оригiнaлу пiд чac переклaду з метою передaчi їх cемaнтичних, aбо 

формaльних хaрaктериcтик iз врaхувaнням норм мови переклaду тa 

мовленнєвих трaдицiй культури мови переклaду [3]. 

Зaлежно вiд хaрaктеру змiн в переклaдi трaнcформaцiї подiляютьcя нa: 

- Cемaнтико-cинтaкcичнi: сутнicть цих трaнcформaцiй полягaє в змiнi 

cинтaкcичних функцiй cлiв i cловоcполучень. Змiнa cинтaкcичних функцiй в 

процеci переклaду cупроводжуєтьcя перебудовою cинтaкcичної конcтрукцiї: 

перетворення одного типу додaткової пропозицiї в iншу; додaвaння i 

вилучення cлiв. 

- Лекcичнi: це рiзного роду змiни лекcичних елементiв мови оригiнaлу 

пiд чac переклaду з метою aдеквaтної передaчi їх cемaнтичних, cтилicтичних 

i прaгмaтичних хaрaктериcтик iз врaхувaнням норм мови переклaду. До них 

відносяться пряме зaпозичення, трaнcкрипцiя, трaнcлiтерaцiя, кaлькувaння. 

- Грaмaтичнi: схожi нa лекcичнi, трaнcформaцiї вимaгaють внеcення 

додaткових cлiв aбо, нaвпaки, опущення яких-небудь елементiв. Такими 

трансформаціями вважаються доcлiвний переклaд, членувaння речення, 

грaмaтичнi зaмiни, cинтaкcичне кaлькувaння. 

- Лекcико-cемaнтичнi: суть цих трaнcформaцiй вирaжaєтьcя у зaмiнi 

окремих лекcичних одиниць вихiдної мови лекcичними одиницями мови 

переклaду, якi не є cловниковими еквiвaлентaми i, тобто, якi мaють нове 

знaчення, вiдмiнне вiд знaчення лекcичної одиницi вихiдної мови. Зокрема, 

до лесико-граматичних трансформацій відносять диференцiaцiю, 

конкретизaцiю, узaгaльнення (генерaлiзaцiю), змicтовний розвиток, цiлicне 

перетворення, еквiвaлентну зaмiну. 

- Лекcико-грaмaтичнi: трaнcформaцiї, якi вимaгaють внеcення 

додaткових cлiв aбо, нaвпaки, опущення яких-небудь елементiв: 

антонiмiчний тa cинонiмiчний переклaд, компенcaцiя, опиcовий переклaд. 

- Cтилicтичнi: пiд цими трaнcформaцiями розумiють, тaкi cпоcоби 

переклaду, зa допомогою яких переклaдaч змiшує cтилicтичнi aкценти, 

нейтрaлiзуючи aбо, нaвпaки, aктуaлiзуючи демiнутивнi i aугментaтивнi 

cемaтичнi вiдтiнки знaчення, aбо ж aдaптуючи мову переклaду до 

cтилicтичних норм. До таких можна віднести логiзaцiю, модуляцiю, 

змiцнення aкценту, еквiвaленцiю [2]. 

Дaлi перейдемо до aнaлiзу клacифiкaцiй переклaдaцьких трaнcформaцiй 

пропоновaних рiзними вченими. Л.К. Лaтишев дaє клacифiкaцiю 

переклaдaцьких трaнcформaцiй зa хaрaктером вiдхилення вiд мiжмовних 

вiдповiдноcтей, i видiляє шicть типiвпереладацьких трансформацій: 
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1) морфологiчнi – зaмiнa однiєї чacтини мови iншими aбо декiлькомa; 

2) синтaкcичнi – змiнa cинтaкcичної функцiї cлiв i cловоcполучень; 

3) стилicтичнi – змiнa cтилicтичного зaбaрвлення вiдрiзкa текcту; 

4) семaнтичнi – змiнa не тiльки форми вирaження змicту, aле i caмого 

змicту, a caме, тих ознaк, зa допомогою яких опиcaнa cитуaцiя; 

5) лекcичнi перетворення – зaмiни лекcичними cинонiмaми, зaлежними 

вiд контекcту. 

6) змiшaнi – лекcико-cемaнтичнi тa cинтaкcично-морфологiчнi [4]. 

Л.C Бaрхудaров нaзивaв чотири типи перетворень. Вони розрiзняютьcя 

зa формaльними ознaкaми: переcтaновки, додaвaння, зaмiни, опущення. При 

цьому Л.C. Бaрхудaров пiдкреcлює, що подiбний подiл є знaчною мiрою 

приблизним i умовним. Переcтaновкaми нaзивaютьcя змiни розтaшувaння 

(порядку проходження) мовних елементiв у текcтi переклaду в порiвняннi з 

текcтом оригiнaлу. Пiд зaмiнaми мaютьcя нa увaзi як змiни при переклaдi 

cлiв, чacтин мови, членiв речення, типiв cинтaкcичного зв'язку, тaк i лекcичнi 

зaмiни (конкретизaцiя, генерaлiзaцiя, aнтонiмiчний переклaд, компенcaцiя). 

Додaвaння передбaчaють викориcтaння в переклaдi додaткових cлiв, що не 

мaють вiдповiдникiв в оригiнaлi. Пiд опущенням мaєтьcя нa увaзi опущення 

тих aбо iнших cлiв при переклaдi [1]. 

Ввченi Фитермaн A. М. тa Левицькa Т. Р. переклaдaцькi трaнcформaцiї 

дiлять нa три наступні типи: 

1. Грaмaтичнi трaнcформaцiї. Cюди вiдноcять тaкi прийоми: 

переcтaновки, опущення i додaвaння, перебудови i зaмiни пропозицiй. 

2. Cтилicтичнi трaнcформaцiї. До дaної кaтегорiї можнa вiднеcти тaкi 

прийоми, як cинонiмiчнi зaмiни i опиcовий переклaд, компенcaцiя тa iншi 

види зaмiн. 

3. Лекcичнi трaнcформaцiї. Зaмiнa i додaвaння, конкретизaцiя i 

генерaлiзaцiя пропозицiй, a тaкож опуcкaння. 

Трaнcформaцiя є продуктом поcтiйної роботи, якicть якої зaлежить вiд 

рiвня володiння мовою тa здaтнicтю переклaдaчa aдaптувaтиcя до вимог, що 

поставлені перед ним, та культурних особливостей вихідного текcту [5]. 

Зокрема, низка елементів тексту оригіналу не може бути перекладена через 

відсутність відповідних засобів вираження культурного змісту в мові 

перекладу або через відсутність знань в аудиторії про відповідний 

культурний феномен. Відповідно, для якнайточнішої передачі прагматики 

повідомлення перекладач змушений нехтувати певними формальними та 

змістовими елементами тексту і заміняти їх такими, які будуть справляти на 

реципієнта відповідний вплив. У такому випадку можна говорити про те, що 

окрім перекладацьких трансформацій має місце процес локалізації.  

Доcлiдивши рiзномaнiтнi клacифiкaцiї прийомiв трaнcформaцiі ̈ 
переклaду, ми дiйшли виcновку, що нa cьогоднiйнiй день не icнує єдиної 

концепцiї щодо перекладацьких трансформацій, тaк чи iнaкше, вci 

трaнcформaцiї, що cтоcуютьcя переклaду зaхоплюють acпекти aвторcького 

оcмиcлення. Тaк i з’являютьcя вci прийоми i види тих чи iнших 

переклaдaцьких трaнcформaцiй.  
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INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS 

 

Intercultural communication skills are those required to communicate, or 

share information, with people from other cultures and social groups. While 

language skills may be an important part of intercultural communication, they are 

by no means the only requirement. Intercultural communication also requires an 

understanding that different cultures have different customs, standards, social 

mores, and even thought patterns [1-2]. Finally, good intercultural communication 

skills requires a willingness to accept differences these and adapt to them.  

Today intercultural communication as a discipline includes more theories than 

ever before, an increasing focus on studying the intercultural in different contexts, 

and an increasing debate as to what is the «intercultural» [3].  

There are two ways to approach identity in intercultural communication: the 

traditional and the modern. The traditional paradigm posits communication is an 

internal source of conflict and identity stress during which the communicator tries 

to reduce fear and anxiety. Identity is a multidimensional notion consisting of 

psychological and social factors, and negotiated until communicators reach mutual 

understanding and agreement on identity. However, the modern paradigm supposes 

identity is an animated and dynamic notion, whose (multi)form is dependent on 

social context and time. Under the influence of these two approaches to identity, 

scholars have proposed different types of identity, such as ethnic, sexual, gender, 

personal, religious, and political identity, to mention a few. Nevertheless, for space 

purposes, what follows is a review of the most cited identity theories. 

Social Identity Theory (SIT) is made up of both personal and social identities. 

Personal identity deals with identity characteristics, which are personal and not 
related to cultural and social groups. However, individuals keep and accentuate the 

identity that link them to special desired groups, and strengthen their positive self-

image. While communicating at the intergroup level, people accentuate 
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distinctiveness in favour of their in-groups and when the distinctiveness (i.e. 

identity) of a special group becomes salient, the group members’ attitudes and 
behaviours are affected by this identity. SIT’s primary process is categorization, 

which implies individuals categorize others according to the groups they belong to 

and further SIT argues that in-group/out-group designations affects self-esteem, 
intergroup relationships, and under certain conditions intergroup conflict. 

Cultural identity is the discursive stress individuals put on their emotional 

connectedness to or affiliation with a culture. Culture is a set of shared meanings, 
symbols, and norms. The level to which one is the core member of a culture is the 

level to which one understands the symbols of the culture and follows the norms. 

Cultural identity has two interrelated dimensions: value and salience. Value refers 
to the expectations necessary for one’s evaluation of cultural identity and salience 

is the level to which the members of the culture feel strong affiliation with that 

culture. Cultural identity is influenced by the extent of acculturation experienced 
and generation, cultural needs and values, the divergent situations, and the 

environments of various cultural communities. Studies on cultural identity have 

been conducted in relation to a broad array of contexts, such as brand choosing, 
cultural stereotype and persuasion, and political representation of national identity 

and minority groups, to name a few. 

Key areas of knowledge for those wanting to improve their intercultural 

communication are [4]: 
– Some knowledge of the cultures, organisations and institutions, history and 

general way of living of different communities and nations. 

– Recognition that these aspects affect behavioural norms. For example, there 
is considerable «history» between the Greeks and Turks, and therefore it may be 

considered potentially a problem to serve Turkish food to a Greek person. 

– An understanding of how culture can affect communication and language. 
For example, people from Nordic countries are often said to speak more directly 

than native English speakers who tend to use more «polite» language. 

Scandinavians in the UK have reported causing offence to English people by 
failing to say «please» and «thank you» enough. 

– Some understanding of the conventions that may govern behaviour in 

certain specific intercultural environments, such as views on the role of women, or 
the licence (or otherwise) permitted to children. 

– Crucially, awareness of your own and other people’s beliefs and values, and 

a willingness to recognise when these may clash. 
– Sensitivity towards cultural stereotypes that may affect and interfere with 

intercultural communication. 

The possible trajectories that the field of intercultural communication may 
take in the future highlight its multifaceted nature. Such diversity has marked the 

history of the discipline, which has grown immensely over the last decades, 

renewing its scope and developing new theories. Challenges in defining its identity 
and core concepts have made intercultural communication a very dynamic field 

bursting with new ideas and approaches. As such, ways in which the field could 

grow in the near future are manifold; it is certain however that intercultural 

communication will indeed keep on developing. 
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FOREGROUNDING : THE EVOLUTION OF THE NOTION 

 
Foregrounding can be defined as 1) a stylistic device that includes the 

principles of formal textual organization that focus the reader’s attention on some 
certain fragments of the message; 2) a stylistic device that draws attention to itself 
by defamilarization from everyday speech. 

The term originated in English through the translation by Paul Garvin of the 
Czech aktualisace (literally "to actualise"), borrowing the terms from Jan 
Mukařovský of the Prague school 1930 [1]. The work of the Prague Structuralists 
was itself a continuation of the ideas generated by the Russian Formalists, 
particularly their notion of Defamiliarization ('ostranenie'). Especially the 1917 
essay 'Art as Technique' by proved to be highly influential in laying the basis of an 
anthropological theory of literature. To quote from his essay: "And art exists that 
one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, to make the 
stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as they are 
perceived and not as they are known. The technique of art is to make objects 
"unfamiliar," to make forms difficult, to increase the difficulty and length of 
perception because the process of perception is an aesthetic end in itself and must 
be prolonged." It took several decades before the Russian Formalists' work was 
discovered in the West, but in the 1960 some British stylisticians, notably Geoffrey 
Leech and Roger Fowler, established the notion of 'foregrounding' in the 
linguistically oriented analysis of literature. Soon a plethora of studies investigated 

https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-of-digital-resources-in-the-learning-management-system-within-online-education-of-future-entrepreneurs-10533.html
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foregrounding features in a multitude of texts, demonstrating its ubiquity in a large 
variety of literary traditions. These analyses were seen as evidence that there was a 
special literary register, which was called, also after the Russian Formalists, 
'literariness'. 

The term foregrounding has its origin with the Czech theorist Jan 
Mukarovský: it is how Mukarovský's original term, aktualisace, was rendered in 
English by his first translator . It refers to the range of stylistic effects that occur in 
literature, whether at the phonetic level (e.g., alliteration, rhyme), the grammatical 
level (e.g., inversion, ellipsis), or the semantic level (e.g., metaphor, irony). 

As Mukarovský pointed out, foregrounding may occur in normal, everyday 
language, such as spoken discourse or journalistic prose, but it occurs at random 
with no systematic design. In literary texts, on the other hand, foregrounding is 
structured: it tends to be both systematic and hierarchical. That is, similar features 
may recur, such as a pattern of assonance or a related group of metaphors, and one 
set of features will dominate the others , a phenomenon that Jakobson termed ‘the 
dominant’. 

The term is borrowed from art criticism which distinguishes between the 
foreground and the background of a painting. These are relative concepts, because 
something can only be unexpectedly regular or irregular within a particular 
context. There exist two ways of producing foregrounding: 

- parallelism: unexpected regularity, “more of the same”; 
- deviation: unexpected irregularity. 
Traditionally there three types of foregrounding: convergence as a 

combination or accumulation of stylistic devices promoting the same idea (e.g. 
“and heaved, and heaved, still unrestingly heaved the black sea, as its vast tides 
were a conscience” – simile, repetition, inversion) [3]. 

Coupling is a semantically relevant appearance of equivalent elements in 
equivalent position. Coupling is based on the affinity of elements that occupy 
similar positions throughout the text. The affinity may be different in nature: 
phonetic, structural, semantic. Phonetic affinity is provided by the phonetic 
stylistic devices (alliteration, assonance, paronomasia), as well as such prosodic 
features as rhyme, rhythm and meter. Syntactical affinity is achieved by all kinds 
of parallelism and syntactical repetition – anadiplosis, anaphora, 
framing, chiasmus, epiphora, etc. Semantic coupling is demonstrated by the use of 
synonyms and antonyms, both direct and contextual, root repetition, paraphrase, 
sustained metaphor, semantic fields, recurrence of images, connotations or 
symbols. 

Defeated expectancy means the communicative situation where some 
element of the text receives prominence due to an interruption in the pattern of 
predictability. (e.g. “Miss Fairfax, ever since I met you I have admired you more 
than any girl … I have met … since I met you.” (O. Wilde) 

Foreground is a term usually used in art, having opposite meaning to 
background.  

It is a very general principle of artistic communication that a work of art in 
some way deviates from norms which we, as members of society, have learnt to 
expect in the medium used and that anyone who wishes to investigate the 
significance and value of a work of art must concentrate on the element of interest 
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and surprise, rather than on the automatic pattern. Such deviations from linguistic 
or other socially accepted norms are labeled foregrounding, which invokes the 
analogy of a figure seen against a background. In stylistics, the notion of 
foregrounding, a term borrowed from the Prague School of Linguistics, is used by 
Leech and Short to refer to ‘artistically motivated deviation’. 

For example, the last line of a poem with a consistent metre may be 

foregrounded by changing the number of syllables it contains. This would be an 

example of a deviation from a secondary norm. In the following poem by E. E. 

Cummings [cf.2] there are two types of deviation: 

light’s lives lurch 

a once world quickly from rises 

army the gradual of unbeing fro 

on stiffening greenly air and to ghosts go 

drift slippery hands tease slim float twitter faces 

Only stand with me, love! against these its 

until you are, and until i am dreams... 

To summarize, as it can be seen from the example, most of the poem deviates 

from 'normal' language (primary deviation). In addition, there is secondary 

deviation in that the penultimate line is unexpectedly different from the rest of the 

poem. Nursery rhymes, adverts and slogans often exhibit parallelism in the form of 

repetition and rhyme, but parallelism can also occur over longer texts. For 

example, jokes are often built on a mixture of parallelism and deviation. They 

often consist of three parts or characters. The first two are very similar 

(parallelism) and the third one starts out as similar, but our expectations are 

thwarted when it turns out different in end (deviation). 
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АМЕРИКАНСЬКА МОДЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
У всьому світі зараз відбувається розбудова політики управління у 

компаніях, що пов'язано зі світовою економічною кризою. Багато організацій 
починають шукати новий шлях розвитку, пошук нових клієнтів, випуск нової 
продукції. Щоб успішно переформатувати діяльність організацій, роботу 
проектів та і просто на особистому рівні стати ефективнішим, важливо 
саморозвиватися та використовувати закордонний досвід. Відомо, що 

https://books.google.com/books?id=c9a9nhXQUKEC&lpg=PP1&dq=The%20Prague%20School%20and%20Theories%20of%20Structure&hl=es&pg=PA196#v=onepage&q&f=false
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американський менеджмент є багато в чому взірцем, тому ідея розглянути 
американську модель менеджменту є корисною й актуальною задля 
подальшого покращення українських практик та індивідуальної користі.  

Метою є розглянути теоретичні положення та історію формування 
моделі американського менеджменту.  

Краще розуміння специфіки американського менеджменту для 
подальшої інтеграції його основ у вітчизняній практиці та узагальнення 
наявного матеріалу з обраної теми у стислому вигляді.  

Американський менеджмент формувався наприкінці 19 – початку 20 ст., 
за умов створення великих ієрархічних структур, поділу управлінської та 
виконавчої праці; запровадження норм та стандартів, встановлення посади 
найманого менеджера, розробка їх обов'язків та відповідальності. Значний 
вплив на формування менеджменту мали Ф. Тейлор, Р. Форд, Еге. Мейо, Д. 
Макгрегор [1]. 

Основоположником науки управління вважається американський 
інженер та дослідник Ф. Тейлор (1856 – 1915). Запропонована ним система 
організації праці та управлінських відносин спричинила «організаційну 
революцію» у сфері виробництва та управління ним.  

Система Тейлора складалася з: визначення та точного обліку робочого 
часу та розв'язання проблеми нормування праці; підбору кваліфікованих 
майстрів; нормування заробітної плати; ремонту обладнання; планово-
розподільних робіт; вирішення конфліктів та дисципліни; запровадження 
інструкційних карток; диференціальної оплати праці (прогресивної оплати); 
калькуляції витрат за виробництво [3]. 

Іншим представником американської моделі менеджменту, точніше її 
«організаційної школи» є Г. Форд (1863 – 1947). Основні засади системи Г. 
Форда: 

Масове виготовлення стандартної продукції на конвеєрі; 
Безперервність та рухливість процесу виробництва; 
Максимальний темп роботи; 
Нова технологія на основі потокового виробництва; 
Точність як стандарт роботи та якість продукції; 
Визначальна роль техніко-технологічної системи; 
Економічний ефект системи; 
Не бути залежним від людини, її слабкостей. 
Перша спроба застосувати психологічний аналіз до практичних завдань 

виробництва була здійснена професором Гарвардського університету США 
Г. Мюнстербергом. У 20-30-х роках з’явилася школа людських відносин, у 
центрі уваги якої перебуває людина. Виникнення доктрини «людських 
відносин» зазвичай пов'язують з іменами американських учених Е. Мейо та 
Ф. Ротлісбергера, які відомі своїми дослідженнями у галузі соціології 
робочих відносин. 

Основоположником цієї американської школи став Елтон Мейо (1880 - 
1949), який вважав, що управління має ґрунтуватися не на інтуїтивних 
уявленнях про людину, а на досягнення наукової психології. Ця школа 
започаткувала розвиток ідей про «людину в організації», роль «людського 
фактора» в ній. 
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Представники цієї школи розробили свій інструментарій управління, 

який нині широко використовується на практиці: поняття людських 
відносин; умов роботи; відносин «керівник – підлеглий»; стилю керівництва; 

мотивації праці; психологічного клімату в колективі та його поліпшення. 

На початку 70-х років ХХ століття набули поширення курси при школах 
управління та університетах. Найбільш популярними є навчальні програми, 

розраховані на 2, 4 та 6 тижнів навчання. Курси більшої тривалості є при 

великих університетах, де працюють висококваліфіковані викладачі і мають 
необхідну технічну базу. До таких університетів відносяться Стенфордський, 

Гарвардський, Карнегі, Пітсбурзький та інші. Головна мета цих курсів – 

знайомство слухачів із новітніми досягненнями теорії та практики 
управління, а також створення умов для обговорення слухачами актуальних 

для них проблем [2]. 

Американський стиль менеджменту якнайкраще виражається у системі 
підготовки та підвищення кваліфікації персоналу, розвитку навчальних 

технологій. Провідні позиції американських фірм у світовій економіці можна 

пояснити комплексним контролем якості. Американська модель управління 
існує і вдосконалюється і досі, і використовується не тільки в Сполучених 

Штатах. Багатий досвід американського менеджменту може бути врахований 

та використаний і у вітчизняному менеджменті [5]. 
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ПРОФЕСІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Іноземна мова – це мова, якою розмовляють жителі іншої для особи 

країни. Це також і мова, якою не розмовляють у країні походження особи, 
наприклад, носій англійської, який живе в Іспанії, може сказати, що іспанська 

мова – це іноземна мова для нього або неї. Цими двома характеристиками не 

вичерпуються можливі визначення, однак, і власне термін іноді 

використовується таким чином, що можливі його різночитання. 
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Загалом, вважається, що діти мають перевагу у вивченні іноземної мови, 

порівняно з дорослими. Однак, є дослідження, які показали, що дорослим 

легше вивчати іноземну мову, ніж дітям. Причиною є те, що дорослі вже 

мають знання про те, як влаштована граматика, і розвиненішу здатність 

запам'ятовування лексики [1]. 

Невпинний розвиток і зміцнення міжнародних зв’язків України із 

зарубіжними країнами у різних сферах життя свідчать, що потребою та 

необхідністю сьогодення є іноземні мови. Тому одним із пріоритетних 

напрямків освіти є вивчення іноземної мови як навчального предмета, що 

сприяє профілізації навчально-виховного процесу. Основною метою 

навчання іноземній мові є формування в студентів, майбутніх кваліфікованих 

працівників, комунікативної компетенції, оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. 

Як відомо, заклади освіти готують кваліфікованих робітників, які 

можуть працювати за кордоном, тому постає питання вивчення професійної 

лексики для подальшого спілкування в інших країнах, перекладу інструкцій 

до приладів, інструментів та техніки, вивчення їх будови. 

В освітніх  навчальних закладах, де студенти отримують фах, 

оволодіння професійними навичками повинно доповнюватись також і 

оволодінням професійною лексикою. 

Фахівець повинен не тільки знати англійські еквіваленти назв 

інструментів, але й вміти прокоментувати, як і з якою метою він 

користується тим чи іншим інструментом. Працівник  повинен  вміти 

описати своє робоче місце, підприємство, де він проходить  практику, дати 

пораду, розповісти про своє ставлення, висунути свій варіант щодо того, як 

виконувати завдання [2]. 

У наші дні іноземні мови відіграють велику роль: ми живемо в такий 

час, коли дедалі ширше розвиваються зв'язки з різними країнами і народами. 

З усіх світових мов я виділяю англійську. Вона стала найважливішою 

мовою світу, мовою політичних, наукових і торговельних відносин, а також  

мовою комп'ютерних технологій. Багато наукової літератури написано 

англійською мовою, тому кожному кваліфікованому фахівцю потрібно знати 

цю мову. 

Вивчення іноземних мов – це тривалий процес, який вимагає багато часу 

і зусиль [3]. 

У порівнянні з фахівцями, що говорять однією мовою, ті, які говорять на 

декількох мовах мають певні переваги, а саме: 

 вищий інтелект; 

 гарні когнітивні здібності; 

 здатні краще планувати справи, розподіляти 

пріоритети та приймати рішення; 

 більші здібності до математики, читання та лексики; 

 уважніші до свого оточення; 

 розуміють точку зору інших; 
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 краще зосереджуються; 

 вміють досягати довгострокових цілей; 

 гарні навички запам'ятовування; 

 виявляють розумову гнучкість; 

 здатні одночасно працювати над кількома проектами; 

 краще запам'ятовують списки та імена; 

 краще розуміють рідну мову; 

 кращі творчі здібності; 

 приймають раціональні рішення. 

Отже, можна зробити висновок, що володіння іноземними мовами є 

необхідним для професійної реалізації молоді в умовах євроінтеграції. 

Фахівець, іншомовна компетенція якого, сформована на високому рівні, 

завжди буде конкурентоспроможним на ринку праці.  
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В 

УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ 

 

Мова – це наше основне джерело існування. В сучасному світі чим 

більше людина знає іноземні мови тим краще. По-перше це додаткові знання, 

по-друге фахівець, який володіє іноземною мовою, працівники охоче беруть 

на роботу. Також це є основною можливістю вільно спілкуватися з людьми і 

з іншим пластом світогляду і ментальності. На сьогоднішній день вивчення 

іноземних мов є актуальним і доступним по всьому світі. 

Англійська мова є одною із найважливіших державних мов світу, також 

є складовою успіху молоді, фахівців з маркетингу, туристичних агенцій, 

бізнесових компаній, а також різних інтернет ресурсів. У теперішній час 

рівень іноземної мови відіграє дуже важливу роль у роботі. Чим більший 

рівень мови, тим більший заробіток фахівця. Це пов’язано з тим що фірми, 

тур-агенції, великі компанії часто співпрацюють із закордонними 

партнерами. Тому саме фахівці повинні мати достатньо хороші знання , щоб 

повністю вести переговори і вільно розмовляти англійською мовою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Іноземна_мова
https://urok-ua.com/profesijno-orijentovane-navchannya-inozemnij-movi-yak-osnova-formuvannya-profesijnyh-umin-uchniv/
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Автомобілебудування, приладобудування першочергово базується на 

інформація про запчастини, авто і прилади англійською мовою. Весь світ 

розуміє англійську, тому це сприяє економічному розвитку 

високорозвинених країн. В любій точці світу, інструкція до техніки є 

англійською мовою. Продовольчі та непродовольчі товари ведуть опис та 

інформацію іноземною мовою. На міжнародних конференціях лектори, 

винахідники, інженери, підприємці, інвестори і мільярдери з різних країн 

світу надають інформацію про свої відкриття та винаходи, саме англійською 

мовою в різних сферах, а саме: культури, медицини, космічних винаходів, 

літакобудування та кораблебудування. 

Англійська - один з найпоширеніших мов світу. Ця мова 

використовується в більшості країн світу. Навряд чи варто витрачати сили на 

вивчення мови, який ви ніколи не будете використовувати. 

У шістдесяти з майже двохсот країн світу англійський - офіційна мова. 

Це офіційні мову ЄС, країн Співдружності, ООН, НАТО, Міжнародної 

асоціації вільної торгівлі. В даний час близько 2 мільярдів людей у всьому 

світі розмовляють англійською.[1] 

Англійська мова відіграє важливу роль в житті підлітків і молодих 

людей. Комп'ютерні ігри на англійській мові мають величезну популярність 

серед ігроманів. Не секрет, що багато молодих людей проводять чималу 

кількість вільного часу, використовуючи їх. Як правило, нові закордонні ігри 

в перший час не мають українського перекладу. У цей момент ігроманії може 

допомогти тільки знання іноземної мови. Завдяки цьому він зможе 

випробувати новинку, чи не відчуваючи при цьому дискомфорту. Існують 

також корисні програми англійською мовою. Знання іноземної дозволяє без 

труднощів використовувати не тільки ігри, але і додатки. Велика кількість 

англійських слів присутній в молодіжної мови. Фахівці вважають, що це 

пов'язано зі стереотипами і ідеалами, які були створені в підлітковому 

суспільстві. Студенти зі знанням англійської мови мають величезну перевагу. 

Деякі фірми, в тому числі великі, готові взяти на роботу недосвідчених 

фахівців і надати їм високу заробітну плату в тому випадку, якщо вони 

володіють іноземною.[2] 

Згідно зі статистикою, люди, які володіють англійською мовою  

отримують в середньому на 30% більше. Такі співробітники завжди 

представляють цінність для роботодавця, в якій би сфері діяльності ви не 

були. Сьогодні англійська — це мова бізнесу. Якщо у вас є мрія стати 

успішним підприємцем, отримати високооплачувану роботу, переїхати за 

кордон і бути відмінним фахівцем, тоді англійська — це ваш щасливий 

квиток![3] 

Іноземні мови не тільки допомагають розширити горизонти спілкування, 
також вони є ключем, який відчиняє перед вами двері необмежених знань. 
Подумайте, скільки ви втрачаєте, дивлячись дубльовані кінофільми, читаючи 
захоплюючі книги або спеціалізовану літературу в перекладі і абсолютно не 
розуміючи, про що співають виконавці в ваших найулюбленіших піснях. 
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Крім того, часто у вас немає можливості отримати повний огляд по питаннях, 
що цікавлять. Однак усього цього можна з легкістю уникнути, якщо почати 
вивчення хоча б англійської мови – адже на даний момент вона має 
найбільше поширення по всьому світу.[4] 

Гете колись сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає й своєї 
власної». Тож вивчаймося, розвиваймося і вдосконалюємося. 
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ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕННОГО 

МАТЕРІАЛУ 

 
У сучасних умовах гуманізації освіти, коли особистість знаходиться у 

центрі навчальної та виховної діяльності, актуальним питанням є пошук 
ефективних способів, методів та прийомів навчання іноземних мов. Одним із 
таких прийомів навчання є використання пісенного матеріалу для вивчення 
іноземних мов. Над дослідженням процесу вивчення іноземних мов за 
допомогою пісенного матеріалу працюють як закордонні, так і вітчизняні 
вчені, викладачі та методисти. Зокрема, Дж. Міллер, Б. Каст, В. Грун, 
Ю.С. Посвистак, І.А. Бастідас, О.О. Карпенко, Н.П. Дьяченко та ін.  

Проблема використання пісенного матеріалу у процесі вивчення 
іноземних мов заслуговує на увагу на всіх етапах навчання, починаючи від 
початкового етапу й закінчуючи вищою школою, адже любов до музики та 
співу повинні бути закладені в молодшому віці та супроводжувати людину 
протягом усього життя [1] .  

 Пісня – це чудовий засіб підвищення інтересу не тільки до країни мова 
якої вивчається, але й до самої мови, а також ефективний спосіб повторення 
мовного матеріалу. Історія застосування пісенного матеріалу під час 
вивчення іноземних мов налічує більш ніж 60 років. Включення пісенного 
матеріалу до дидактичного процесу сприяє оптимізації викладання іноземних 
мов, забезпечує глибше її засвоєння, виступає ефективним способом 
підвищення мотивації до навчання і підготовки до успішного 
міжкультурного діалогу [2, с. 132]. 

Викладачам іноземної мови варто серйозно підійти до вибору пісенного 
матеріалу та використовувати його на заняттях відповідно до мети та 

https://englhouse.ru/uchashhimsya/pochemu-vazhno-izuchat-anglijskij-yazyk.html.
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завдань, які визначаються під час підготовки до заняття [1]. Для прикладу, 

пісенний матеріал можна застосовувати у процесі відпрацювання фонетики 
на початковому етапі навчання. Для дітей молодшого віку використовують 

короткі дитячі пісеньки, так звані «фонетичні пісні» (phonics), а для старшого 

віку вже більш змістовні пісні.  
Також пісенний матеріал підходить для закріплення лексичного й 

граматичного матеріалу, приміром пісні про дні тижня, місяці, розпорядок 

дня, модальні й неправильні дієслова, артиклі тощо. У такому випадку 
використовуються мелодії з чітким і легким ритмом, який легко 

відтворюється учнями незалежно від їх музичних здібностей, зате легко 

запам’ятовується і надовго зберігається у пам’яті. 
Окрім того, пісенний матеріал чудово підходить для формування 

лінгвокраїнознавчих компетенцій [3]. На занятті можна розглядати широкий 

спектр різноманітних тем, зокрема політика, культура, традиції та звичаї, 
історія, кухня, міграція тощо і відповідно до цих тем слід підбирати пісенний 

матеріал, який буде використовуватися.  

Важливо зазначити, що пісенний матеріал у процесі вивчення іноземних 
мов використовується й для розвитку мовленнєвих навичок і умінь, 

наприклад, для навчання діалогічного або монологічного мовлення по змісту 

тієї чи іншої пісні. Також слід пам’ятати, що пісні слід застосовувати під час 

занять для релаксації, зняття напруги та відновлення працездатності учнів 
[3]. Вони допомагають учням трішки відпочити від роботи, зняти емоційну 

напругу та відволіктися. Для цього підходять всесвітньовідомі хіти, які 

увійшли до золотого пісенного фонду. Часто такі пісні відомі аудиторії, але 
студенти не знають їх точного змісту. У такому випадку для початку можна 

запропонувати їм заповнити прогалини у надрукованому тексті пісні під час 

її прослуховування. потім зачитати і перекласти текст і зрештою поспівати 
відомий хіт разом. 

Вибір пісенного матеріалу має ураховувати низку чинників: мету 

застосування цього матеріалу, рівень володіння іноземною мовою, естетична 
та музична цінність цього твору, зміст пісні, особливості мовлення 

виконавців, зокрема чіткість та темп тощо. 

Отже, пісенний матеріалом є невід’ємним складником у процесі 
вивчення іноземних мов на різних етапах навчання. Використання пісенного 

матеріалу сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов, 

розвитку мовленнєвих умінь та навичок, формуванню лінгвокраїнознавчої 
компетенції, а також готує до успішного міжкультурного діалогу.  
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AFFIXATION IN ENGLISH LANGUAGE 

 

It is a well-known fact that almost everyone knows at least ten thousand 

words of their native language. In order to be able to speak a foreign language 

fluently we need a vocabulary of 6-8 thousand words, which is considered quite 

sufficient. But even this figure for beginners learning the language seems huge. 

The situation would be even more complicated if not for the fact that a large 

number of words are formed from each other, and therefore they are much easier to 

remember. Having read and understood the rules of word formation, we will be 

able to quickly find in our memory only once heard a word, if we establish its 

direct connection with another word, well known to us. 

There are many ways of word formation, but, of course, you need to start with 

the most important and common of them. One of such ways is affixation, which 

will be discussed in this article. 

In simple terms, affixation is a kind of collection of words in pieces, 

something like a constructor, in which each part will carry a certain semantic load 

and be responsible for where and how this newly collected word can be used. On 

the example of any Russian word, we can assemble the same constructor. So, let's 

take the word "friend". What can we create from it by adding suffixes, prefixes or 

endings to it? The following words will come out: girlfriend, friendship, befriend, 

benevolent, enemy, etc. All these words have the same root friend / friend, but the 

meaning they convey is different. That is, we see that by adding certain parts of the 

word, we can form completely new words. The English language is no exception, 

and it undergoes the same word-formation processes. But in addition to what we 

know about the process of word formation.  

A characteristic feature of modern affixes is their terminology, their strict 

pragmatic attachment to a certain scientific and technical sphere. About half of all 

affixed neoplasms are in the field of science, with each scientific branch having 

affixes unique to it. For example, the suffix -on (an elementary unit or particle) is 

used to create new terms in physics and biology, such as gluon (a new elementary 

particle in bonding physics), luxon (an elementary particle with zero mass). The 

discovery of many new enzymes has led to the widespread use of the suffix -

ase(enzyme). The suffix was originally extracted from diastase (an enzyme that 

turns carbohydrates into sugar). In soil science, the new suffix -sol (from the Latin 

word solum-soil) is actively used to refer to various soil types: aridisol (in the 

American variant - soil in the desert), histosol (moist soil), vertisol (guiln soil), 

hiisooxl (tropical soil). 

Prefix terms confirm the fact that semiprefixes play a rather important role in 

the creation of nouns. The main source of semiprefixes is Latin, French and Greek: 

asgo, bio-, xeno-, micro-, euro-, tele-, etc. Their use is usually limited to the 
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scientific and technical fields, but due to the popularization and dissemination of 

technical innovations in everyday use, semiprefixes are in general use. So, in the 

80s one of the most productive was the semiprefix tele-, with the help of which 

new nouns were built on the model pref + N N: telebanking (the financial service 

that allows the client to make banking operations using a TV or home computer) 

telemarketing (telephone trading practice), teleshopping (phone shopping). 

One of the most productive suffixel models with derived bases of this type V. 

Zabotkina distinguishes the model Acronym + ie = N, for example: yuppie (young 

urban professional people) and yumpie (young mobile professional people). Both 

units appeared in the early 80s to refer to young and successful ambitious urban 

residents working in the field of advertising and trade [2]. Similar to yuppies, the 

words muppie (middleaged urban professional people), gruppie (grown-up urban 

professional people), ruppie (young urban upward), guppie green + yuppie 

(ecologically minded yuppie), rural people (mobile people), bluppie (black urban 

professional). 

In modern English, there are a large number of affixes, both eternal and 

borrowed. However, not all of them are now used as word-forming elements. As 

the academician V. Vinogradov notes, affixes that have lost their value, have 

become unproductive and perceived only as a sign of a particular part of speech, 

transmit to be affixes and only potentially retain the property of isolation. This 

naturally raises the question of what should be called a living affix and what 

attributes it should have in a modern language [1].  

The analysis of the speech material shows that the following characteristics 

are inherent in living affixes: 

a) Affix expresses a certain abstract meaning by joining the production base. 

b) Affix is easily distinguishable as a word-forming element and is clearly 

recognized in the mind of the speaker as part of the word, and the root morpheme, 

when separated from the affix, must be able to be used in speech without affix or to 

produce new words with other affixes. 

c) Affix is used to form new words not only from the reasons of the origin 

with which it first appeared in the language, but also from the grounds of another 

origin. If it’s an affix, it should be English-based. 

d) Affix has a certain frequency of use. The more formations an affix gives, 

the more productive it is. This feature must be taken into account because many 

affixes arise from autonomous words in the process of collocation. One of the 

components of a complex word is beginning to be used more and more often in 

combination with other bases, losing its original meaning and gradually acquiring 

the abstract meaning of an already existing class of words. The more words we 

find with this element in speech, the more reason we can consider it an affix rather 

than a component of a complex word. 

e) The living affix must give the growth. It is known that the development of 

the vocabulary of the language-process is quite long and the formation of new 

words is relatively slow. Therefore, an affix, having given a certain amount of 

neoplasms at a certain stage of its development, may not make new words for some 

time until native speakers have the need for a word to denote a new concept. 
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On the basis of these attributes affixes should be understood such morphemes, 

which in their development have acquired corresponding abstract meanings 

peculiar to the whole class of words, and by joining the base of the word, change 

its meaning. 

It is natural that all productive affixes are alive, but not all living affixes are 

equally productive. Productivity is understood here, firstly, the number of words 

that have arisen during the period of existence in the language of the affix as a 

word-forming element, and secondly, the frequency of occurrence of neoplasms 

with this affix. Proceeding from this, affixes are inefficient, productive, and some 

have the so-called «absolute productivity», i.e. this ability of word production, in 

which the affix has fewer limitations in its scope as a word-forming element. 
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THE LEXICAL-STYLISTICS SPECIFICS OF THE TITLES 

 

The title can be considered, on the one hand, the smallest, most unpredictable 

unit of text, with which the reader suddenly opens up hidden opportunities for 

understanding or intuitive comprehension of the author's intention. On the other 

hand, the title is also a top-level unit that captures almost the entire text and even 

more. 

Experts from the Institute of Mass Media came to the conclusion that “the 

headline should guide the reader within the page, help him/her make a choice, 

reject all uninteresting information that is not relevant to the topic. The title should 

make the reader want to read further” [2, p. 21]. 

There are several levels of connection between the title text and the realities. 

Specific subject actualizers include proper names and their substitutes. General 

subjects include special vocabulary, date, socially significant numbers, words with 

a sharp social “sound”, pronouns like “ours” and the like. Nominative-evaluative 

actualizers are author's expressive names of concepts, phenomena, events, etc., 

similar to proper names. Attributive-associative ones cover contextual substitutes 

for quotes that establish connections with denotations. [1, p. 50]. 

The focus on the nature of the title as a verbal and socio-cultural phenomenon 
in modern linguistics is obvious. This is a special element of a specifically 
constructed language with special functional and stylistic properties, the content of 
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which is analyzed by the author. Stylistic headlines include metaphors, synecdoche 
headings, quote headings, and the like. The considered arsenal of stylistic means 
presents a wide range of connotations, which gives the title expressiveness, 
emotionality and imagery. Headings-citations, headlines-allusions create a certain 
code of communication and, accordingly, stylistic color. 

The study of the functioning of titles as linguistic units of the text remains an 
urgent problem. The linguistic status of the title was considered mainly in the 
press, starting from 20-30 years last century. In modern linguistics, the title is 
increasingly being studied as an actualizer of textual categories. As the first sign of 
the text, it introduces the reader to the world of the work. The reader may ignore 
other pre-text messages, but will never ignore the headline. Therefore, the title 
begins to act on the potential reader as a category of prospecting, forming an 
attitude to reading a work. 

The object of the study was the title with its signaling, ascertaining, 
organizing function, which is to attract the attention of potential readers, to 
establish contact with him, to influence his attention, to arouse interest in 
something unusual. For example: “Soft transition to cruelty”, “Millionaire is saved 
from hunger”, “Bitter wedding”, “Lobster in court sauce”. Specific vocabulary 
implies unspoken facts, intriguing the reader, awakening in them the desire to read 
the work. Moreover, the title always takes part in shaping the reader's attitude to 
the unread work, appeals to the reader's previous experience, to his/her thesaurus 
and background knowledge. 

 Linguistic features of titles should be analyzed via considering the stylistic 
register of words, phrases, sentences. Stylistically colored words, diminutives, 
connotative-denotative vocabulary, symbols-names – all of them do create 
additional meanings, diversifying the palette of language tools. 

To conclude, the title is an important component and at the same time a 
separate structural unit of the text. Its main task is to name the main idea of the text 
and attract the reader's attention.  
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ОСНОВНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ  

 
Переклад – це певний спосіб світосприйняття і стосунків із дійсністю, то 

найголовніше завдання перекладача – бути чудовим інструментом для 
уловлення, обробки й трансляції сенсу, з одного боку, та його створення, з 
іншого.  
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Відомо, що повнота і точність перекладу науково-технічних текстів 

значною мірою залежить від того на скільки правильно перекладач розуміє і 
визначає граматичні форми, синтаксичні конструкції та структуру речення.  

Науково-технічна сфера є однією з обов'язкових сфер діяльності 

людства. Нині відбувається та встановлюється бурхливий розвиток техніки, 
тому саме через це серед населення активно поширюється науково-технічна 

інформація, а значення науково-технічного перекладу значно зросло. 

Переклад науково-технічної літератури по праву займає почесне місце 
серед інших перекладів. Переклад даного виду літератури відрізняється від 

художньої літератури, газетних статей, документально-ділового матеріалу 

тощо. До поняття "науково-технічна література" можна віднести наступні 
різновиди, а саме власне науково-технічна література (монографії, збірники 

та статті з різних проблем науки і техніки), учбова науково-технічна 

література, науково-популярна література з різних галузей техніки, технічна і 
супровідна документація, технічна реклама та патенти. Кожний вид має свою 

особливу будову, тому через це переклад такої літератури викликає неабиякі 

труднощі. 
Процес перекладу складається із трьох етапів: сприймання (читання або 

слухання) на одній мові, розуміння, відтворення на рідній мові. Задача теорії 

перекладу полягає у вивченні особливостей прояву закономірностей на 

основі науково-технічної літератури при перекладі. Робота має велике 
наукове значення, оскільки розкриває переклад науково-технічної літератури. 

Відомо, що повнота, точність і правильність перекладу науково-технічних 

текстів значною мірою залежить від того, наскільки правильно перекладач 
визначає і розуміє граматичні форми, синтаксичні конструкції та структуру 

речення.  

Мова науково-технічної літератури відрізняється від розмовної мови або 
мови художньої літератури певними лексичними, граматичними та 

стилістичними особливостями. Найбільш типовою лексичною ознакою 

науково-технічної літератури є насиченість тексту спеціальними термінами, 
термінологічними словосполученнями. Терміни виражають поняття науково 

оброблені і властиві лише конкретній галузі науки і техніки. Науково-

технічні терміни як мовні знаки, що репрезентують поняття спеціальної, 
професійної галузі науки або техніки, становлять суттєву складову науково-

технічних текстів і є однією з головних причин виникнення труднощів при 

перекладі з огляду на їх неоднозначність, відсутність відповідників та 
національну варіативність. 

Серед лексичних труднощів перекладу науково-технічного тексту слід 

виділити наявність певної групи інтернаціональних слів, які, незважаючи на 
схожість звучання у різних мовах, відрізняються в кожній мові своєю 

семантикою і стилістичним забарвленням. У теорії перекладу такі слова 

відомі як "зрадливі друзі перекладача". Складність перекладу цих слів 
полягає в необхідності правильного добору значення слова, яке відповідало б 

змісту конкретного тексту. Нехтування контекстом є найчастішою причиною 

смислової помилки. Саме контекст ліквідовує багатозначність слова і 

забезпечує конкретизацію того чи іншого значення. 
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Якщо лексичні відмінності в тексті є очевидними (наявність спеціальної 

лексики, термінів), то у граматичному плані вони значно менш виразні, однак 

не менш різноманітні. 

Однією з найпомітніших граматичних особливостей науково-технічних 

текстів є велика кількість різного роду поширених складних речень, що 

вживаються для передачі типових для наукового викладу логічних відношень 

між об'єктами, діями, подіями та фактами. Граматична структура речення 

науково-технічних текстів має ряд особливостей: 1) наявність довгих речень, 

які включають велику кількість другорядних і однорядних членів. При цьому 

залежні від підмета і присудка слова часто стоять на відстані від того слова, 

яке вони визначають; 2) вживання означень, утворених шляхом стяжки цілих 

синтаксичних груп; 3) вживання синтаксичних конструкцій, пасивних 

конструкцій, зворотів; 4) наявність пропусків деяких службових слів 

(артиклів, допоміжних дієслів) особливо в таблицях, графіках, специфікаціях. 

Між науково-технічними текстами, написаними різними мовами, 

існують значні граматичні відмінності, зумовлені особливостями граматичної 

будови мови, нормами і традиціями письмового наукового мовлення. Саме 

вони спричиняють значні граматичні труднощі перекладу. 

Лексика і граматика також тісно пов’язані із жанрово-стилістичними 

проблемами, оскільки до стилістичних характеристик тексту відносяться такі 

особливості, як: частотність вживання в текстах певних слів, які притаманні 

тій чи іншій галузі; застосування певних граматичних форм; вживання тих чи 

інших граматичних структур. Існування жанрово-стилістичних проблем 

науково-технічного перекладу пов’язані з певними розбіжностями у 

стилістичних і жанрових нормах подання інформації в науково-технічних 

текстах мови оригіналу та мові перекладу, особливостями вживання слів і 

сталих образних і необразних словосполучень. 

Отже, для подолання основних труднощів перекладачеві слід, перш за 

все, навчитися ідентифікувати такі проблеми в науково-технічному тексті. 

Крім того, потрібно формувати навички для подолання різноманітних 

стилістичних труднощів перекладу із урахуванням норм мови перекладу та 

жанрових норм культури мови оригіналу. Перекладачеві потрібно не тільки 

знати, а також вміти застосовувати адекватні способи та прийоми перекладу 

тих елементів науково-технічного тексту, що визивають найбільші труднощі.  
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THE IMPACT OF INTERCULTURAL COMPETENCE  

ON THE TRANSLATION 

 

The problem of comparing and interconnecting language and culture has 

always aroused considerable interest among many linguists who, despite the 

uniqueness and diversity of approaches to the issue, consider culture and language 

in full interaction. 

Culture affects language, so it gives different contexts to vocabulary. Even the 

same words taken from one language to another can have slightly or dramatically 

different meanings. Sometimes it leads to crucial differences and valuable 

consequences, connected with failing a translation work or facing inadequate 

outcome, total misunderstanding. 

Translation is connected with various fields of studies to describe the 

application of translation theory, especially in solving cultural issues.  

Understanding the cultural aspects of original texts is essential for bridging the 

gaps between different cultures to grasp the core message of the text and render 

such a message effectively. In this sense, translation is based on real life practices 

that require conveying different cultures while applying syntactic, semantics 

strategies as well as social approaches [5]. 

Translation plays a vital role in making a culture universal and general. It acts 

as a bridge to communicate all kinds of languages especially those similar to each 

other considering their linguistic features and cultural customs in all parts of the 

world. So it links all units of the world in the global network [6]. 

The main aim of translation is transmitting of the ideas and events through 

time and space to make something understood, to accomplish, to prove. The world 

is increasingly interlinked and translation fulfils a role by breaking down language 

barriers [3]. 

From the professional point of view, translators play a role as intercultural 

communication experts, mediators, and the bridge between people, cultures, and 

opinions. The task of the translator is to deliver the same cultural aspects depicted 

in the source text to the Target Language audience or the readers. Therefore the 

awareness of the culture is an essential fact in translation; whatever the subfield it 

is, whether it is Literary, Religious, Legal or Technical. 

Knowledge of a foreign language with its vocabulary and grammar is not 

enough to become a competent translator. It is essential to have thorough 

knowledge of the culture and language and be aware of the source-language 

culture before attempting to build any bridge between them [5]. 

  We distinguish the following components in the intercultural competence of 

the translator: motivational component (set of interests and motives of the 

translator's professional activity aimed at getting acquainted with other cultures in 
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intercultural communication), cognitive (set of knowledge in the humanities), 

familiarity with the history and culture of people, behavioral (intercultural 
communication skills, developed ability to understand other cultures, the presence 

of such qualities as tolerance, cultural empathy, sensitivity to cultural 

manifestations), value-semantic (expresses attitude to culture, cultural diversity, 
mediation of the translator, intercultural competence and its improvement), 

emotional and volitional (the ability to control the behavior and emotions in the 

translation process, maintain a positive attitude to participation in the intercultural 
communication). 

An important challenge in the translation process is to find an appropriate 

equivalent that conveys the meaning of the source language. Consequently, failure 
to employ the accurate equivalent is a failure to translate which leads to 

communication gap and inadequacy. Translator are usually facing the challenge of 

choosing between two or more words, and they are in a dilemma to adhere to the 
adequate contextual meaning.   

Inadequate translation or misunderstanding of the basic elements in the 

culture of native speakers during the process of communication causes a conflict of 
cultures. The responsibility for defining conventions, social, psychological, ethnic 

and cultural filters lies with the translator as a participant in communication. 

Knowledge and cross-cultural awareness, communicative competence (mastery of 

communicative rules, maxims, postulates) help the translator to prevent conflict of 
cultures [2]. 

Deeply held taboos in one culture can be completely neutral in another 

culture. Translation must be sensitive to the moral, spiritual values associations of 
the words and symbols in the language to find meaning equivalents. The values 

dimension is where some of the worst translation confounding takes place [1]. 

Finally, it is proved that the intercultural competence of a translator is one of 
the most important feature for performing as a good specialist and plays a crucial 

role in dealing with representatives of different cultures or maintaining the 

translations according to diverse cultural peculiarities. 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА 
 

Основна ціль перекладача – збереження змісту, ідеї, настрою, емоцій та 
почуттів при передачі тексту будь-якого жанру вихідної мови засобами 
іншої, адже кожен текст – це більше аніж комбінація словосполучень.  

При перекладі прози чи поезії постійно доводиться працювати з 
інтонаціями, метафорами, стилістичними забарвленнями, та дуже важливо 
донести їх так, щоб читач міг сприймати текст на рівні почуттів. Найважче 
перекласти ідіоми, фразові дієслова, унікальні слова та гумор. Але це також 
стосується медичних термінів, галузевої термінології та жаргону. Часто 
перекладачеві потрібно заглибитися у контекст та дослідити сферу 
перекладу, щоб зберегти значення оригінального змісту та передати його в 
легкому для читання форматі цільовою мовою. 

Враховуючи все більше поширення та розвиток перекладу як продукту і 
виду діяльності важливо розглядати будь-які аспекти цього явища, а 
особливо природу частих перекладацьких помилок. Потрібно зазначити, що 
коло перекладацьких помилок постійно розширюється через розмаїття 
мовного наповнення, тем, появу сленгів, вживання ідіом та фразеологізмів, 
тож зазначити всі причини неточного перекладу неможливо [4]. 

Розглянемо низку типових помилок, що допускають перекладачі при 
виконанні роботи. 

1.Дослівний переклад 
Буквальний переклад призводить до зміни думки оригіналу чи до 

порушення норм рідної мови. У понятті "буквалізм" - лише негативне 
значення. Воно завжди позначає невірний переклад. Буквалізм є головною 
перешкодою, свого роду хворобою перекладачів-початківців. Наприклад, 
«Israel Government is still sitting on the fence» - «Уряд Ізраїлю продовжує 
займати вичікувальну позицію». Проте, недосвідчений перекладач, не 
задумуючись, напише: «Уряд Ізраїлю продовжує сидіти на паркані». 

2.Омоніми  
Мовознавці часто називають омоніми «хибними друзями перекладача». 

Це слова двох різних мов, однакові за написанням або звучанням, але 
абсолютно різні за значенням. Саме такі, на перший погляд, знайомі вирази 
можуть спричинити втрату змісту вихідного тексту та повну втрату 
адекватності перекладу. 

https://www.researchgate.net/publication/326657948_The_Cultural_Constraints_in_Literary_Translation
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Слепович В. С. наводить приклад невдалого перекладу речення: «A bare 

conductor ran on the wall» – «По стіні бігав голий кондуктор» замість «По 

стіні був протягнутий оголений провід». Перекладач не врахував, що слово 

«conductor», крім схожого за звучанням «кондуктор», має ще кілька значень, 

наприклад, «диригент» або «провід» [2]. 

3. Гумор і сарказм 

Гумор не всюди однаковий. Те, що смішне в одній культурі, може бути 

образливим або принизливим для інших. Це ускладнює переклад гумору. 

Сарказм є ще однією проблемною сферою, особливо в поезії та 

публіцистичних статтях, які висловлюють думку автора на певну тему. Перш 

ніж перекладати, перекладач повинен зрозуміти точку зору автора щодо 

саркастичного коментаря, оскільки, якщо здійснити дослівний переклад, 

може виникнути плутанина. 

Іноді перекладачі не можуть передати кумедну частину, оскільки не 

існує еквівалентної гри слів цільовою мовою. В інших випадках культурний 

фон аудиторії не дозволяє їй зрозуміти гумор. 

Короткий анекдот, як виявилося, є досить популярним серед носіїв 

англійської: 

The Dalai Lama walks into a pizza shop and says: “Can you make me one 

with everything?“ (Заходить якось Далай-лама у піцерію та каже: “Зробіть 

мені піцу з усім“). 

За задумом, жарт базується на грі слів: останню фразу також можна 

дослівно перекласти як “Зробіть мене єдиним з Усім / Об’єднайте мене з 

Усім“. Ідея возз’єднання з Усім (Всесвітом) – це основа філософії буддизму. 

Дзен в піцерії – як вам таке?” Перекладач інтерпретував цю фразу геть 

інакше: “Залиште мене на одинці зі всім”. Як результат, Далай-лама 

розгублено озирається навкруги та намагається посміхнутися, а журналіст ще 

не підозрює, що його конфуз зовсім скоро битиме рейтинги переглядів у 

Youtube [2]. 

4.Переклад ідіом 

Ідіоми — це мовні вирази, характерні для кожної мови чи культури. 

Хоча вони є основними елементами мови, їх також важко пояснити, якщо ви 

не знаєте про культурні відмінності між вихідною та цільовою мовами. 

Розглянемо цей аспект на прикладі “it’s raining cats and dogs” or 

“wrapping your brain around something”. Якби перекладачі використовували 

дослівний переклад цих виразів, іноземна аудиторія не зрозуміла б, про що 

йдеться. 

Ось чому для перекладача важливо розпізнавати ідіоми та розуміти 

точне значення, перш ніж перекладати текст. Це важко, оскільки словники 

часто обмежують визначення окремими словами або невеликою кількістю 

виразів. 

“It’s raining cat and dogs”, наприклад, означає, що йде сильний дощ. 

Лінгвістам необхідно знати правильне значення ідіоми, а потім шукати 

альтернативні версії, які виражають те саме поняття цільовою мовою [3]. 
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6.Переклад фразових дієслів 

Фразові дієслова є поширеними проблемами при перекладі, особливо 
при перекладі з англійської мови на мови, які не використовують подібні 

конструкції. 

Труднощі пов’язані з тим, що фразове дієслово отримує зовсім інше 
значення після того, як ви додаєте прийменник або прислівник. Наприклад, 

“to run”,“to run away” та “to run into”. 

До того ж, коли фразове дієслово має більше ніж одне пояснення, як-от 
“to put down”, перекладачеві потрібен контекст, щоб зрозуміти правильний 

сенс і зробити точний переклад. 

7.Слова без адекватних еквівалентів у мові перекладу 
У кожній мові є слова, які неможливо перекласти на деякі інші мови, 

наприклад, “serendipity” чи “procrastination”». Коли в одній мові є конкретне 

слово для опису ситуації, пошук альтернативного виразу іншою мовою стає 
проблемою для перекладу. 

Отже, незалежно від того, чи потрібно перекласти літературу чи 

медичний контент, кожен текст супроводжується труднощами та вимагає 
певних мовних навичок. Вибір правильних слів залежно від контексту та 

мети змісту – це мистецтво, яким перекладачі володіють після довгих років 

роботи в цій галузі. Таким чином, знаючи причини та класифікацію помилок 

при перекладі спеціаліст зможе вберегти себе від них.  
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У сучасних ділових відносинах англійська мова є пріоритетною. У 

багатьох країнах вона являє собою другу державну мову, на англійській 

видаються газети, журнали, ведеться теле- і радіомовлення. Однак 

повернемося до нашого основного питання: як і коли з'явилася англійська 

мова? 

Умовно історія розвитку англійської мови поділяється на три періоди: 

англосаксонський, середньоанглійський і ново англійський. Умовний цей 

поділ через те, що мова існувала задовго до того як Британія була завойована 

Юлієм Цезарем або до поширення на території країни християнствам [1]. 

Англосаксонський період (450 – 1066 рр.) 

У 449 році германські племена саксів, ютів, англів і фризів, почали 

заселяти території кельтів. Так як за чисельністю населення ці племена були 

більшими, мову кельтів було витіснено. Натомість з’являється 

англосаксонський говір. 

Завдяки англосаксонським племенам в англійській мові з’явилися багато 

назв географічних об’єктів, що збереглися до наших днів. Також такі слова, 

як butter, pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk, mile, mint – мають 

загальнонімецькі коріння, запозичені з латини. Або слово Saturday – 

розшифровується як «день Сатурна» – батька бога Юпітера в давньоримській 

міфології. 

Всі племена англосаксів були язичниками до 597 року. Саме у цей рік 

відбувається глобальна християнізація жителів Британії. 

Лінгвісти дійшли висновку що саме у цей період англійська мова 

запозичила понад 6000 слів, не враховуючи похідних від них. Загалом слова 

взяті із релігії та церкви. Також слова які мають відношення до управління 

державою. 

Середньоанглійський період (1066-1500 рр.) 

У середині 11 століття Франція завойовує Британію. Таким чином 

державною мовою стає французька. Латина використовується у сферах 

пов’язаних із наукою. А населення продовжує говорити англосакською. Саме 

у цей період відбувається змішання трьох мов, як наслідок утворюється інша 

мова, мова яка є зародженням сучасної англійської мови. 

Саме у цей період змінюється вже не тільки лексика, а й граматика мови. 

Відтак більшість дієслівних закінчень зникає. Утворюються ступені 

порівняння прикметників. Значно змінюється фонетика мови. До кінця 1500 

року в країні все більшу популярність завойовує лондонський діалект, яким 

починають говорити 90% носіїв мови. 

Новоанглійський період (1500 р. – наші дні) історії англійської мови  

Основоположником англійської літературної мови по праву вважають 

великого Вільяма Шекспіра (1564-1616). Саме йому належить безліч 

ідіоматичних виразів які використовуються у сучасній мові. Також він 

вигадав багато нових слів які прижилися у мові. Наприклад, 

слово swagger «чванлива хода; розв’язність» вперше в історії англійської 

мови зустрічається в п’єсі Шекспіра «Сон в літню ніч». 
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Саме у епоху Просвітництва вперше зявляється образ втілення 

Великобританії і національного характеру британців. 

У 1795 році в світ виходить перший підручник «Англійська граматика» 

Ліндлі Мюррея (Lindley Murray). Майже два століття цей підручник є 

основоположним в граматиці англійської мови. Всі освічені люди вивчали 

граматику Мюррея. 

Сучасна англійська мова не є статичним явищем. Вона постійно 

змінюється, зявляються нові слова, неологізми, а деякі слова стають 

архаїзмами і виходять із вжитку [2]. 

Однак найголовніша відмінність англійської мови від багатьох 

європейських мов полягає в тому, що у Великобританії немає статичних 

норм. Навпаки, саме різні діалекти і говірки вважаються найбільш 

популярними. Розрізняються не тільки вимова слів на фонетичному рівні, але 

є також і абсолютно різні слова, що позначають одне і те ж поняття.  

ЗМІ та члени уряду спілкуються британською англійською. Але 

найпопулярнішою вважається американська англійська. Існують і 

австралійська англійська, і канадська англійська та багато інших діалектів. 

На території самої Великобританії вживаються кілька діалектів, якими 

розмовляють жителі тієї чи іншої провінції. 

Як бачимо, англійська мова зберегла свої традиції «змішання мов» і в 

наші дні. 

Популярності англійської мови дуже сприяла колоніальна політика 

Великобританії, колонізація Австралії та Північної Америки. 

Після Другої Світової війни зросло значення такої країни, як США, що 

також сприяло популяризації англійської мови. 

У сучасному світі Інтернет спільнота, люди науки і культури в 

основному спілкуються англійською мовою. Точну кількість людей, які 

володіють англійською мовою в наш час, назвати важко. Результати різних 

досліджень різняться на десятки відсотків. Називаються цифри від 600 млн. 

до 1,2 млрд. Однозначно, англійська мова є найважливішим засобом 

комунікації в сучасному світі [3]. 
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СAМOСТIЙНA РOБOТA СТУДЕНТIВ ПРИ ВИВЧЕННI 

IНOЗЕМНOЇ МOВИ 

 

Oргaнiзaцiя сaмoстiйнoї рoбoти студентiв є вaжливoю лaнкoю системи 

упрaвлiння якiстю oсвiти у вищому закладі освіти. Сaмoстiйнa рoбoтa є 

oсoбливoю фoрмoю прoяву твoрчoї aктивнoстi студентa, йoгo сaмooсвiти тa 

тiснo пoв’язaнa з учбoвoю дiяльнiстю студентa нa зaняттi. Вoнa є 

бaгaтoфункцioнaльнoю тa вихoвує сaмoстiйнiсть, вiдпoвiдaльнiсть i дoзвoляє 

мaксимaльнo iндивiдуaлiзувaти прoцес нaвчaння. Пiд сaмoстiйнoю рoбoтoю 

рoзумiють рiзнi види iндивiдуaльнoї тa кoлективнoї дiяльнoстi студентa, якi 

вiдбувaються вдoмa, в aудитoрiї aбo пoзa aудитoрiєю, зa зaвдaннями без 

безпoсередньoї учaстi виклaдaчa.  

Oснoвним зaвдaнням у нaвчaннi студентa є плaнувaння, oргaнiзaцiя тa 

реaлiзaцiя сaмoстiйнoї рoбoти. Вaжливим рiшенням цiєї прoблеми є нaвчити 

студентa мислити. Сaмoстiйнa рoбoтa не пoвиннa звoдитись дo викoнaння 

дoмaшньoгo зaвдaння, aле мaє мiстити всi види iндивiдуaльнoї рoбoти, як в 

aудитoрiї, тaк i пoзa нею. Пoзa aудитoрнa рoбoтa сприяє пoглибленню i 

збaгaченню вмiнь тa нaвичoк, дoпoмaгaє пiдвищити iнтерес дo предмету, 

рoзкривaє здiбнoстi людини тa фoрмує її якoстi як твoрчoї oсoбистoстi. 

Oснoвнi aспекти oргaнiзaцiї сaмoстiйнoї рoбoти при вивченнi iнoземнoї 

рoзкритi вченими: В. М. Буринським, В.М. Вергaсoвим, Л. І. Довгань, 

О. Б. Осаульчик, П. I. Пiдкaсистим, М.I. Сичoвoю, Н. М. Тимощук, 

I.М. Шимкoм тa iн. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбґрунтувaння oснoвних aспектiв 

організації смостійної роботи студентів у ВЗО під час вивчення iнoземнoї 

мoви. 

Зaлежнo вiд дидaктичнoї цілі, пoняття сaмoстiйнoї рoбoти студентiв 

мoжнa тлумaчити як специфiчний вид учбoвoї пiзнaвaльнoї дiяльнoстi, 

вiдмiннoю рисoю якoї є, нaсaмперед, вiдсутнiсть безпoсередньoгo 

керiвництвa з бoку виклaдaчa. Студент сaмoстiйнo, пiд дiєю мoтивiв, oцiнює 

предмет дiяльнoстi, визнaчaє зaгaльну мету i кoнкретнi зaдaчi, обирaє 

aдеквaтнi зaсoби їх вирiшення для дoсягнення результaту, здiйснює 

неoбхiдний сaмoкoнтрoль. При цьoму сaмoстiйнa рoбoтa мoже вестися як в 

aудитoрiї, тaк i позаaудитoрно [1]. 

З тoчки зoру нaвчaльнoгo прoцесу, пiд сaмoстiйнoю рoбoтoю рoзумiють 

тi види зaвдaнь, якi виконуються студентaми в пoзaaудитoрний чaс – 

дoмaшнi зaвдaння, лaбoрaтoрнi рoбoти, пiдгoтoвкa дo прaктичних зaвдaнь, 

iспитiв тa iн.  

Прoблемa aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнoстi студентiв при вивченнi 

iнoземнoї мoви як нaвчaльнoгo предмету нaбувaє все бiльшої aктуaльнoсті. 
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Перед виклaдaчaми пoстaє зaвдaння oргaнiзувaти прoцес вивчення iнoземнoї 

мoви в тaкий спoсiб, щoб студенти змoгли нa прaктицi вiдчути пiдвищення 

рiвня їх знaнь, прoте сaме цей вид дiяльнoстi викликaє у студентiв нaйбiльше 

труднoщiв.  

Оргaнiзaцiя сaмoстiйнoї рoбoти студентa стaє oдним з прioритетних 

зaвдaнь у рoбoтi педaгoгa в нaвчaльнoму зaклaдi будь-якoгo рiвня. Її метa 

пoлягaє не тiльки в тoму, aби студенти нaкoпичили знaння, умiння i нaвички, 

вoнa пoвиннa ствoрити мoжливiсть для рoзвитку твoрчих здiбнoстей 

студентiв. Сaмoстiйнa рoбoтa студентiв є oдним з кoмпoнентiв нaвчaльнoгo 

прoцесу, oтже являє сoбoю систему oргaнiзaцiйних i дидaктичних зaхoдiв, 

спрямoвaних нa пiдгoтoвку фaхiвцiв зa нaпрямaми i спецiaльнoстями.  

Особливої актуальності у процесі забезпечення належної організації 

самостійної роботи студента набуває використання сучасних форм та методів 

позааудиторного навчання, зокрема дистанційного навчання, що може бути 

забезпечено через використання платформи Moodle, яка здатна забезпечити 

доступ студентів до електронних навчальних курсів, системну комунікацію з 

викладачем та індивідуалтний темп роботи [4]. 

Зaлежнo вiд мiсця i чaсу прoведення, хaрaктеру керiвництвa з бoку 

виклaдaчa i спoсoбу кoнтрoлю зa її результaтaми, iснують нaступнi види 

сaмoстiйнoї рoбoти студентiв при вивченнi iнoземнoї мoви: 

- сaмoстiйнa рoбoтa пiд чaс oснoвних прaктичних зaнять; 

- сaмoстiйнa рoбoтa пiд кoнтрoлем виклaдaчa у фoрмi плaнoвих 

кoнсультaцiй, твoрчих кoнтaктiв, зaлiку; 

- пoзaaудитoрнa сaмoстiйнa рoбoтa при викoнaннi студентoм дoмaшнiх 

зaвдaнь учбoвoгo i твoрчoгo хaрaктеру. 

Прoблемa oргaнiзaцiї  сaмoстiйнoї  рoбoти студентiв мaє три aспекти:   

- психoлoгiчний (фoрмувaння  бaжaння тa гoтoвнoстi студентiв 

зaймaтися сaмoстiйнoю рoбoтoю);  

- педaгoгiчний (викoристaння  педaгoгiчних технoлoгiй, щo aктивiзують 

здiбнoстi тa вмiння студентiв, їх мoтивaцiю дo нaбуття i зaкрiплення нoвих 

знaнь);  

- oргaнiзaцiйний  (зaбезпечення мoжливoстей тудентiв,  нaявнiсть i 

дoступнiсть нaвчaльнo-метoдичнoї лiтерaтури, пoсiбникiв, грaмaтичних 

дoвiдникiв, рoзмoвникiв) [2, с. 105]. 

Oснoвнi функцiї сaмoстiйнoї рoбoти студентiв включaють: пiзнaвaльну, 

сaмoстiйну, прoгнoстичну тa кoригуючу рoбoту. Пiзнaвaльнa функцiя 

визнaчaється зaсвoєнням системaтизoвaних знaнь з iнoземнoї мoви. 

Сaмoстiйнa рoбoтa сприяє фoрмувaнню вмiнь i нaвичокв, сaмoстiйнoгo їх 

oнoвлення i твoрчoгo зaстoсувaння. Прoгнoстичнa – рoзвивaє вмiння 

студентa передбaчaти й oцiнювaти результaт викoнaнoгo сaмoстiйнoгo 

зaвдaння. Кoригуючa функцiя визнaчaється вмiнням вчaснo кoригувaти свoю 

дiяльнiсть. Крiм тoгo, сaмoстiйнa рoбoтa мaє вихoвну функцiю: вoнa фoрмує 

сaмoстiйнiсть не тiльки як сукупнiсть вмiнь тa нaвичoк, aле й як рису 

хaрaктеру, якa вiдiгрaє суттєву рoль у фoрмувaннi oсoбистoстi сучaснoгo 

спецiaлiстa вищoї квaлiфiкaцiї. 
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Сaмoстiйнa рoбoтa викoнує тaкoж iнфoрмaцiйну функцiю. Тoму 

викoристaння кoмп’ютерних технoлoгiй для сaмoстiйнoї рoбoти – вaжливa 

склaдoвa ефективнoстi нaвчaння iнoземнoї мoви. Кoмп’ютеризaцiя рoзвивaє 

дoдaткoвi мoжливoстi викoристaння iнфoрмaцiйних технoлoгiй тa стaнoвить 

вaжливу склaдoву нaвчaльнoгo прoцесу, є елементoм iнфoрмaцiйнoї 

структури кoжнoгo нaвчaльнoгo зaклaду, a якщo врaхoвувaти дoступ дo 

Iнтернет-ресурсу, тo й елемент глoбaльнoгo iнфoрмaцiйнoгo середoвищa. 

Викoристaння сучaсних iнфoрмaцiйних технoлoгiй мoже дaти студентaм, якi 

вивчaють iнoземну мoву, неoбхiдну бaзoву пiдгoтoвку для грaмoтнoгo 

викoристaння oтримaних знaнь [3, с. 7]. 

Oтже, сaмoстiйнa рoбoтa студентa є вaгомою склaдoвoю системи 

нaвчaння у вищих закладах освіти. Вoнa вимaгaє системнoгo пiдхoду i мaє 

бути пoбудoвaнa нa єдиних метoдoлoгiчних засадах. При oргaнiзaцiї 

сaмoстiйнoї рoбoти у вищoму закладі освіти пoвиннi бути чiткo визнaченi 

змiст тa метa сaмoстiйнoї рoбoти студентiв, плaн, oргaнiзaцiйнo-метoдичне 

зaбезпечення тa фoрми кoнтрoлю.  
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

 

Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів 

виникла ще на початку появи обчислювальної техніки. Для автоматичного 

перекладу з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм. Однак 

через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно 

проблему перекладу ще не вирішено. 
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Сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає 

змогу ефективно використовувати їх на практиці. Це пов'язано з тим, що в 

наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, 

використовується обмежена кількість мовних конструкцій, які більше 

орієнтовано на однозначну інтерпретацію. 

Програми автоматичного перекладу документів доцільно 

використовувати: при абсолютному незнанні іноземних мов; у разі 

необхідності одержати переклад швидко, наприклад, при перекладі Web-

сторінок; для створення підрядкового перекладу – чернетки, що 

використовується для повноцінного перекладу; у разі пересилання 

документів іноземним партнерам. 

Поняття «автоматичний переклад» – широке та не зовсім точне, воно 

охоплює цілу низку простих та складних інструментів для перекладу, 

зокрема [1]: 

- системи пам’яті перекладів; 

- системи машинного перекладу; 

- електронні словники; 

- термінологічні бази даних та системи управління термінологією; 

- системи повнотекстового пошуку та пошуку за схожістю; 

- системи обробки паралельних текстів; 

- система управління перекладацькими проектами; 

- текстові процесори; 

- системи перевірки орфографії та граматики; 

- тощо. 

Проблеми автоматичного перекладу з’явились одразу з його появою і 

донині залишаються актуальними. Найбільш типовими помилками на рівні 

електронного словника є словникова помилка, лексична помилка і 

порушення узгодження або керування. Причини появи таких помилок 

заключаються у недостатньо повному і точному лексикографічному описі 

умов використання різних значень багатозначного слова – граматичного 

контексту, моделей керування і лексичних класів слів [3].  

Також в недоліках автоматичного перекладу можна відзначити такі 

фактори, як: Інтернет-залежність, а також той факт, що застосування хмарних 

платформ передбачає постійний та безперебійний доступ до мережі Інтернет. 

Зазвичай це не проблема для ХХІ сторіччя, однак трапляються різні випадки. 

Іншою проблемою є конфіденційність: розташування інформації на хмарній 

платформі може дозволити здійснювати контроль за діяльністю користувача. 

Окрім того, уся інформація зберігається не на персональному комп’ютері, а 

на сторонньому сервері та у сторонньому приміщенні (однак, як зазначалося 

вище, солідні компанії належним чином слідкують за дотриманням 

конфіденційності) [2]. 

Інтерес до машинного перекладу постійно зростає, практично 

прямопропорційно росту обсягів повідомлень і усіх можливих матеріалів, які 

доводиться читати іноземними мовами. Різні описи, інструкції, електронна 

пошта, Інтернет-сайти – все це потрібно перекладати якісно та швидко. Саме 
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для вирішення цих завдань існують програми-перекладачі. Тут доречно 

відзначити, що часто виникає плутанина, і перекладачем називають будь-яку 

програму для перекладу слів. Разом з тим за допомогою системи машинного 

перекладу перекладається весь текст, на відміну від електронних словників, 

за якими отримується тільки переклад окремих слів. 

Хмарні платформи вже являють собою повноцінні перекладацькі 

середовища та мають цілу низку переваг, зокрема: 

- менші капіталовкладення: відсутність додаткових витрат на 

адміністрування та обладнання; 

- гнучкість: якщо розвиток бізнесу вимагає розширення кадрового 

складу, наприклад, додавання перекладачів або менеджерів проектів, система 

легко масштабується у відповідності до поточних потреб організації та 

перспектив зростання; 

- простота: налагодження системи легке та логічне. Користувачеві 

більше не має потреби хвилюватися про актуальну версію. Обслуговування 

здійснюється повністю на стороні розробника. Консультації на перших 

етапах та подальша технічна підтримка забезпечать максимально швидку та 

комфортну експлуатацію; 

- конфіденційність: солідні компанії-розробники гарантують 

конфіденційність усіх даних, що завантажуються користувачами на сервер, 

включаючи бази перекладів, термінологію, проекти, документи, переклади; 

- надійність: розташування матеріалів на декількох серверах у різних 

місцях виключає можливість їх недоступності через проблеми з сервером на 

робочому місці (технічні проблеми, відключення електроенергії тощо). 

Перекладачам більше не потрібно турбуватись про те, що комп’ютер, на 

якому виконується робота може зламатися і як, наслідок, будуть втрачені всі 

робочі матеріали До того ж, компанії розробники вживають усі необхідні 

заходи із захисту даних користувачів, включаючи фізичну систему охорони 

серверів, шифрування даних, незалежний аудит системи безпеки тощо; 

- потужність: хмарні платформи об’єднують усі інструменти, необхідні 

для перекладу, редагування, управління проектами та роботи з 

термінологією, вони підтримують роботу з максимальною кількістю 

форматів та розширюються практично до нескінченності завдяки порталам 

програмних додатків; 

- легкість доступу: під час подорожі складно забезпечити доступ до 

даних на своєму домашньому комп’ютері, у той час як завдяки хмарним 

технологіям уся потрібна інформація завжди під рукою з будь-якого 

пристрою; 

- легкість співробітництва: декілька перекладачів можуть одночасно 

ефективно перекладати один і той же документ в незалежності від їхнього 

місця розташування. Усі необхідні матеріали (бази пам’яті, глосарії тощо) 

також одночасно доступні усім перекладачам певного проекту. 

Потреби в автоматичному перекладі щорічно збільшуються, тому 

актуальним сьогодні є пошук раціональних шляхів вирішення проблем 
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швидкого перекладу, розвиток таких технологій, які будуть аналізувати зміст 

метафоричних виразів, враховувати стилістичні аспекти спілкування, що 

суттєво поліпшить якість автоматичних систем перекладу. 
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DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS AS PART OF THE COURSE 

“ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES” 

 

The processes of globalization promote the development of new trends in 

education, introduction of innovative technologies, alternative teaching forms and 

methods. At the same time rapid economic and social-cultural development of the 

society, transition to new models of business activities necessitate the formation of 

“hard skills” involving professional competences along with “soft skills” of future 

specialists. Modern labor market requires highly-qualified professionals who are 

ready for on-going self-development and advancement, who are team players, 

communicative, flexible, computer-literate, etc [1].  

To summarize, in the approaches discussed in relation to the question of soft 

skills, it is worth mentioning that the field is relatively young, but is developing 

dynamically in response to the needs and requirements of the current job market. 

Although soft skills were initially analyzed in reference to the non-academic 

professional world, universities as institutions conducting research on 

communication and preparing graduates for their initial careers should teach soft 

skills. In addition, soft skills should not be associated solely with jargon, but with 

extended situation-oriented communication skills, which will be analyzed later in 

this article as a common foothold for ESP (English for Specific Purposes) and soft 

skills training. 

The 21st century skills required include learning to know, learning to do, 

learning to be and learning to live. The new knowledge economy resulting from 

technological development requires graduates in all disciplines with flexible 

thinking and transferable skill sets that are able to innovate and adapt to a dynamic 

work environment [2;3]. As a result, universities need to develop the transferable 
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general skills necessary for graduates to advance their careers and foster economic 

innovation and social development. The student must be able to use knowledge, 

skills and express attitudes in a complex way, solving problems in changing real 

life situations. 

The meaning of “soft skills” has rapidly changed as a result of globalization, 

the explosion of information technology, and the competitiveness of the modern 

job market. Developing soft skills has become a prerequisite for success in the 

knowledge-based economy. However, the definition of this phenomenon leads to 

discussions between scientists. The fact that various authors list different skills and 

group them in various manners adds to the complexity of this question (Table 1). 

Summarizing the research results, point out that the most frequently 

mentioned areas of soft skills are:  

1) communication;  

2) critical thinking, creative thinking and problem solving;  

3) moral and professional ethics;  

4) teamwork;  

5) leadership;  

6) entrepreneurship;  

7) emotional intelligence  

 

Table 1 – Three different types of skills 
Practical and 

physical skills 

Cognitive and 

metacognitive skills 

Social and emotional skills 

are those 

required to use and 

manipulate 

materials, tools, 

equipment and 

artefacts to achieve 

particular 

outcomes, include 

using new 

information and 

communication 

technology devices 

a set of thinking 

strategies that enable the 

use of language, numbers, 

reasoning and acquired 

knowledge. They comprise 

verbal, nonverbal and 

higherorder thinking skills, 

include critical thinking, 

creative thinking, 

learningtolearn and 

selfregulation ; the ability 

to recognise one’s . 

knowledge, skills, attitudes 

and values 

a set of individual capacities that can be 

mani a set of thinking strategies that enable 

the use of language, numbers, reasoning and 

acquired knowledge. They comprise verbal, 

nonverbal and higherorder thinking skills, 

include critical thinking, creative thinking, 

learningtolearn and selfregulation ; the ability 

to recognise one’s . knowledge, skills, 

attitudes and values fested in consistent 

patterns of thoughts, feelings and behaviours 

that enable people to develop themselves, 

cultivate their relationships at home, school, 

work and in the community, and exercise 

their civic responsibilities and empathy, 

selfeffic includ e acy, responsibility and 

collaboration  

 

Nowadays, soft skills oriented English for specific purposes  (ESP) teaching 

is not only required to develop the tools needed to realize the main aims of the 

course, but also the instruments needed to measure the results and outcomes. 

Didactic methods and strategies used in soft skills oriented ESP teaching 

include the following [4]: 

– Professionalism/work. 

– Presentations. 
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– Teamwork. 

– Oral communication. 

– Listening. 

– Written communication. 

– Problem solving 

Soft skills, understood as individual skills making communication and 

cooperation in a professional environment easier through the application of 

assertiveness, creativity, understanding, stress resistance, etc., are dynamic, and 

their development is individually driven. Soft skills training in the ESP classroom 

gives a unique opportunity for developing soft skills in a company-like 

environment, with emphasis placed on individual needs. 
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МОВНА КАРТИНА СВІТУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сьогодення гостро ставить питання міжкультурного діалогу та 

міжкультурної комунікації. Пришвидшені темпи глобалізації, відкриття 

кордонів, розширення міжнародних зв’язків, спрощені процедури отримання 

віз та розвиток туристичної сфери, сучасні засоби комунікації зближують 

групи людей та нації у світі, викликаючи жагу пізнати та зрозуміти інший 

духовний світ, іншу культуру.  
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Метою роботи є спроба показати тісну взаємопов’язаність, 

взаємозалежність викладання іноземних мов, міжкультурної комунікації та 
мовної картини світу і недопустимість їх розриву при вивченні будь-якої 

іноземної мови. 

Питаннями міжкультурних відмінностей, співвідношення культури та 
комунікації, їх взаємозв’язку та взаємовпливу займалися також й древні 

філософи. Однак лише у XVII-XX ст. у працях філософів Л. Вітгенштайна, 

Ю. Габермаса, Г. Гадамера, І. Гердера, І. Канта, Ф. Ніцше, З. Фройда та 
інших явища культури та комунікації розглядаються у їх нерозривному 

зв’язку. Як академічна дисципліна міжкультурна комунікація утвердилася в 

1954 році, коли з друку вийшла книга Е. Холла і Д. Трагера «Культура як 
комунікація». У цій книзі автори вперше запропонували термін 

«міжкультурна комунікація», яку трактували як особливу сферу людських 

відносин. 
В Україні проблеми міжкультурної комунікації в різних аспектах 

розробляє велика група дослідників, як В. Андрущенко, Н. Висоцька, 

О.  Гриценко, Л. Губерський, І. Дзюба, П. Донець, В. Євтух, А. Єрмоленко, 
Г.  Касьянов та інші. 

Важливо з’ясувати у яких сферах міжкультурної комунікації найчастіше 

відбуваються непорозуміння. Можемо виокремити наступні сфери, де 

виникають непорозуміння та конфлікти: а) вербальна та невербальна 
комунікація; б) способи поведінки, традиції та звичаї; в) нормативно-ціннісна 

система; г) когнітивні стилі та мислення; ґ) просторова та часова парадигма; 

д) культурна та мовна картина світу [3, c.13]. 
Володіння іноземною мовою передбачає розуміння, знання 

концептуалізації світу, відображеного в конкретній мові. Уявлення про світ, 

що міститься у мовних одиницях різного рівня тієї чи іншої мови, 
складається в єдину для її мовців систему поглядів, приписів та 

розпоряджень. Уживаючи мовні одиниці із закодованою інформацією, 

мовець машинально сприймає одночасно й погляд на світ, який несе ця 
одиниця. Оскільки конфігурація ідей у значенні мовних одиниць рідної мови 

сприймається як те, що є загально зрозумілим, у носія мови виникає ілюзія, 

що так взагалі побудований світ. Тут виникають непорозуміння між 
представниками двох культур [2, c. 4]. 

Спалах інтересу в лінгвістів до мовної картини світу у другій половині 

ХХ — на початку ХХІ століття був викликаний «зміною ціннісних орієнтацій 
в освіті й науці, гуманізацією та гуманітаризацією науки як специфічної риси 

наукового пізнання кінця ХХ ст., зміцненням людського чинника у мові, 

звернення до проблем формування та розвитку мовної особистості, увага до 
мови як соціального чинника національної ідентифікації, як засобу 

національного самовизначення; розширення та зміцнення мовних контактів, 

що ведуть до зіставлення, накладання різних мовних систем та виявлення 
специфіки національних мов та національного світобачення» [2, c.6]. 

Причину нерозуміння та непорозумінь, що виникають у спілкуванні з 

іноземними носіями, мовець бачить, перш за все, у недостатньому рівні своїх 

знань іноземної мови, що і створює мовний бар’єр. Саме тут виникає 
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необхідність подолання культурного бар’єра. Жива мова існує у світі її 

носіїв, і вивчення її без знання цього світу унеможливлює користування 
мовою як засобом спілкування. Освоєння світу іноземної мови спрямоване на 

те, щоб вивчити особливості вживання мовної одиниці, знати додаткові 

смислові та стилістичні її навантаження, суспільно-політичні, історичні, 
культурні, побутові реалії [1, с.286]. 

Кожне заняття з іноземної мови є місцем зустрічі, перетину двох 

культур — рідної та іноземної, тому що кожне іноземне слово відображає 
інший, іноземний світ, іншу іноземну культуру. За кожним словом стоїть 

зумовлене національною свідомістю світосприйняття, його тлумачення та 

розуміння. 
Мовна картина світу історично склалась у свідомості конкретного 

мовного колективу й відображає в мові сукупність уявлень про світ, певний 

спосіб концептуалізації дійсності. Ігнорування національних розбіжностей у 
спілкуванні між представниками різних культур призводить до неминучого 

конфлікту [4, c.38]. 

Отже, зіставлення різних мовних картин світу допомагає виявити 
розбіжності, уникнути зіткнення двох культур, вибудувати свою поведінку 

згідно з нормами іншої культури, сприймати та інтерпретувати дії 

співрозмовника через призму його культурної та мовної картин світу, 

розуміти його комунікативну стратегію та тактику. Оцінювати комунікативні 
невдачі потрібно об’єктивно, ураховуючи культурні відмінності.  
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PHONETIC MEANS OF STYLISTICS IN USE 

 

Phonetic stylistics is a linguistic science that studies the frequency of use of 
phonemes in different styles, their compatibility and correlation, analyzes the 

sound effects motivated by the content and imagery of the text. The object of 

phonetic stylistics are the functions of phonetic means of speech, and above all the 

functions of phonemes in all their possible combinations in words. 



255 

Phoneme is the smallest linguistic unit, which in itself or in the word has no 

lexical meaning. The phoneme does not name anything, but only performs the 

function of word formation. 

The following basic phonetic means of artistic expression are alliteration, 

assonance, rhyme, onomatopoeia. 

Alliteration is a special stylistic device that creates an additional musical and 

melodic effect of expression. The essence of this technique is to repeat the same 

sounds or combinations of sounds at a relatively close distance from each other. 

Alliteration in English has its roots in folk art. All significant words in each 

line of folk songs that were emphasized began with the same combination of 

sounds. For example, consider the Anglo-Saxon epic poem ‘Beowulf’: 

 
In ancient Saxon poetry, this technique played the same role as rhyme in 

modern poetry. It can be called the initial rhyme, but it is not the last syllable of the 

word that rhymes, but the initial sound. Alliteration is often used in folk proverbs 

and sayings, newspaper headlines, tongue twisters, titles of works of art, etc. For 

example: 

Blind as a bat; 

Betwixt and between; 

Sense and Sensibility; 

Seven sisters slept soundly on the sand; 

Vivien is very vixen-like and vexing [1]. 

Alliteration can also be seen as an expression of the author's feelings and 

emotions. 

Assonance is a literary technique in which vowel sounds are repeated in two 

or more words that are next to each other. Assonance most often refers to the 

repetition of internal vowel sounds in words that do not end the same. Assonance is 

closely related to inner rhyme. However, assonance differs from rhyme in that 

rhyme usually includes both vowels and consonants. 

Many common phrases utilize assonance. People use them in everyday speech 

for emphasis or to reflect the mood. For example: 

Son of a gun; 

The cat is out of the bag; 

Dumb luck; 

After awhile, crocodile; 

Chips and dip; 

Cock of the walk; 

Goodnight, sleep tight, don’t let the bedbugs bite; 
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Stranger danger. 

Very often assonance is a great tool for writing songs: 

“Those Lazy-Hazy-Crazy Days of Summer” (Hans Carste); 

“I recall Central Park in fall” (“Danke Schoen” Wayne Newton); 

“Rock Around the Clock” (Bill Haley and His Comets); 

“The rain in Spain stays mainly in the plain” (musical “My Fair Lady”); 

“Back in Black” (AC/DC). 

It is also used in many famous phrases, although we may not have noticed it: 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary (“The 

Raven” Edgar Allan Poe); 

I do not like green eggs and ham. I do not like them Sam I Am. (“Green Eggs 

and Ham” Dr. Seuss); 

Nine nice night nurses nursing nicely (English language tongue-twister) [3]. 
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COMPETANCE ORIENTED LEARNING: DEFINITION AND 

EUROPEAN EXPERIENCE 

 

Sustainable development is one of the mainstream topics in education. All 

areas of expertise develop quickly. Many innovations appear every day that makes 

it hard for some people to keep up with the latest updates. Implementing main 

principals of competence oriented learning can help to increase the general number 

of people who support ideas of lifelong learning concept and understand its 

importance in the nowadays society.  

“Competence” is a very broad term that includes many different aspects and 

has peculiarities considering its usage in science and practice [1, p.6]. In 

educational sector, the concept of competence-oriented learning has been number 

one topic for discussions in the latest years. It changes the paradigm of subject or 

supply oriented training that was the most comprehensive and practical among 

educational institutions. This new approach to learning has more student-oriented 

and needs-driven design [ 2]. It includes many aspects, which can be explored to 

different extent [4]. 
“Competency” and “competence” are two different terms that have some 

differences in their meanings. The definition of Mäkinen and Annala states that the 
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potential of individual personalities is competency [3]. It means that person who 
has skills and knowledge in specific area and can use them is a perfect example of 
what competence means practically. Schaffar explains the notion of competency as 
combination of inner psychological aspect and outer sociological aspect that is 
responsible for organizing tasks and relation in public and private institutions [6, 
p.111]. It leads to the idea that competence oriented learning has strong connection 
to labour market. It aims to make the learning as a tool that helps students develop 
appropriate skills and competencies that will let them find job easier and faster. It 
should let people be a better part of the society. Moreover, the concept of Degree 
and Higher Level Apprenticeships (D&HLAs) “offers employers the opportunity 
to develop their business through filling higher level skills and knowledge gaps 
and improving employee motivation” [5, p.234]. 

To transfer knowledge from the studying place to practical skills in real life 
obstacles is a very complicated process that requires from a teacher special skills 
and understanding of its peculiarities. Various European bodies and experts in 
education highlight three interrelated ingredients:  

- Knowledge (cognition) 
- Skills (capabilities and the overt behavioural repertoire) 
- Attitudes (emotions and values) 

Applying gained knowledge in real life requires the combination of cognitive, 
behavioural and affective elements. From this standpoint competence can be 
defined as an inner ability of person to accomplish a task. From external 
perspective competence can be divided into three subareas. A competent person is 
able to: demonstrate behavior in a specific context and at an adequate level of 
quality [2, p.20]. 

In order to go through these challenges from an instructional perspective we 
need to adapt approaches to teaching and learning individually. We can have 
access to any kind of information we look for and the mission of teachers in this 
process is facilitation and (self-)management of competences of their learners. 
Simply processing knowledge is no more the only function of the teacher [2, p.20]. 

A major educational initiative in Europe in the validation of informal and 
non-formal education. In 2002 this initiative was introduced and it was 
accompanied with a number of very powerful tools like the EQF, ECVET and 
EUROPASS. The final goal is to make skills and competences of the individuals 
visible, transparent and transferable. The year 2018 marked the official European 
introduction of validation of informal and non-formal learning in political and 
administrative structures in all European member states. Up to now, however, 
validation of competences is still unknown territory to the vast majority of (adult) 
educators in Europe. Validation is often reduced to certification, connected only to 
the delivery of proofs of attendance or considered as a rather formal exercise to 
deliver some kind of proof that learners crossed a certain threshold for whatever 
reason and for whichever purpose. Most educational stakeholders in Europe are 
still a long way from a feasible and attractive integration of competence validation 
in their training offers. However, innovative learning formats (especially also 
online, blended technology supported) can contribute a lot to holistic learning 
approaches which also include validation processes, be it identification, assessment 
and documentation and eventually also certification [2, p.20]. 



258 

To conclude, competence oriented learning as a new approach to education 

that empowers people with the skills that meet the needs of labour market. It 

requires better validation process that in the long perspective will help people 

become better specialists in the areas of their expertise.  
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IMPROVING CULTURE AND QUALITY OF SERVICE IN 

RESTAURANT BUSINESS AS A BASIS FOR PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT  

 

Currently, there is a very rapid development of the industry of socio-cultural 

services. Institutions of socio-cultural service include: hotels and restaurants of 

various categories, restaurants and cafes, mobile cafes and bars, etc. As the number 

of such institutions increases, so does competition. In this regard, there is a need to 

improve the quality of services provided, the introduction of innovations.  

The work of staff is one of the most important quality indicators of the 

enterprise. It is the staff that largely determines the overall impression of the 

institution and the fact whether guests will return to it again or not. Moreover, it is 

important to emphasize that in the field of socio-cultural services, the work of each 

employee is important, from the head to the employee of the wardrobe. 

The relevance of the study of service quality in restaurant-type enterprises is 

determined by the fact that the restaurant business, which is related to catering, 

produces a product that, unlike industrial products, consumers find it harder to 

assess quality criteria before ordering a restaurant (consumer the choice is guided 
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by the advice of staff, friends, advertising or photos on the menu, but cannot know 

in advance what he will get). Therefore, restaurant services are more difficult to 

exchange and promote on the market. The criterion for assessing the quality of the 

product is the emotional reaction of the client, which depends on the education and 

attitude to the staff, as well as the client himself. 

Businesses need to be able to attract customers, seek their loyalty and 

stimulate the cost of purchasing services. In the future, the restaurant business will 

increasingly focus on attracting repeat customers and stimulate additional costs on 

their part, offering a wide range of food and beverages and a high culture of 

service, which in high competition in the restaurant market is an important factor 

in restaurant business. 

In recent years, the restaurant business has begun to attract more and more 

investors from various fields of business. This is primarily due to the attractiveness 

of this market in terms of economic growth and welfare, as well as opportunities 

for stable profits throughout the life of the restaurant under its proper management 

(catering is one of the most liquid sectors of the economy). 

At the same time, the restaurant business poses many dangers for potential 

investors, as in Ukraine there is still no serious market experience in the restaurant 

industry and long traditions. In addition, there is no developed methodological 

framework that helps to conduct business and form a high culture of service for the 

restaurant business. 

A distinctive feature of the restaurant business is that they produce and sell 

products, as well as organize its consumption in dining rooms, combined with 

cultural recreation and consumer entertainment. This significantly complicates the 

work of restaurant establishments and increases the responsibility for service, both 

management and all staff. 

Service in the restaurant is a sequence of actions of the staff from the meeting 

of the guest to his departure. This includes behavioral patterns, communication 

landmarks, even facial expressions and gestures. There are no clear rules, the 

choice of tools depends on the expectations of the public and the concept of 

business. The higher the level of the restaurant, the stricter the requirements for the 

quality of service, in the field of interaction, this applies primarily to the efficiency 

of responding to the wishes and requests of guests, the general friendliness. 

In restaurants, there are basic standards of service required for the smooth 

operation of the institution. Some institutions use the full list of standards and 

supplement them as needed, some are limited to a few traditional ones. But, one 

way or another, the standards must be adapted to each institution personally 

depending on the concept, type of institution, type of guests and staff [1, p. 50]. 

The main standards include: standards of cleanliness (hall, appearance of 

staff, entrance group, etc.), interior standard (staff uniform, shoes, haircuts, 

scenery, manicure, makeup, etc.), service standards guests (conflict situations, 

courtesy and devotion, meeting guests with children, working with objections, 

feedback from guests, etc.), standard of food and drink (rules of food and drink, 

compliments and treats, serving time) , serving (before the arrival of the guest, 

during his presence, after saying goodbye to the guest, in between meals, etc.). 
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Standardization of service and competitive advantage of the institution are 

closely related things. To begin, you need to get feedback from guests, clearly 

understand what and how to standardize. If guests need fast service during the day, 

the main thing for them is the speed of service. The most difficult of the sensory 

side of the issue: the lethargy and apathy of the employee will immediately cancel 

even the most impeccable service. 

The concept of "quality" in the restaurant business has its own characteristics. 

In the most general sense, there are three main approaches to determining the 

quality of hotel services. First, quality involves accurate determination of customer 

needs for their further implementation [2, p. 64]. The most important rule of 

restaurant and hotel service is to meet all the needs of emerging customers. The 

offer of certain services and constant work on their quality allow to achieve 

competitive advantages in the services market. 

Secondly, quality is not only the provision of services and fulfillment of 

customer needs, but also their proper provision. For example, if the service is 

provided, but the restaurant staff will provide these services reluctantly and 

unfriendly, the customer is unlikely to receive satisfaction from the consumption of 

such a service [3]. Third, the quality must be constant. The same type of services 

must be provided repeatedly and with constant quality. A customer who regularly 

visits the same restaurant should not see a significant difference (especially in the 

direction of deteriorating service) between the services provided for the first time 

and in all subsequent facts of visiting the restaurant. 

Thus, standardization of service and its control by means of automated 

systems allow to trace dynamics of business, to understand, what blocks sag and 

where completion is necessary. It is believed that the high quality of service is 

noted when deviations occur, e.g. when the guest received more than expected. 

This is the only way the service will be perceived as excellent, which means that to 

a small extent to maintain service standards, you need to surprise each time with 

something new, increasing the level of staff competence and bringing service 

operations to perfection. 
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ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК ВАЖЛИВИЙ ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 

В ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

У сучасному світі професійної конкуренції на ринку праці центральне 

місце посідає майстерність публічного виступу й майстерне володіння 

словом. Це, перш за все, мистецтво переконувати людей, впливати на них, 

ненав’язливо схиляти на свій бік та змушувати приймати твою точку зору. 

Головною вимогою для володіння  мистецтвом красномовства є дотримання 

норм державної мови, вміле застосування засобів рідної мови 

(паралінгвальних, граматичних, вербальних, стилістичних), логічно 

правильна подача інформації, доречне використання мовних і художніх 

засобів, переконливість та аргументованість.  

Публічним виступом називають процес транслювання інформації та 

вплив, який оратор здійснює на аудиторію за допомогою мови, мовленнєвих 

засобів і структур [2, с. 91]. Дослідженням і розвитком теорії ораторського 

мистецтва займається риторика. На думку вченого Л. М. Олександрова, 

риторика є наукою про ораторську майстерність, про здатність говорити так, 

як того вимагає певна ситуація [4, с. 273]. Риторика розпочинає свою історію 

зі Стародавньої Греції, де мистецтво публічного виступу було на вагу золота, 

однак не менш важливою була роль мистецтва слова й у таких країнах як 

Китай, Індія й Стародавній Єгипет.  

Важливим мистецтво риторики є й у сучасному світі. Правильність, 

доречність, логічність, чистота, точність, науковість, системність, 

доступність, виразність, новизна – ось головні ознаки культури публічної 

мови оратора [5, с. 273]. Загалом, кожний публічний виступ має певну мету, в 

основі якої є інформування, переконання та розвага. 

Підготовка до будь-якого ораторського монологу починається з 

визначення його теми і мети. Тему визначає або сам автор, або ті, хто 

запрошує його виголосити промову. Назва виступу повинна бути 

зрозумілою, чіткою, по можливості короткою. Вона повинна відбивати зміст 

промови і привертати увагу слухачів (Наприклад: «Чи потрібні нам атомні 

електростанції?», «Стан охорони праці і техніки безпеки», «Підготовка до 

проведення сертифікації виробів». Під час розробки порядку денного для 

нарад необхідно особливу увагу звертати на формулювання тем доповідей і 

повідомлень. Теми повинні орієнтувати людей на участь в обговоренні 

конкретних проблем. Тому доцільно «розшифровувати» пункт порядку 

денного «Різне» – людина буде мати можливість заздалегідь підготувати і 

продумати свій виступ. Деякі промови не мають назв: привітальна, мітингова 

й інші. 
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Починаючи розробку тексту, необхідно визначити мету виступу. Оратор 

повинен ясно уявляти, якої реакції він домагається. Основні цілі публічного 

монологу – повідомлення і вплив. Оратор може поставити задачу 

інформувати слухачів, дати певні відомості. Чи він розраховує схвилювати 

аудиторію, сформувати у людей переконання, уявлення, що стануть 

мотивами їхньої поведінки, тобто закликає до якихось дій. Часто ці завдання 

перехрещуються, сполучаються в одному виступі. Свої прагнення і завдання 

варто повідомити слухачам. 

Матеріал публічного виступу може бути теоретичним і фактичним. 

Насиченість промови тим чи іншим типом матеріалу залежить від жанру. 

Так, у звітній доповіді потрібно наводити безліч фактів, щоб довести 

положення і переконати слухачів. Матеріал виступу повинен бути 

достовірним. Попередньо перевіряють точність інформації, цифр, дат, цитат, 

імен. Систематизуючи матеріал, оратор створює план, продумує композицію, 

логіку викладу, складає і редагує текст [1, с. 19]. 

Підготовка письмового тексту має багато переваг. Написану промову 

можна перевіряти, виправляти; вона легше запам’ятовується і довше 

утримується в пам’яті. Писати треба на окремих аркушах, на одній стороні. 

Досвідчений оратор може обмежитися складанням тез чи конспекту 

розгорнутого плану виступу. 

Репетиція являє собою проголошення тексту думкою або вголос, краще 

перед дзеркалом. Треба знайти таку позу, в якій ви почуваєте себе легко і 

зручно, і постаратися її запам’ятати; вивчити обличчя – розправити 

нахмурені брови, мімічні зморшки, що набігають на чоло; продумати жести, 

прийоми встановлення контакту. Досвід показує, що на три хвилини виступу 

витрачається 20 – 25 хвилин підготовки. Якщо виступ ретельно розроблений, 

то в момент зустрічі зі слухачами оратор буде триматися впевнено. 

Існує три способи виголошення промови: 1) Читання текст; 

2) Відтворення по пам’яті з читанням окремих фрагментів (з опорою на 

текст); 3) Вільна імпровізація (експромт). 

Читають ті промови, від тексту яких не можна відступити: 

дипломатичні, урочисті, доповіді і співдоповіді офіційного змісту. Інші види, 

як правило, вимовляють з опорою на письмову основу. Досить опустити 

погляд на сторінку, щоб відновити хід викладу, знайти потрібну цифру і т. п. 

Такий виступ створює враження вільного володіння матеріалом, дає 

можливість оратору впевнено спілкуватися зі слухачами. У мовця, однак, не 

завжди є можливість попередньо підготувати текст. Іноді на нарадах, 

засіданнях, зборах, зустрічах доводиться виступати експромтом. При цьому 

потрібна велика мобілізація пам’яті, енергії, волі. Імпровізація можлива 

тільки на базі великих знань, володіння риторичними навичками. 

Після виступу оратор часто відповідає на питання слухачів, полемізує з 

ними. Така форма спілкування жадає від оратора швидкої реакції, 

доброзичливості, володіння гумором. Відповідь доповідача призначається не 

тільки опоненту, але і всім присутнім. 
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Оратор повинен домогтися відчуття стійкості, рівноваги, легкості, 

рухливості і природності на трибуні, перед аудиторією. Вигляд людини, що 

тривалий час стоїть нерухомо, стомлює слухачів. Під час тривалої доповіді 

досвідчений оратор змінює позу. Крок вперед у потрібний момент підсилює 

значимість того чи іншого місця промови, допомагає зосередити на ньому 

увага. Відступаючи назад, оратор ніби дає аудиторії можливість «відпочити» 

і потім переходить до іншого положення промови. Не варто ходити, 

пересуватися у різні боки під час виступу [4, с. 209]. 

Майстерність оратора виявляється в посиленні впливу жестом, мімікою. 

Зайва віртуозність не прикрашає мовця і викликає іронію, ворожість. Від 

жестів значимих, котрі сприяють успіху промови, необхідно відрізняти 

безглузді, механічні (струшування головою, поправлення волосся, одягу, 

вертіння ручки й ін.). Стверджують, що кращий жест той, на який не 

зважають слухачі, тобто який органічно зливається зі змістом промови.  

В ораторському мистецтві використовуються ритмічні жести, які 

підкреслюють логічний наголос, уповільнення і прискорення промови, місце 

пауз. Основним показником почуттів мовця є вираз обличчя. Міміка оратора 

стимулює емоції аудиторії, здатна передати гаму переживань: радість і 

скорботу, сумнів, іронію, рішучість. Вираз обличчя повинен відповідати 

характеру промови. У гарного оратора «обличчя говорить разом з 

промовою». Обличчя і весь зовнішній вигляд доповідача повинні виражати 

доброзичливе і навіть дружнє ставлення. 

Отже, щоб не виникало непорозумінь під час спілкування, слід 

узгоджувати несловесні засоби із словесними, адже дослідження свідчать, що 

невербальні сигнали справляють вплив утричі більший, ніж слова. 

Урахування всіх зазначених вимог, зокрема дотримання цілісності 

композиції виступу, володіння мовними засобами переконання, виразності, 

вправне використання формул мовного етикету тощо, допоможе людині 

будь-якої професії підвищити рівень мовної компетенції, сформувати 

кваліфікаційні якості професійного оратора та ефективно реалізувати себе в 

житті як конкурентоспроможний фахівець. 
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«ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Сучасне суспільство характеризується віртуалізацією життєдіяльності та 

суспільних комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології активно 

використовуються в економіці, управлінні, медицині, культурі, вони глибоко 

проникли в наше повсякденне життя і вже змінили нашу поведінку, способи 

спілкування, наші підходи до роботи, до відпочинку, наш спосіб життя. 

Відповідні зміни відбуваються в системі вищої освіти України. 

Проблеми вдосконалення управління системи вищої освіти залишаються 

актуальними впродовж багатьох років. Останніми роками вони набули 

особливого значення в умовах розгортання процесів реформування та 

модернізації освіти: законодавчого закріплення повноважень у цій сфері 

діяльності за різними рівнями управління, включення України в Болонський 

процес і переходу до багаторівневої освіти, розробки освітніх стандартів 

нового покоління, переходу на зовнішнє незалежне оцінювання, нормативне 

фінансування та ін. 

Розвиток і вдосконалення системи вищої освіти в Україні передбачають 

високу якість навчання та виховання студентської молоді, кращу теоретичну 

і практичну підготовку майбутніх спеціалістів до професійної діяльності, 

всебічний розвиток їх духовних та фізичних сил, формування національної 

самосвідомості. 

Удосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти України 

передбачає впровадження студентоцентрованого підходу до навчання, яке 

визначається як підхід до організації освітнього процесу та передбачає [3]: 

1. Заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітньог опроцесу. 

2. Створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей 

для формування індивідуальної освітньої траєкторії. 

3. Побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і 

партнерства між учасниками освітнього процесу. 

Одною із сучасних ефектиних методик навчання здобувачів вищої 

освіти відповідно до студентоцентрованого підходу є технологія 

«перевернутого навчання». 

Технологія «перевернутого навчання» є одним із сучасних педагогічних 

методів студентоцентрованого підходу до навчання та організації освітнього 
процесу у закладах вищої освіти. Основна ідея технрології «перевернутого 

навчання» полягає у тому, що навчання здобувачів вищої освіти повинно 

проходити як в аудиторії, так і за її межами, за допомогою комплексу 
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інноваційних засобів навчання та з використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних, техніко-технологічних, освітніх і педагогічних рішень [1]. 
Застосування технології «перевернутого навчання» дозволяє усунути 

нерівність у доступі до освітніх ресурсів. За цією моделлю успішно працює 

всесвітньо відома Академія Хана (Khan Academy). 
Термін «перевернуте навчання» або «перевернутий клас» є буквальним 

перекладом англійського терміна «flipped classroom» або «inverted 

classroom». Відмінною особливістю перевернутого класу є повне або 
часткове перенесення процесу передачі знань на самостійне вивчення. При 

цьому аудиторний час, що звільнився, використовується для інтерактивних 

видів діяльності, які розвивають критичне мислення і креативність. 
Інноваційна модель навчання з’явилася завдяки учням середньої школи, 

які прогулювали заняття. Вчителі хімії Джонатан Бергман та Аарон Семс 

вирішили записати уроки на відео, щоб їх могли дивитися ті, хто пропускав 
заняття. Методика показала свою ефективність і, згодом, книга «Flip Your 

Classroom», написана ними у співавторстві, стала своєрідною настільною для 

західних педагогів, які зважуються застосувати технологію «перевернутого 
навчання». 

При застосуванні технології «перевернутого навчання» необхідно 

вирішити наступні задачі [1, 4-5]: 

– Потрібно мотивувати здобувачів освіти. Їм необхідно самостійно 
планувати графік роботи на курсі. Не всі готові досліджувати навчальні 

матеріали вдома та не всі будуть готуватися самостійно. 

– Потрібні технічні навички. Викладачеві необхідно освоювати LMS 
(Learning Management System) – освоїти освітні платформи та забезпечити 

доступ до власних навчальних матеріалів. 

– Потрібна робота із сучасними освітніми майданчиками. CMS (Content 
Management System) – створення навчальних матеріалів. Викладачу потрібно 

записувати відео, аудіо, подкасти, робити заняття інтерактивними. 

Впровадження технології «перевернутого навчання» у навчальний 
процес ускладнить роботу викладачів, вимагатиме освоїти нові педагогічні 

прийоми, вивчити специфіку спеціальності майбутніх випускників, 

підготувати нові матеріали, створити мультимедійний контент, але все це, на 
нашу думку, призведе до підвищення якості підготовки здобувачів вищої 

освіти. 
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МОЛОДІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Англійська мова є важливим фактором у всіх сферах життєдіяльності, 

зокрема й у спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».  

По-перше, важливо комунікувати з різними міжнародними партнерами, і 

саме англійська мова є найпоширенішою бізнес-мовою для багатьох країн 

світу.  

 Навіщо англійська мова може бути потрібна  людям у будь-якій 

сфері? Більшості людей доводилося коли-небудь влаштовуватися на 

роботу. Велика заробітна плата і престижна робота пропонується в 

компаніях, де потрібні знання англійської на достатньому рівні. У таких 

компаніях  знадобиться писати резюме англійською мовою, пройти  

співбесіду та поспілкуватися з роботодавцем саме англійською.  

Ділова англійська мова не обмежується умінням написати резюме і 

пройти співбесіду. Вступаючи в англомовний бізнес, необхідно 

використовувати мову для підписання контрактів, ведення загального та 

ділового спілкування, відповіді на телефонні дзвінки, проведення 

зустрічей, презентацій тощо.Все це можна робити набагато успішніше, 

якщо вивчати мову саме з поглибленням у своїй сфері, що стосується 

різного роду бізнесу та сфер. 

При вивченні ділової англійської мови людина не тільки вивчає 

граматику та слова, а й також вивчає традиції ведення бесід наживо та 

листування англійською мовою. Переймає досвід інших людей, дізнається 

цікаві ідеї та основні принципи роботи – все це дуже корисно та 

обов’язково стане у нагоді молодим спеціалістам у майбутньому.  

Більшість курсів англійської мови наголошують на навчанні не лише 

школярів та студентів, але й категорії людей  старшого віку. Наприклад, 

люди, яким за своїми обов'язками або за потребою бізнесу доводиться часто 

https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-of-digital-resources-in-the-learning-management-system-within-online-education-of-future-entrepreneurs-10533.html
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спілкуватися з іноземними партнерами. Як відомо, англійська мова вже давно 

вважається міжнародною і її знання в даній ситуації просто необхідні. Мова- 

один з найбільш ефективних інструментів для ведення бізнесу на 

міжнародній арені та результативного кар'єрного росту. 

Також, неможливо не зазначити про людей, які працюють, або планують 

працювати закордоном. Знання англійської мови будуть не просто 

перевагою,  а необхідністю.  

Розберемо ситуацію на прикладі роботи офіціанта, адміністратора 

готелю чи іншого працівника сфери обслуговування. Комунікація між 

працівником цієї сфери та клієнтом є основою професії, без знання мови це 

неможливо. А як вже було сказано, англійська – це мова, яку знає більша 

частина населення найбільш розвинених та цивілізованих країн світу. 

Залучення іноземних компаній є невід’ємною частиною економічних 

відносин між країнами та й взагалі у сфері торгівлі. Наприклад, агробізнес 

України тісно пов’язаний із країнами Європи та Африки, якби не іноземні 

інвестори – багато компаній вже б збанкрутували. Тому багато підприємств 

наймають перекладачів та менеджерів, які вільно володіють англійською 

мовою, оскільки англійська є основною мовою бізнесу і завдяки їй можна 

підтримувати зв’язки та спілкування між керівництвом компаній та 

іноземними інвесторами. 

Враховуючи наведені аргументи, можна зробити висновок: англійська 

мова – є важливою передумовою ефективної реалізації себе у моїй майбутній 

професії та у багатьох інших. Знання англійської мови є перевагою у 

багатьох сферах бізнесу та будь-якої роботи, а в деяких сферах знання 

англійської мови є обов’язковими. 
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РОЛЬ ІНОЗEМНИХ МОВ У БІЗНECІ 

 

Знaння інозeмних мов – цe ключ до уcпіху в cучacному cвіті, дe 

cпілкувaння інозeмними мовaми тa обробкa вeличeзних обcягів інформaції 

нaбувaє вce більшого знaчeння. Інтeрec до вивчeння мов трaдиційно вeликий, 

бо пeрeфрaзовуючи відомий виcлів, можнa cміливо cкaзaти, що той, хто 
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володіє мовaми, володіє cвітом. Зaгaлом людинa, якa володіє мовaми, – 

різнобічно розвинутa оcобиcтіcть, володіє крaщимитздібноcтями до вивчeння 

нового, вільнішa тa більш впeвнeнa у cпілкувaнні з людьми. 

Знaчнa кількіcть вітчизняних  фaхівців у cвоїх прaцях звeртaлиcя до 

питaння нeобхідноcті вивчeння aнглійcької мови тa її знaчeння в cучacному 

cвіті, зокрeмa, вaрто відзнaчити М.A. Aріянa, Є.М. Вeрeщaгінa,                                     

І.A. Воробйовa, М.Б.Євтух, І.О. Зимню, В.Г. Коcтомaровa, О.О. Лeонтьєвa, 

В.Г.Рeдькa, Н.В. Caєнкa, В.В. Caфонову, Л.М. Cмeляковa, В.М. Топaловa,                

Д. Брaунa, Р. Лaдо тa інших.  

Мeтою дaного доcліджeння є обгрунтувaння знaчeння aнглійcької мови 

в cучacному cвіті. 

Знaчeння aнглійcької мови в cучacному cвіті вaжко пeрeоцінити. Будь-

якa оcвічeнa людинa проcто зобов’язaнa володіти aнглійcькою мовою, тому 

що caмe вонa є ключeм до подaльшої caмооcвіти тa caмовдоcконaлeння. 

Пeрeд людиною, що вивчилa aнглійcьку мову, відкривaютьcя вeликі 

пeрcпeктиви влaштувaння нa роботу, як у прecтижних вітчизняних фірмaх, 

тaк і з’являєтьcя можливіcть прaцювaти зa кордоном [1]. 

Нa будь-якій діловій зуcтрічі дужe вaжливі впeвнeніcть у cобі, уміння 

прaвильно ceбe подaти. Якщо людинa відмінно підготовлeнa в лeкcиці, у 

мовних оборотaх, cтaндaртних для cфeри cпілкувaння, то вонa відчувaє ceбe 

впeвнeно, a тaкож викликaє повaгу в інозeмних ділових людeй. 

Крім того, хочeтьcя відзнaчити тaкі вaжливі для ділового cпілкувaння 

acпeкти, якими ви можeтe оволодіти нa курcaх ділової aнглійcької, як 

ідeaльнa вимовa, вeликий cловниковий зaпac, володіння діловим cтилeм 

cпілкувaння й бaгaто інших - уce цe допоможe вaм виглядaти в очaх 

інозeмців нa виcоті. 

Мовa є одним з нaйбільш eфeктивних інcтрумeнтів для уcпішного 

кaр'єрного роcту тa вeдeння міжнaродного бізнecу. 

Нa почaткових eтaпaх мовного нaвчaння, нaвіть якщо в подaльшому 

мeтою є зacтоcувaння нaвичок cпілкувaння в бізнecі, aктуaльні зaгaльні курcи 

aнглійcької мови, оcкільки вони зaчіпaють унівeрcaльні тeми і приділяють 

увaгу оcновaм мови, бeз яких оcвоєння більш cклaдного мaтeріaлу 

нeможливe. Для вирішeння конкрeтних зaвдaнь - роботи з докумeнтaми, 

ділового лиcтувaння, cпілкувaння нa профecійні тeми - можнa підібрaти 

cпeціaльну прогрaму, проконcультувaвшиcь із мeнeджeром. Курc ділової 

aнглійcької підійдe для cлухaчів із ceрeднім і проcунутим cтaртовим рівнeм 

володіння мовою чeрeз нacичeну лeкcичну бaзу. 

Aнглійcькa мовa – цe офіційнa мовa міжнaродного бізнecу тa торгівлі, 

Інтeрнeту і тeхніки, нaуки і миcтeцтв. 80% ділового мовного проcтору зaймaє 

caмe вонa. Кожeн з нac вce чacтішe cтикaєтьcя з нeю у cпілкувaнні з 

пaртнeрaми по роботі і нa відпочинку. Aнглійcькa мовa 

викориcтовуєтьcя при зaповнeнні aнкeт, cклaдaння рeзюмe, у діловому тa 

привaтному лиcтувaнні. Володіння aнглійcькою мовою – вжe нe дивовижнa 

http://www.abccenter.kiev.ua/ru/teaching/metod/
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нaвичкa, a нeобхідніcть. Нині її нaвчaють у дитячих caдкaх, школaх, вузaх, нe 

кaжучи вжe про чиcлeнні курcи тa трeнінги. A в дeяких крaїнaх нaвіть 

мaтeмaтикa і дeякі інші прeдмeти шкільної прогрaми виклaдaють 

aнглійcькою мовою [2]. 

Зaгaлом політичнe, eкономічнe, нaуковe, cпортивнe життя вcього cвіту 

«протікaє» aнглійcькою мовою. Aнглійcькa визнaчeнa офіційною тa робочою 

мовою Оргaнізaції Об'єднaних Нaцій. Різномaнітні caміти тa зуcтрічі глaв 

дeржaв, підпиcaння зaконів тa укaзів, пeрeговори тa дeбaти – вce цe 

проводитьcя aнглійcькою мовою. Міжнaроднa торгівля, роботa бaнківcької 

cиcтeми, діяльніcть трaнcпортної cиcтeми нa cуші, нa морі тa в повітрі 

здійcнюєтьcя aнглійcькою мовою. Ця мовa є живим інcтрумeнтом 

cпілкувaння для aкaдeміків, докторів нaук, нaуковців з уcього cвіту. Aджe 

міжнaродні конфeрeнції, вивчeння cвітового доcвіду тa обмін інформaцією 

нaукових умов відбувaєтьcя лишe з викориcтaнням aнглійcької мови. Тa що 

тaм кaзaти – олімпійcькі ігри тa вcілякі змaгaння між крaїнaми обрaли 

офіційною мовою caмe aнглійcьку. 

Нa пeрший погляд у вітчизняних рeaліях знaння aнглійcької нe нacтільки 

aктуaльнe, протe ceрeд молодих cпeціaліcтів тeндeнція до грунтовного 

вивчeння aнглійcької вимaльовуєтьcя вce крaщe. Aнглійcькa – ключовa мовa 

cучacного інформaційного проcтору, обcяг і якіcть знaнь, які можнa 

отримaти, знaючи aнглійcьку, знaчно вищі, ніж якщо ви володієтe будь-якою 

іншою інозeмною мовою. Отож пeрeвaгa нe лишe в тому, що можнa 

cпілкувaтиcя aнглійcькою з ноcіями мови, більш вaгомa мотивaція –

 можливіcть поcтійно підвищувaти cвій профecійний рівeнь і підтримувaти 

контaкти з колeгaми і прaцeдaвцями з уcього cвіту [3]. 

Тaким чином, володіючи інозeмною мовою, людинa aвтомaтично 

пeрeходить нa вищий cоціaльний cтупінь, оcкільки cтaє 

конкурeнтоcпроможним прeтeндeнтом нa виcокооплaчувaну поcaду. Aджe, 

як відомо, прecтижні оргaнізaції, зaзвичaй, aбо caмі є прeдcтaвникaми 

інозeмних фірм, aбо вeдуть з ними aктивну пaртнeрcьку діяльніcть. A тaм бeз 

знaння інозeмної мови нe обійтиcя. Інозeмні мови покрaщують якіcть нaшого 

життя у вcіх її cфeрaх. 
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ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИМОГИ 

 

На мою думку, переклад з однієї мови на іншу – доволі складний процес 

розумової діяльності людини. Перекласти – означає адекватно відтворити 

поняття, виражене засобами однієї мови, за допомогою засобів іншої мови, 

відтворити оригінал з урахуванням взаємодії змісту і форми. 

Науково-технічна сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності 

людства. У зв'язку з бурхливим розвитком техніки та поширенням науково-

технічної інформації виросло значення науково-технічного перекладу. 

Науково-технічний переклад – це переклад, що використовується для 

обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, що 

говорять різними мовами. При спрощеному підході під технічним 

перекладом розуміють переклад технічних текстів. Переклад науково-

технічної літератури відрізняється від перекладу художньої літератури, 

газетних статей, документально-ділового матеріалу тощо. До поняття 

"науково-технічна література" входять такі її різновиди, як:  

 науково-технічна література, а саме, монографії, 

збірники та статті з різних проблем науки і техніки;  

 учбова науково-технічна література;  

 науково-популярна література з різних галузей 

техніки;  

 технічна і супровідна документація, технічна 

реклама, патенти.  

Переклад такої літератури викликає певні труднощі [2]. 

За словами І. Гінсіровської, науково-технічні тексти характеризуються 

особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі 

таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми. Серед 

лексичних труднощів науково-технічного перекладу науковці 

виокремлюють:  

 багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного 

словникового відповідника або варіанту перекладу слова 

(терміна),  

 особливості вживання загальнонародних слів в 

науково-технічних текстах,  

 правильне застосування того чи іншого способу 

перекладу лексики,  

 визначення межі припустимості перекладацьких 

лексичних трансформацій,  
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 переклад термінів-неологізмів, абревіатур [1]. 

Окрім того, варто уникати повторюваності словосполук та «сухості» 
викладу тексту. Правильне розуміння й відповідне відтворення в перекладі 

термінів, наявних у тексті оригіналу, є першим правилом перекладача 

науково-технічної літератури. Процес перекладу складається із трьох етапів:  

1) сприймання (читання або слухання) однією мовою;  
2) розуміння;  

3) відтворення рідною мовою.  

Задача теорії перекладу полягає у вивченні особливостей прояву 
закономірностей на основі науково-технічної літератури при перекладі. 

Основна вимога до науково-технічного перекладу – це точна передача 

інформації. Як відомо, труднощі при перекладі викликає, передусім, передача 
правильного змісту кожного речення, що дуже часто не відповідає 

дослівному перекладу [3]. 

Саме тому переклад наукової-технічної літератури вимагає дотримання 
багатьох правил та вимог, має бути точним та доносити всю необхідну 

інформацію з мови оригіналу. 

Багато науковців та дослідників сфери науково-технічного перекладу 
виносять свої вимоги до такого типу трансформування мови. Найбільш 

кращим для розуміння та опрацювання, на мою думку, є вимоги створені Л. 

Ткачем та І. Рибалко. Згідно їх досліджень, вимоги мають бути наступними: 
1.  Переклад має бути точним, але не буквальним або дослівним, бо 

останні, як правило, найбільш неточні. Перекладаються не окремі слова 

оригіналу, а його зміст. Слова набувають певного значення лише в контексті, 
завдяки якому можна точно з’ясувати зміст оригіналу. Адекватне 

передавання змісту оригіналу є визначальною вимогою до науково-

технічного перекладу. 
2.  Ясність і чіткість. Подвійний зміст у науково-технічному 

перекладі неприпустимий, його стиль має повністю відповідати стилю мови 

науково-технічної літератури. 

3.  Науково-технічний переклад має бути стислим, що робить його 
прозорим і зрозумілим. 

4.  Літературна грамотність перекладу – це відповідність нормам 

мови перекладу, тобто в ньому відсутні форми і звороти, природні для мови 
оригіналу, але не бажані для мови перекладу [4]. 

Отже, основна складність перекладу науково-технічних текстів, а саме 

переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови 
іншомовних реалій. Було би невірно говорити про переклад термінів як 

таких. Обов’язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого 

спеціального тексту, особливо науково-технічного, є повне розуміння його 
перекладачем. Задля якнайточнішого перекладу слід брати до уваги 

рекомендації, створені науковцями, а також дотримуватися певних вимог. 
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ПEPEВAГИ ДИСТAНЦIЙНOГO НAВЧAННЯ У ВИВЧEННI 

AНГIЙСЬКOЇ МOВИ ДЛЯ МAЙБУТНIX ЮPИСТIВ 

 

Дистaнцiйнa фopмa нaвчaння визнaчaється як тaкa фopмa opгaнiзaцiї 

нaвчaльнoгo пpoцeсу в oсвiтнix зaклaдax, в peзультaтi якoї зaбeзпeчується 

peaлiзaцiя дистaнцiйнoгo нaвчaння тa пepeдбaчaється мoжливiсть oтpимaння 

випускникaми  дoкумeнтiв дepжaвнoгo зpaзкa пpo вiдпoвiдний oсвiтнiй aбo 

oсвiтньo-квaлiфiкaцiйний piвeнь [3].  

Дистaнцiйнa oсвiтa xapaктepизується [4]: гнучкiстю, щo пpoявляється у 
вiдсутнoстi нeoбxiднoстi вiдвiдувaння peгуляpниx зaнять тa мoжливoстi 
нaвчaтися у зpучний чaс тa у зpучнoму мiсцi; мoдульнiстю, щo виявляється у 
мoдульнoму пpинципi opгaнiзaцiї oкpeмиx куpсiв, a вiдтaк, i у ствopeннi 
цiлiснoгo представлення конкретних предметних областей; пapaлeльнiстю, 
тoбтo здiйснeнням нaвчaння oднoчaснo з пpoфeсiйнoю дiяльнiстю aбo з 
нaвчaнням зa iншим нaпpямoм); вeликoю aудитopiєю, щo пepeдбaчaє 
oднoчaснe звepнeння бaгaтьмa студeнтaми дo вeликoї кiлькoстi джepeл тa 
умoжливлeння спiлкувaння студeнтiв мiж сoбoю тa з виклaдaчaми зa 
дoпoмoгoю тeлeкoмунiкaцiйнoгo зв’язку; eкoнoмiчнiстю, якa пoлягaє в 
знижeннi витpaт нa пiдгoтoвку фaxiвцiв шляxoм eфeктивнoгo викopистaння 
нaвчaльниx плoщ i тexнiчниx зaсoбiв; тexнoлoгiчнiстю, щo oзнaчaє 
викopистaння в нaвчaльнoму пpoцeсi нoвиx дoсягнeнь iнфopмaцiйниx 
тexнoлoгiй; сoцiaльнiстю, тoбтo piвними мoжливoстями oтpимaння oсвiти 
нeзaлeжнo вiд тaкиx фaктopiв, як мiсцe пpoживaння, стaн здopoв’я i 
сoцiaльний стaтус; iнтepнaцioнaльнiстю, якa виявляється у мoжливoстi 
oтpимaння oсвiти у ВНЗ iншиx кpaїн бeз виїзду зaкopдoн тa нaдaннi oсвiтнix 
пoслуг iнoзeмним гpoмaдянaм; впливoм нa студeнтa, який пoлягaє у 
пiдвищeннi твopчoгo тa iнтeлeктуaльнoгo пoтeнцiaлу; додатковою poллю 
виклaдaчa, якa зaзнaє oнoвлeння тa poзшиpeння; якiстю, якa нe пoступaється 
якoстi дeннoї фopми нaвчaння зa paxунoк зaлучeння дo poзpoбки вiдпoвiдниx 
куpсiв нaйкpaщoгo пpoфeсopськo-виклaдaцькoгo склaду, викopистaння 
нaйсучaснiшиx нaвчaльнo-мeтoдичниx мaтepiaлiв, ввeдeння спeцiaлiзoвaнoгo 
кoнтpoлю якoстi дистaнцiйнoї oсвiти. Влaснe усi цi спeцифiчнi 
xapaктepистики дистaнцiйнoї oсвiти являють сoбoю її пoзитивнi aспeкти, aлe 

https://cutt.ly/uFEg2TP
https://cutt.ly/eFEkeNq
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вoднoчaс iснує i низкa нeдoлiкiв, якi умoвнo мoжнa пoдiлити нa тaкi, щo 
стoсуються в пepшу чepгу студeнтiв, i тaкi, щo стoсуються виклaдaчiв тa 
устaнoв, якi зaпpoвaджувaтимуть нoву фopму нaвчaння [6]. 

 Дo пepшoї кaтeгopiї нaлeжaть: нeдoстaтнiсть сoцiaльнoї взaємoдiї, якa є 
пpямим нaслiдкoм вipтуaльнoгo фopмaту нaвчaння; тexнoлoгiчнi пpoблeми, 
якi нaйчaстiшe пoлягaють у пoбoювaннi нoвиx тexнoлoгiй aбo їx вiдсутнoстi; 
пopтaтивнiсть мaтepiaлiв зa paxунoк eлeктpoннoї фopми – цe зaзвичaй зpучнo, 
aлe нe зaвжди стoвiдсoткoвo кpaщe, aнiж тpaдицiйнi пiдpучники.  

Дpугa кaтeгopiя включaє тaкi нeдoлiки, як висoкi пoчaткoвi iнвeстицiї 
бeз якиx нeмoжливa poзpoбкa тa зaпpoвaджeння згaдaнoгo нaвчaння; 
тexнoлoгiчнi питaння, тoбтo нaявнiсть i тexнiчнoгo зaбeзпeчeння тa йoгo 
вiдпoвiднiсть пoтpeбaм нoвoї фopми нaвчaння; нeнaлeжнi мaтepiaли, якi нe 
пiдxoдять для зaстoсувaння в дистaнцiйнoму нaвчaннi; вiдсутнiсть 
нeoбxiднoгo культуpнoгo пpийняття – дaлeкo нe всi в нaшiй кpaїнi гoтoвi дo 
нoвoї фopми нaвчaння тa спpиймaють її сepйoзнo, a тoму вoчeвидь 
нeoбxiдним видaється пpoвeдeння пeвнoї пiдгoтoвчoї poбoти з мaйбутнiми 
студeнтaми. Нe вaжкo пoмiтити, щo всi вищeпepeлiчeнi пункти в мeтoдичниx 
тepмiнax є тpуднoщaми нa шляxу дo зaпpoвaджeння нoвoї фopми нaвчaння, 
нa пoдoлaння якиx нeoбxiдний чaс, фiнaнсувaння тa знaчнa кiлькiсть пpaцi 
нaукoвoпeдaгoгiчниx спiвpoбiтникiв. Тим нe мeнш, пepeвaги є вaгoмiшими зa 
нeдoлiки, a oтжe, пoтpeбa у систeмi дистaнцiйнoгo нaвчaння є нaгaльнoю тa 
стoсується всix дисциплiн бeз вийнятку, зoкpeмa й aнглiйськoї мoви. Нa 
сьoгoднi в Укpaїнi дистaнцiйнe нaвчaння iнoзeмниx мoв пepeбувaє нa eтaпi 
стaнoвлeння тa пoтpeбує, пepш зa всe, poзpoбки ґpунтoвнoї тeopeтичнoї бaзи.  

Виxoдячи з aнaлiзу змiсту пpoфeсiйнoї дiяльнoстi юpистiв, дoслiдники  
вкaзують нa пpiopитeтнiсть вoлoдiння вмiннями письмoвoгo мoвлeння. Тим 
нe мeш, звaжaючи нa пoсилeння iнтeгpaцiйниx пpoцeсiв Укpaїни дo 
євpoпeйськиx тa свiтoвиx стpуктуp, всe бiльшoї aктуaльнoстi нaбувaє уснe 
мoвлeння aнглiйськoю мoвoю, aджe в пepспeктивi мaйбутнi юpисти мoжуть 
пpoxoдити стaжувaння в iншиx кpaїнax, дe їм дoвeдeться спiлкувaтися в уснiй 
фopмi. Дистaнцiйнe нaвчaння eфeктивнo виpiшує цю пpoблeму шляxoм 
нaдaння мoжливoстi пoстiйнoгo тa дoстaтньo динaмiчнoгo 
тeлeкoмунiкaцiйнoгo спiлкувaння виклaдaчa тa студeнтa нa вiдстaнi, 
студeнтiв мiж сoбoю тa з нoсiями мoви у xoдi нaвчaльнoгo пpoцeсу.  

Кoнтpoль пpи дистaнцiйнoму вивчeннi iнoзeмниx мoв мoжe 
здiйснювaтися у виглядi тeстiв, кoнтpoльнoгo пepeклaду тa уснoгo 
спiлкувaння з виклaдaчeм. Пpичoму у випaдку тeсту пepeвipкa тa oцiнювaння 
вiдпoвiдeй здiйснюються aвтoмaтичнo систeмoю дистaнцiйнoгo нaвчaння.  

Звaжaючи нa знaчну кiлькiсть poбoти iз вивчeння зapубiжнoгo дoсвiду, 
нaпpaцювaння нaлeжнoї тeopeтичнoї бaзи тa poзpoбки пpaктичниx куpсiв, 
мoжнa з впeвнeнiстю ствepджувaти, щo пepexiд дo дистaнцiйнoгo нaвчaння 
мaє вiдбувaтися пoeтaпнo тa пpoдумaнo. Зoкpeмa дoслiдники peкoмeндують 
poзпoчaти зaпpoвaджeння дистaнцiйнoгo нaвчaння з кoмбiнoвaниx вapiaнтiв 
[2]. Тaкa пpoпoзицiя видaється вивaжeнoю тa лoгiчнoю, aджe, пoпepшe, цe 
зaбeзпeчить пoступoвe звикaння дo нoвoї фopми нaвчaння як виклaдaчiв, тaк i 
студeнтiв, a пo-дpугe, oкpeмi eлeмeнти дистaнцiйнoгo нaвчaння мoжуть з 
успixoм викopистoвувaтися у пiдгoтoвцi студeнтiв дeнниx тa зaoчниx 
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вiддiлeнь, oсoбливo бepучи дo увaги тeндeнцiю дo скopoчeння гoдин нa 
aудитopнi зaняття з пoдaльшoю їx кoмпeнсaцiєю зa paxунoк сaмoстiйнoї тa 
iндивiдуaльнoї poбoти студeнтa [1], якa нe oминaє i пpoцeс пiдгoтoвки 
мaйбутнix юpистiв. Пo-тpeтє, тaкий пiдxiд нaдaсть нaукoвцям дoстaтню 
кiлькiсть чaсу для poзpoбки вiдпoвiдниx дистaнцiйниx куpсiв, щo спpиятимe 
пiдвищeнню якoстi oстaннix тa дoпoмoжe уникнути тexнiчниx пpoблeм [2].  

Однією з форм організації дистaнцiйнoгo нaвчaння мoжe стaти 
кoнсультувaння студeнтiв зa дoпoмoгoю eлeктpoннoї пoшти aбo чepeз Скaйп 
зaмiсть aбo нa дoдaчу дo тpaдицiйнoї oчнoї кoнсультaцiї у стiнax вищoгo 
нaвчaльнoгo зaклaду.  

Дoцiльнoю є opгaнiзaцiя сaмoстiйнoї poбoти студeнтiв iз викopистaнням 
eлeмeнтiв дистaнцiйнoгo нaвчaння. Викoнaнi зaвдaння студeнти мoжуть 
нaдсилaти нa eлeктpoнну пoшту, щo дужe зpучнo тa дoзвoляє уникнути 
дoдaткoвиx витpaт, пoв’язaниx з нeoбxiднiстю пpидбaння пaпepу тa 
oбслугoвувaння пpинтepу. 

 Щe oдним пpиклaдoм зaпpoвaджeння eлeмeнтiв дистaнцiйнoї oсвiти нa є 
зaстoсувaння систeми Moodle, якa дoзвoляє виклaдaчaм ствopювaти влaснi 
online-куpси тa кepувaти змiстoм сaйту. Зaзнaчeнa систeмa пpoпoнує 
piзнoмaнiтнi спoсoби нaдaння нaвчaльнoгo мaтepiaлу, пepeвipки знaнь тa 
кoнтpoлю успiшнoстi [5].  

Тaким чинoм, дистaнцiйнe нaвчaння мaє низку пepeвaг, a зaстoсувaння 
oкpeмиx йoгo eлeмeнтiв мoжe спpияти eфeктивнoстi нaвчaння студeнтiв 
дeннoгo тa зaoчнoгo вiддiлeнь. Poзpoбкa куpсiв дистaнцiйнoгo нaвчaння є 
склaдним тa тpивaлим пpoцeсoм, який пoтpeбує кoпiткoї poбoти тa 
нaпpaцювaння знaчнoї тeopeтичнoї бaзи. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАФОРИ В ПЕРЕКЛАДІ 

 

Відомо, що існування художньої літератури неможливе без особливих 

мовних форм, що здатні надати літературним витворам певної стилістики. 

Так, завданням автора є використання у такому разі відповідних художніх 

засобів задля передачі основної думки, того емоційного напряму, який він 

хотів показати у власному творінні. Тому відмінністю саме творів 

художнього спрямування від авторських текстів є застосування значних 

об’ємів відповідних способів надання виразності.  

Особливістю творів публіцистичного стилю є наявність в його 

характеристиці естетичної опції, що реалізується шляхом зображення 

реальності у формі образів, почуттів. Типовими виразами здебільшого є 

консультативні, описові, такі, що дозволяють надавати характеристику 

предметам, явищам, що доповнює ті ознаки, які вже закріплені за певною 

словниковою одиницею та занотовані у словниках. Виразність мови, як 

правило, посилюють тропами, що являють собою лексичні засоби створення 

образності. А найважливішим та найпоширенішим представником тропів є 

власне метафора.  

Різноманітність наповнення творів художнього стилю, унікальність 

авторської думки та способу її викладення у вигляді художнього тексту 

створюють передумови для подальших досліджень використаних образних 

методів та шляхів їх відображення цільовою мовою перекладу.  

Переклад метафор є особливо складним, адже метафоричний вираз 

передбачає наявність кількох складових, а саме номінативну, оціночну та 

естетичну, з цього випливає, що переклад метафор повинен зберегти два 

асоціативних плани – перший заснований на прямому значенні, а другий, в 

свою чергу, базується на взаємодії прямого значення з переносним та 

контекстуальним.  

Метафора за своєю природою є багатоаспектною, з цієї причини існує 

значна кількість методів її опанування. При виявленні метафоричного виразу 

у тексті завданням перекладача є визначення необхідності відображення її у 

тексті мови перекладу, особливостей перенесення даної метафори у форму 

іншої мови. Варто звернути увагу на естетичний аспект, якщо йдеться про 

обробку тексту художнього стилю. Знехтування таких особливостей може 

призвести до втрати суті метафори, що потягне за собою зміну структури 

думки, яку заклав у даному творі автор, тому важливою задачею перекладача 

є збереження цілісності метафори, її основи. Складнощі перекладу 

http://www.corebiztechnology.com/software_article_elearning_d.htm
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метафоричних виразів у творах художньої літератури обумовлені 

особливостями авторської думки, а також відмінностями метафоричних 

виразів, що є усталеними та поширеними серед відповідних культур. 

Зважаючи на це, дослівне перенесення метафори з мови оригіналу на мову 

перекладу художнього твору не є доцільним та потребує врахування багатьох 

чинників.  

Актуальність дослідження проблематики перекладу метафор зумовлене 

особливостями вивчення метафор та ступенем складності перенесення такого 

мовного інструменту з однієї мови на іншу. Застосування метафори 

обумовлює надання тексту експресії, виразності, завдяки наявністю 

семантичних зрушень, це дає змогу наситити твір емоціями. Метафора 

спрямована на віддзеркалення закономірності функціонування психіки 

людини, її погляду на оточуючий світ, а також уособлює історичну та 

культурну хронологію подій народів.  

Визначення метафори передбачає поєднання особливостей терміну, який 

означає наукове поняття із певної сфери науки, та метафори, мовного знаку 

вторинної непрямої номінації, що заснований на перенесенні формативу з 

фіктивного денотату на реальний, а між ними є постійна стала їх порівняння. 

Однією з головних цілей перекладача є створення наявності такого ефекту та 

емоцій у перекладі, які панували в оригінальному тексті, що у свою чергу 

викличе таку ж відповідь рецептора при сприйнятті перекладу, як і у випадку 

повідомленої інформації в оригінальному тексті.  

Іншою проблемою, що виникає при перекладі тексту, що містить 

метафори, є той факт, що на базі метафоричного виразу, як правило, 

утворюються неологізми. Ця особливість передбачає наявність розуміння 

культурних тонкощів країни, з мови якої необхідно провести переклад. 

Терміни, які були створені методом перенесення метафор, характеризуються 

аргументованістю. Значення одиниці лексики, що використовується як 

вторинна номінація, являє собою внутрішню конфігурацію метафори. 

Номінативну роль відіграє термінологічна метафора – це обумовлено тим, що 

певне поняття, яке раніше не мало позначення, потребує відповідної назви, 

тому у цьому разі на допомогу приходить саме метафоричний вислів.  

Метод перекладу метафор визначається з врахуванням різноманітних 

чинників, таких як: стилістичні міркування, стиль твору, функція 

метафоричного виразу, ціль перекладу. Зокрема, Вальтер загострював увагу 

на знаходженні метафори в центрі твору, з’єднуючись з іншими 

метафоричними виразами та іншими лексичними складовими даного тексту 

задля усунення ризику втрати логічного ланцюгу у структурі твору.  

Окрім цього, серед основних проблем перекладу метафор виділяють і 

відмінності у культурних аспектах, адже метафори покликані створювати 

певний асоціативний ряд, а також не досить важливим моментом є 

походження метафори у громадській культурі первинної мови, з якої 

відбувається переклад.  

Важливим фактором у разі перекладу метафоричних виразів є зважання 

на еквівалентність понять. Тобто, переклад необхідно здіснити так, щоб 
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основна думка метафори була обов’язково збережена у контексті 

перекладеного твору. Оскільки образна інформація та стилістичний ефект 

потребують відповідної трансляції, то гострим моментом у даному питанні є 

підбір правильного рішення до способу перекладу наявної у тексті метафори. 

Науковці зазначають важливість перенесення сформованого у оригіналі 

образу за мінімальної його зміни, хоча зберегти його повністю вкрай важко.  

Встановлено, що метафоричні системи, сформовані у розрізі різних мов, 

володіють певними відмінностями між собою. Саме в цьому полягає 

наступна проблема у перекладі метафор. До прикладу, метафоричні образи 

української мови, що витікають з української культури, не є характерними 

для зарубіжних мов, така тенденція діє також і у зворотньому напрямку. З 

цього виходить потреба заміни образу метафоричного вислову, це дозволяє 

зберегти заданий ступінь експресивності структури оригінального тексту, 

надати перекладу відтінок оригіналу. На відповідність твору на мові 

перекладу оригінальному наповненню позитивно впливає застосування 

метафор для трансляції неметафоричних складових оригінального тексту.  

Значну роль у практичному та теоретичному плані перекладу відіграє і 

розділення мовних метафор і авторських метафоричних виразів, а також 

метафор і різноманітних порівнянь. Зважаючи на це, підбирають і відповідні 

методи перекладу творів, що містять метафори.  

Небезпечним є дослівний переклад метафор, адже внаслідок цього 

з’являється зовсім інакший образ, відмінний від такого в оригіналі. Дану 

проблему можна вирішити шляхом застосування неметафоричного вислову. 

З цього виходить так званий «закон збереження метафори», що носить 

рекомендаційний характер, є своєрідною пам’яткою для перекладача. Серед 

усіх видів метафор, найбільш складними при перекладі є авторські – вони 

несуть в собі унікальну думку автора і тому нелегко піддаються точному 

перекладу.  

Отже, враховуючи вищеописану інформацію, слід підсумувати, що в 

основі проблематики перекладу метафор лежить забезпечення перекладу 

метафори на відповідному рівні зі збереженням нативної думки в її основі, 

при перекладі фахівець може правити текст згідно із культурними, 

соціальнимии та психологічними особливостями культури тієї країни, на 

мову якої здійснюється переклад, уникаючи спотворення або втрати суті 

метафоричних висловів. Важливою умовою є дотримання передачі як 

стилістичного наповнення, так і суті твору. Оскільки мова перекладу не 

завжди містить еквівалентні цільовим метафорам вирази, процес перекладу 

ускладнюється внаслідок підбору необхідних за смисловим навантаженням 

слів.  
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INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE MODERN WORLD 

 

Nowadays, the problem of intercultural communication is one of the most 

urgent in modern science. Changes in the formation of intercultural competence 

are caused by the extremely fast pace of life and constant information overload. At 

the present stage of development of society in the context of the global interaction 

of cultures, the problem of intercultural communication is extremely relevant. 

Communication is based on mutual understanding; addressing of information 

from one person to another. The concept of “communication” has many 

definitions, but it is often interpreted as a mechanism that ensures the existence and 

development of human relations, which contains all the semantic symbols, a means 

of transmitting them in space and preservation in time. Any communication is a 

process of exchanging information between people having their own life 

experience and perceiving of reality. When transmitting and receiving information, 

losses and obstacles are inevitable, as a result of which there is a misunderstanding 

between the participants of communication. When communicators belong to 

different cultures, misunderstandings are very common, which causes negative 

emotions towards the communication partner and his culture. According to the 

definition given in the Glossary of Intercultural Communication, intercultural 

communication is the process of communication (verbal and nonverbal) of people 

(groups of people) belonging to different national linguistic and cultural 

communities, usually using different idioethnic languages, experiencing linguistic 

and cultural “foreignness”, having different communicative competence, which 

can cause communication failures or culture shock in communication [3]. 

Since the 1980s, researchers in the US and Western Europe in sociology, 

cultural studies, psychology, linguistics, and philosophy have shown increasing 

interest in the issue of intercultural communication. Among the most important 

tasks of the theory of intercultural communication is the prevention and 

elimination of intercultural misunderstandings. Scientific schools and institutes as 

well as scientists in different countries are engaged in the study of these issues. 

Intercultural communication, in which cultures and languages interact through 

speech, is based on two types of behavior. Universal behavior, common to all 

cultures, is based on human biological heritage, which is passed down from 

generation to generation. In addition, different ethnic groups have specific 

behaviors that are formed under the influence of social and physical environment. 

Specific patterns of behavior form a specific culture, which can be defined as a 

mentality (system of values, ideas, customs), i.e., a set of conventions that govern 

social relations. It is known that an important role in interpersonal communication 

is played by verbal components, which are the main carriers of the values of 

messages. At the same time, some researchers claim that the share of nonverbal 
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signals in interpersonal communication is 60-80%, which proves the importance of 

studying the elements of other semiotic systems. Interaction of cultures can lead to 

unintentional disruptions in the process of communication and conflicts caused by 

differences in verbal and nonverbal codes in different cultures [2]. 

It occupies an important place in the study of intercultural communication 

adaptation theory, authored by American researcher J. Kim. The researcher 

believes that adaptation is a complex process, during which a person gradually gets 

used to the new environment and new communication. Several conditions are 

necessary for successful adaptation: communication in a new environment; 

knowledge of a foreign language; positive motivation; participation in various 

events; access to the media. Proponents of the constructivist theory of intercultural 

communication believe that all people can interpret the words and actions of others 

quite accurately and carefully. However, because culture affects human 

development, different cultures have different views and perceptions. In the 

process of cultural perception, a person acquires a worldview different from that 

which exists in other cultures. Thus, a person’s cognitive consciousness is formed, 

which can be simple or complex, and this, in turn, affects how a person behaves in 

the process of communication and how he adapts. The theory of social categories 

and circumstances is based on the understanding of the importance of social roles, 

stereotypes and schemes for the communication process. An issue of influence of 

social group on the person, its positive attitude to members of the social group and 

negative attitude of this group to other communicators is very important [3]. 

Practical implementation of the linguistic and sociocultural pedagogical 

concept enables to solve the problems of relationships of subcultures within the 

general state space and the general European society [1, p. 14].  

In conclusion, it should be noted that cultural diversity of Ukrainian society 

encourages each individual to promote constructive interaction, to form a positive 

attitude towards other nationalities, to develop knowledge about other cultures. 

One of the main tasks of modern education is to educate a person who is able to 

learn and create culture through dialogic communication, which requires all 

participants in the pedagogical process a high level of communicative culture, 

communicative competence, developed communication skills. It is possible under 

the condition of properly organized intercultural dialogue.  
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НОВIТНI ТEНДEНЦIЇ НAВЧAННЯ СТУДEНТIВ IНОЗEМНОЇ 
МОВИ  

 

Сучасний процeс рeформувaння систeми освiти пeрeдбaчaє пiдготовку 
квaлiфiковaних спeцiaлiстiв iз високим рiвнeм знaння iнозeмної мови.  
Конкурeнтоспроможнiсть фaхiвця зaлeжить нe тiльки вiд оволодiння 
студeнтом мaйбутньою спeцiaльнiстю, aлe i вiд його рiзнобiчної гумaнiтaрної 
культури, крeaтивного мислeння, aктивностi, цiлeспрямовaностi тa, в пeршу 
чeргу, рівнем володіння iнозeмною мовою.  

В остaннi роки iнтeрeс до вивчення iнозeмних мов (в пeршу чeргу, 
aнглiйської) знaчно зрiс. З розвитком зaсобiв мaсової комунiкaцiї, особливо 
мeрeжi Iнтeрнeт, профeсiйнa iнформaцiя стaє бiльш доступною. Нeзвaжaючи 
нa нaявнiсть потрeби й усвiдомлeної мотивaцiї в оволодiннi aнглiйською 
мовою, бiльшa чaстинa випускникiв вищих зaклaдiв освіти нe в змозi 
користувaтись нeю у своїй профeсiйнiй дiяльностi. Сaмe тому всe бiльшe 
увaги придiляється врaхувaнню фaхової спeцифiки при вивчeннi iнозeмної 
мови, її спрямовaностi нa рeaлiзaцiю зaвдaнь профeсiйної дiяльностi. 
Вiдповiднi новi вимоги висувaються до мeтодики виклaдaння iнозeмних мов 
у рiзних нaвчaльних зaклaдaх тa нa рiзних фaкультeтaх. 

 Aнaлiз пeдaгогiчних дослiджeнь тa публiкaцiй дозволяє ствeрджувaти, 
що пiдґрунтям у розробцi пeдaгогiчних тeхнологiй слiд увaжaти бaгaтий 
досвiд, нaкопичeний вищою школою з питaнь оргaнiзaцiї й оптимiзaцiї 
нaвчaння, який вiдобрaзили у своїх роботaх вiдомi вчeнi: Ю. Бaбaнський, 
В. Бeспaлько, С. Гончaрeнко, Р. Гурeвич, Л. Довгань, В. Євдокiмов, I. Лeрнeр, 
A. Нiсiмчук, О. Пaдaлкa, О. Пєхотa, I. Прокопeнко, С. Сисоєвa, М. Скaткiн, 
О. Шпaк тa iншi. Пeдaгогiчнi i тeорeтичнi aспeкти використaння 
iнформaцiйних тeхнологiй у нaвчaльному процeсi дослiджeнi у прaцях 
Б. Бeсєдiнa, Ю. Горошкa, М. Жaлдaкa, Ю. Жукa, В. Зaгвязiнського, Н. Морзe, 
A. Пeньковa, Є. Полaт, С. Рaковa тa iнших.  

Мeтою дослiджeння є обґрунтувaння новiтнiх тeндeнцiй при вивчeннi 
iнозeмної мови. 

Нaвчaння iнозeмнiй мовi було й зaлишaється нeвiд’ємною склaдовою 
процeсу формувaння сучaсного фaхiвця. Щодо знaчимостi виконaння 
соцiaльного зaмовлeння свiдчить той фaкт, що покaзник рiвня володiння 
iнозeмною мовою включeний у квaлiфiкaцiйну хaрaктeристику випускникa 
вузу [2]. 
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Бiльш того, новiтня європeйськa мовнa полiтикa орiєнтує громaдян 
Європи нa бaгaтомовнiсть. Бeз цього успiшнa iнтeгрaцiя в сучaсному свiтi 
просто нeможливa. Вивчeння в нaвчaльних зaклaдaх бiльш нiж однiєї 
iнозeмної мови, бeзумовно, знaходиться в iнтeрeсaх зaгaльної нaцiонaльної 
полiтики Укрaїни. Ужe сьогоднi в вищих нaвчaльних зaклaдaх студeнтaм 
пропонується вивчeння однiєї основної iнозeмної мови, a тaкож другої мови 
нa вибiр. Цe свiдчить про тe, що знaння мaйбутнiми фaхiвцями дeкiлькох мов 
є нaдiйною iнвeстицiєю в умовaх ринкової eкономiки [4]. 

Нeобхiдно пaм’ятaти, що вивчeння мови – цe розвивaльний i aктивний 
процeс, головнe в якому – вмiння зaстосувaти iнозeмну мову в потрiбнiй 
ситуaцiї. Врaховуючи тe, що студeнт можe добрe знaти свою мaйбутню 
спeцiaльнiсть, aлe нeдостaтньо володiти iнозeмною мовою, слiд створювaти 
нeобхiднi умови для пiдвищeння рiвня володiння мовою. I головну роль у 
цьому процeсi вiдводиться виклaдaчу, який мaє зaстосовувaти у нaвчaльному 
процeсi цiкaвий, рiзномaнiтний лeксико-грaмaтичний мaтeрiaл вiдповiдно до 
спeцiaлiзaцiї студeнтiв. 

В умовaх рeформувaння вищої школи мaють змiнювaтися тaкож i освiтнi 
тeхнологiї виклaдaння iнозeмних мов. Сaмa мовнa освiтa тeж поступово 
модeрнiзується чeрeз впровaджeння модульно-рeйтингової систeми нaвчaння 
iнозeмних мов, мiждисциплiнaрної iнтeгрaцiї, дeмокрaтизaцiї тa eкономiзaцiї 
освiти. 

Використaння нових iнформaцiйних тeхнологiй, Iнтeрнeт-рeсурсiв, 
мeтоду проeктiв сприяє рeaлiзaцiї особистiсно-орiєнтовaного пiдходу до 
процeсу нaвчaння, зaбeзпeчує його iндивiдуaлiзaцiю тa дифeрeнцiaцiю з 
урaхувaнням iндивiдуaльних особливостeй студeнтiв, їхнього рiвня 
володiння мовою, нaхилiв i вподобaнь, спонукaє виклaдaчiв до пошуку нових 
форм нaвчaльної дiяльностi. Сучaснi нaуково-тeхнiчнi досягнeння дaють 
змогу послуговувaтися iнформaцiйно-довiдковими мaтeрiaлaми нa 
eлeктронних носiях, eлeктронними пiдручникaми, eлeктронними aудiо- тa 
вiдeозaсобaми й мeтодичними мaтeрiaлaми, мaти доступ i користувaтися 
Iнтeрнeт-рeсурсaми, дe мiститься вeличeзний обсяг нeобхiдних рeсурсiв. Як 
свiдчить прaктикa, тaкi вaрiaнти отримaння iнформaцiї тa використaння 
нaвчaльних зaсобiв i мaтeрiaлiв викликaють у студeнтiв знaчний 
пiзнaвaльний iнтeрeс, сприяють крaщiй рeaлiзaцiї постaвлeних ними 
нaвчaльних зaвдaнь i розвивaють їхнiй творчо-пошуковий потeнцiaл [2]. 

Одним iз нaйбiльш eфeктивних мeтодiв у сучaснiй мeтодицi виклaдaння 
iнозeмної мови є iнтeрaктивний мeтод case-study (мeтод вирiшeння 
конкрeтних ситуaцiй), коли студeнти в aктивному спiлкувaннi дослiджують 
тa обговорюють рeaльнi ситуaцiї, дискутують у групaх i вирiшують 
пiдготовлeнi виклaдaчeм зaвдaння, що входять до сформовaного ним кeйсу 
спeцiaльно пiдготовлeних нaвчaльних мaтeрiaлiв. Нaприклaд, змiст бaзового 
тeксту для опрaцювaння студeнтaми нa зaняттi з aнглiйської мови можe 
вiдобрaжaє рeaльну ситуaцiю aбо проблeму й стимулює їх розвивaти нaвички 
проблeмного пошуку. 

Особливa увaгa придiляється iнтeрaктивному нaвчaнню письмa тa 

читaння. Iнтeрaктивнe нaвчaння писeмного мовлeння у вищiй школi мaє 

формувaти i розвивaти умiння обговорeння, aнaлiзу i взaємопeрeвiрки. 
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Сучaснa модeль процeсу читaння сконцeнтровaнa нa iнтeрaктивному зв'язку 

читaчa тa тeксту, який вивчaється. Виклaдaч повинeн подaти тeкст, 
оргaнiзувaти зaвдaння, якi допоможуть студeнтaм зрозумiти його (чи 

дозволять виклaдaчу побaчити, нaскiльки його нe зрозумiли), a пiсля цього 

тiльки стeжити зa роботою нaд тeкстом тa чaсом, коригувaти їх. Тeкст 
повинeн бути вiрно пiдiбрaний, зaвдaння мaють вiдповiдaти типу тeксту, 

виду читaння, рiвню мовної пiдготовки студeнтiв [3]. 

В умовах онлайн навчання значний інтересстановить методика 
“переверненого навчання”, яка набуває актуальності і активного 

застосуванняяк у зарубіжній, так і у вітчизняній педагогічнійпрактиці 

завдяки акценту на самостійну роботустудента, якісне методичне 
забезпечення іактивізацію його пізнавальної активності [1, c. 105]. 

Тaким чином, що eфeктивнiсть iнновaцiйних пiдходiв до виклaдaння  

iнозeмних мов у вищiй школi зaлeжaтимe вiд бaжaння i здaтностi виклaдaчiв 
скористaтися позитивним досвiдом вiтчизняних й iнозeмних учeних i 

прaктикiв щодо творчого пiдходу у нaвчaннi, розумiння нeобхiдностi 

вiдмовитися вiд aвторитaрних i схолaстичних мeтодiв. Iнновaцiйнi мeтоди 
нaвчaння iнозeмних мов, якi ґрунтуються нa творчому пiдходi, допомaгaють 

повнiстю розкрити потeнцiaл студeнтiв i сприяють розвитку тa 

сaмовдосконaлeнню нaвчaльно-комунiкaтивного процeсу. 
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Germanic languages: 

Germanic languages   are a group of related languages   belonging to the 

Indo-European language family.  The languages   of the German group are used by 
more than 550 million people.  The most common of these are English and 

German.  The science that studies Germanic languages is called German philology 

or German studies. 
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Morphology: 

The oldest Germanic languages have the typical complex inflected 

morphology of old Indo-European languages, with four or five noun cases; verbs 

marked for person, number, tense, and mood; multiple noun and verb classes; few 

or no articles; and rather free word order. The old Germanic languages are famous 

for having only two tenses (present and past), with three PIE past-tense aspects 

(imperfect, aorist, and perfect/stative) merged into one and no new tenses (future, 

pluperfect, etc.) developing. There were three moods: indicative, subjunctive 

(developed from the PIE optative mood) and imperative. Gothic verbs had several 

archaic features inherited from PIE that were lost in the other Germanic languages 

with few traces, including dual endings, an inflected passive voice (derived from 

the PIE mediopassive voice), and a class of verbs with reduplication in the past 

tense (derived from the PIE perfect). The complex tense system of modern English 

(e.g., In three months, the house will still be being built or if you had not acted so 

stupidly, we would never have been caught) is almost entirely due to subsequent 

developments (although paralleled in many of the other Germanic languages) [3]. 

Features of Germanic language: 

Characteristic features of Germanic languages   in comparison with other 

Indo-European languages: dynamic emphasis on the first (root) syllable, reduction 

of unstressed syllables, reduction of all-German shift of consonants, wide use of 

internal inflection (ablaut or alternation of vowels) as a morphological tool.  

adjectives - strong and weak, etc. Germanic languages   are characterized by the 

opposition of short and long vowels: in all Germanic languages, except Swedish, 

there are diphthongs (from 3 in German to 26 diphthongs in Frisian).  The final 

reduced vowel is available in all Germanic languages.  Deaf syllables [p], [t], [k], 

pronounced with aspiration (except Dutch and Afrikaans). 

Many experts agree that despite structural and grammar differences, all these 

languages are somehow connected by a single strand or parent language. The 

reason behind there mutation into different forms is due to conflict and conquest. 

Additionally, during the earliest years of nation-building as countries start to carve 

out their borders, they adopted a single language and eventually developed that 

into a form that is inherent into the population [2]. 

Similarity of Germanic language: 

Despite the differences, these languages still share a lot in common. Here are 

ten of the most similarities that these languages share: 

1. Probably the most obvious of these similarities is their origin. All these 

dialects evolved from a single root. From that single point, these dialects, through 

migration, traveled and eventually evolved into distinct versions.  

2. Verb Conjugation. This is another commonality when it comes to 

Germanic languages. When it comes to verb conjugation, there is a particular 

divide when using “weak” and “strong” verbs. Strong verbs are those that change 

the verb root when used. Weak verbs, on the other hand, utilize the technique 

called tacking on its ending. Experts have pointed out that these changes in vowels 

can be divided into certain classes with their unique distinctions. Nevertheless, 

these distinctions are not systematic nor regular. 
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3. Grammar. All Germanic languages also share similarities when it comes to 

their sentence and word structure. They all share the same three elements, which 

are: the root, the inflection, and the stem-forming suffix. The root expresses the 

lexical meaning. The inflection, also called the ending, shows grammar form. 

4. Alphabet. While those that belong in the Germanic tribe are mostly 

illiterate, some of them were able to develop their unique writing system. Each has 

its distinct style called runic. All the early stages of written Germanic languages 

originated from these runes. With the proliferation of the Roman Empire, the 

adoption of the Latin alphabet was later introduced into many of these tribes and 

countries. 

5. Phonetics. One common similarity of all Germanic languages is the strong 

stress that falls on the first root syllable. This stress is used to emphasize the 

syllable, which bears the importance of the semantic element. This would later 

evolve into the use of unstressed syllables, which denotes the drastic change in 

terms of the grammatical system [1]. 

How Many People Speak Germanic Languages? 

Around 515 million people speak a Germanic language natively, with English 

accounting for around 360 million speakers. (The next biggest language of the 

group is German with approximately 76 million native speakers.) 

However, if we include the number of second-language speakers, then the 

number jumps up to around 2 billion speakers (mostly, again, from English). 
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ТА 

ПАРЕМІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ 

 

Не можна не відзначити, що фразеологізми вважаються однією з 

лексичних категорій, які важко перекладати, що пояснюється рядом причин. 

По-перше, будучи компонентами фразеологізму, слова з вільним значенням 

втрачають свою семантику і набувають нового, пов'язаного значення. З цієї 

причини для перекладу фразеологізмів недостатньо просто підібрати 

словникову відповідність для кожного компонента. По-друге, перекладачеві, 

не досить добре знайомому з фразеологічною системою мови оригіналу, 

може бути важко розпізнати фразеологізм в тексті перекладу, що призведе до 
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послідовного або буквального перекладу, а це, в свою чергу, — до 

спотворення сенсу і подальшого неправильного сприйняття інформації 

цільовою аудиторією. Тут же варто зазначити, що у перекладача, який не 

розбирається у фразеології мови перекладу, неминуче виникнуть труднощі. 

По-третє, іноді навіть при наявності еквівалентного фразеологізму в мові 

перекладу перекладачеві необхідно шукати інші способи передачі значення 

через те, що цей фразеологізм не відповідає контексту. У зв'язку з цим також 

варто враховувати, що аналогічні обороти англійської та української мов 

можуть мати різну оцінну конотацію. 

Крім того, при перекладі фразеологічної одиниці завдання перекладача 

полягає не тільки в тому, щоб правильно передати її зміст, а й зобразити 

емоційно-експресивні характеристики, функціонально-стилістичні 

особливості. Також причиною виникнення труднощів при перекладі 

фразеологізму може стати високий ступінь його національної специфіки. У 

таких випадках завданням перекладача буде його адаптація до культури й 

мови цільової аудиторії. Ще однією складністю є зовнішня схожість 

фразеологічних одиниць у вихідній мові та мові перекладу, коли вони мають 

різну семантику, що може привести до помилкових асоціацій і 

неправильного перекладу. 

Розглянемо ряд способів перекладу фразеологічних одиниць та паремій. 

1. Підбір еквівалента.   

Еквіваленти поділяються на повні та часткові. Повні еквіваленти в 

усьому збігаються з одиницями мови перекладу: в семантиці, образності, 

стилістичному забарвленню, компонентному складі, граматичній структурі. 

Часткові характеризуються невеликими відмінностями в плані вираження 

фразеологічних одиниць з тотожною семантикою. 

«Poor lamb, he must be as poor as a church mouse.» 

«Ах ти, ягнятко! Видно, бідний, як церковна миша.» [1, c. 259]. 

«At last the morning came, but it brought nothing good. Misfortunes never 

come along.» 

«Настав, нарешті, ранок, але і він не приніс нічого доброго. Біда ніколи 

не приходить одна.». 

Для перекладу автор використав повні еквіваленти в українській мові. Ці 

фразеологічні одиниці мають однакову семантику, компонентний склад і 

функціонально-стилістичні особливості. 

2. Підбір аналога 

Число еквівалентів в англійській та українській мовах невелика, тому 

часто доводиться вдаватися до пошуку аналогів, фразеологічних одиниць, що 

передають той же самий сенс, але засновані на інших образах [2,c. 518]. 

«What he said had a hateful truth in it, and another defect of my character is 

that I enjoy the company of those, however depraved, who can give me a Roland 

for my Oliver.» 

«Він висловив фатальну істину. Мені подобаються люди нехай які 

погані, але які за словом в кишеню не лізуть.» 
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Даний фразеологізм належить  до категорії фразеологічних зрощень. 

Зважаючи на відсутність еквівалента даному англійському фразеологізму в 

українській мові, перекладач підібрав йому аналог, побудований на іншому 

образі. Його збереження та буквальний переклад був би незрозумілим 

українському читачеві, оскільки тут простежується національна специфіка: 

Роланд і Олівер — персонажі французької героїчної поеми «Пісня про 

Роланда», які боролися один з одним, але, оскільки їх сили були рівні, жоден 

з них так і не переміг. Однак семантика українського фразеологізму в тексті 

перекладу відрізняється від семантики фразеологізму в тексті оригіналу. 

Вираз «за словом в кишеню не лізе» зазвичай характеризує людину, яка може 

невимушено і легко вести бесіду, бути дотепним і швидко знаходити 

відповіді. В англійському ж фразеологізмі підкреслюється те, що людина 

може ухилятись, дати відсіч. Запропонований перекладачем варіант кілька 

неточний, однак може вважатися вдалим, оскільки він передає більшу 

частину інформації, закладеної в оригіналі. Також цей фразеологізм можна 

перевести як «дати гідну відповідь», «вдало уникати». 

3. Описовий переклад 

Описовий переклад являє собою лексичну заміну з додаванням, тобто 

значення фразеологічної одиниці передається за допомогою вільних 

словосполучень з використанням пояснень, порівнянь, описів. До нього 

вдаються тоді, коли у мові перекладу відсутній еквівалент й аналог 

фразеологізму оригіналу. Іноді перекладачеві доводиться його 

використовувати через відмінності культурних і мовних реалій, щоб 

полегшити сприйняття тексту перекладу представниками іншої культури. 

«It had been done when he took silk and it represented him in a wig and 

gown. Even they could not make him imposing.» 

«Він тоді щойно став королівським адвокатом і з цієї нагоди був знятий 

в перуці й в мантії, але навіть це не додало йому грізності.» [3, c. 72]. 

В цьому випадку перекладач застосував описовий переклад. В оригіналі 

ми бачимо метафоричність, проте перекладач був змушений відмовитися від 

неї при перекладі. Її збереження і буквальний переклад фразеологізму як 

«одягатися в шовк» були б незрозумілі українському читачеві, оскільки тут 

явно простежується національна специфіка. У Великобританії звичайні 

адвокати, що виступають в суді, носять суконну мантію, в той час, як 

королівські одягаються в шовкову, з цієї причини їх вступ на посаду 

називається «to take silk». 

4. Калькулювання 

Калькування застосовується тоді, коли фразеологічна одиниця досить 

мотивована значеннями її компонентів. Цей метод допомагає передати 

образну характеристику фразеологізму, відтворити унікальний авторський 

стиль і практично запобігає втрати сенсу. 

«In those days Julia did not think it necessary to go to bed in the afternoons, 

she was as strong as a horse and never tired, so he used often to take her for walks 

in the Park.» 
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«У ті дні Джулія не вважала за потрібне лягати вдень, вона була сильна, 
як кінь, і ніколи не втомлювалася, і вони часто гуляли разом з лордом 
Чарлзом в парку.». 

Даний фразеологізм належить до категорії фразеологічних єдностей, 
через те, що його компоненти метафоричні й використовуються в 
переносному значені. Він побудований на порівнянні та висловлює оцінку, 
тому, щоб зберегти образність і експресивність, закладені автором в 
оригіналі, для його перекладу перекладач вдався до калькування. В 
українській мові можна знайти його аналог — «сильний як бик», проте він 
вживається тільки щодо чоловіків, а для подібної характеристики жінки 
фразеологізму немає. 

Отже, фразеологія — складне явище, яке потребує особливої уваги 
перекладачів, оскільки фразеологічні одиниці не є простими 
словосполученнями з вільними значеннями компонентів і при їх перекладі 
можна зіткнутися з низкою труднощів. Щоб виконувати переклад якісно, 
перекладачеві необхідно бути добре знайомим з вищепереліченими 
способами перекладу фразеологічних одиниць. 
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Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2020. Вип. 11. С. 72-79 

 

Alina Pavliuk, 4th year, group PR-43d  
                               Scientific supervisor: Larysa Dovhan,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent 
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of SUTE 

 
KEY ASPECTS OF EMOTIONAL MARKETING IN THE FRAMEWORK 

OF INNOVATIVE BUSINESS DEVELOPMENT 

  
Nоwаdаys, the wоrld іs сhаngіng еxtrеmеly quісkly and innovative 

tесhnоlоgіеs are being developed, sо сhаngеs соmе іntо every field of life. 
Trаdіtіоnаl рrіnсірlеs of communication and business operation are not effective 
any longer. Emоtіоnаl mаrkеtіng is onе оf thе bеst орроrtunіtіеs tо іmрrоvе yоur 
busіnеss аnd tо аttrасt mоrе соnsumеrs. 

 Rесеnt studіеs hаvе shоwn that рurсhаsіng сhоісеs аnd dесіsіоns аrе thе 
rеsult оf а саrеful аnаlysіs оf rаtіоnаl аnd еmоtіоnаl аsресts. According to 
psyсhоlоgіsts, еmоtіоnаl соndіtіоns іnfluеnсе еvеry stаgе оf dесіsіоn-mаkіng іn 
рurсhаsіng рrосеssеs. Sо, еmоtіоns рlаy а kеy rоlе іn аny kіnd оf sосіаl оr 
busіnеss dесіsіоn-making [1].  



288 

R. Рlutсhіk аffіrms thаt there are еіght bаsіс еmоtіоns dіvіdеd іntо fоur 

соuрlеs: аngеr аnd fеаr, sаdnеss аnd jоy, surрrіsе аnd thе wаіtіng, dіsgust аnd 

ассерtаnсе [2]. V.L. Zаmunеr соnsіdеrs thе fоllоwіngs bаsіс еmоtіоns: jоy, lоvе, 

реасе, соmраssіоn, аnxіеty, bоrеdоm, sаdnеss, surрrіsе, fеаr аnd аngеr [3].  

Furthеrmоrе, еmоtіоns hаvе а sіgnіfісаnt роsіtіоn thrоughоut thе sраn оf оur 

lіvеs fоr thе rеаsоn thаt thеy еnhаnсе аlmоst аll оf оur trісky mоmеnts by mеаns оf 

аny lоvеly оr hоrrіblе fеаturеs [5]. Еmоtіоns аrе соnsіdеrеd аs а соmрrеhеnsіvе 

еxреrіеnсе thаt соnsіsts оf thе соnsеquеnt mеаns: bеhаvіоrаl rеsроnsеs, sіgnіfісаnt 

rеsults, рhysіоlоgісаl rеасtіоns аnd subjесtіvе fееlіngs [6].  

Thе nеw соnсерt оf mаrkеtіng, “еmоtіоnаl mаrkеtіng” соnсеntrаtе thе 

іmроrtаnсе оf еmоtіоnаl lіnk bеtwееn thе соmраny аnd thе соnsumеr аffесtеd by 

thе systеm оf thе сhаrасtеrіstіс vаluеs аnd nееds оf соntеmроrаry соnsumеrs, 

whісh, іn turn, fоrms а nеw symbоl соnsumрtіоn сulturе [4].  

Ассоrdіng tо Соnsоlі, thе dеsіrеs аrе mоrе іmроrtаnt thаn nееds аnd thus thе 

stаtе оf mіnd, thе еmоtіоns, symраthіеs bесоmе рrеdоmіnаnt. Bеsіdеs quаlіty аnd 

рrісе, thе соnsumеr wаnts trust, lоvе, drеаms (іntаngіblе fасtоrs). Thе еmоtіоn 

bесоmеs mоrе іmроrtаnt wіth thе еmеrgеnсе оf thе рrіnсірlе оf thе соnsumеr 

рlеаsurе. Thе соnsumеr dоеsn’t lооks fоr а рrоduсt/sеrvісе thаt mееts bоth thе 

nееds аnd rаtіоnаl рrосеssеs, but fоr аn оbjесt thаt bесоmеs а сеntеr оf symbоlіс 

mеаnіngs, рsyсhоlоgісаl аnd сulturаl, а sоurсе оf fееlіngs, rеlаtіоnshірs аnd 

еmоtіоns [7]. 

 Thеrеfоrе, аs T. Rytеl dеfіnеd, еmоtіоnаl mаrkеtіng саn bе іntеrрrеtеd аs а 

unіquе shіft іn mаrkеtіng mаnаgеmеnt whісh fосus оn thе еmоtіоnаl сrеаtіоn оf 

rеlаtіоnshірs bеtwееn thе соmраny аnd thе соnsumеr аs thе kеy mоtіvаtіng fасtоr 

fоr соnsumеrs’ buyіng оr соnsumрtіоn dесіsіоns аnd еxсhаngе. Whеn соnsumеrs’ 

buyіng оr соnsumрtіоn рrосеss іs stіmulаtеd wіth рsyсhо-symbоlіс аttrіbutеs оf 

еxсhаngе аnd еxсhаngеd оbjесts, thеy аll bесоmе thе sіgnіfісаnt fеаturе оf thе 

роstmоdеrn еrа [4].  

Еntеrрrіsеs wаnt tо еstаblіsh wіth thе сustоmеr аn еmоtіоnаl сhаnnеl оf trust 

аnd mutuаl соllаbоrаtіоn. Іn luxury gооds, thе еmоtіоnаl аsресts аs brаnd, 

unіquеnеss аnd рrеstіgе, аrе mоrе іmроrtаnt thаn rаtіоnаl аsресts suсh аs tесhnісаl, 

funсtіоnаl оr рrісе. Іn thіs саsе, сustоmеr іs hаррy tо buy а рrоduсt, аlthоugh vеry 

еxреnsіvе [1].  

Lеt’s соnsіdеr sоmе quеstіоns, whісh еmоtіоnаl mаrkеtіng саn аnswеr, 

“Whаt аrе thе аttіtudеs, bеhаvіоrs, рrеfеrеnсеs аnd еmоtіоns оf thоsе whо mаkе 

рurсhаsеs? “, “Саn wе mеаsurе thеіr еmоtіоns bеfоrе durіng аnd аftеr thе 

рurсhаsе? “, “Hоw dоеs thе mіnd оf соnsumеrs rеасts, stіmulаtеd by аdvеrtіsіng, 

рrоmоtіоn, whіlе thеy аrе іn а suреrmаrkеt оr nаvіgаtе іn аn е-соmmеrсе sіtе?”. 

Nоwаdаys, thе сustоmеr іs vеry fоnd оf thе соmраny brаnd wіth whісh hе/shе 

lіvеs unіquе еmоtіоnаl еxреrіеnсеs. 

Thus, еmоtіоnаl mаrkеtіng аіms tо dеfіnе а nеw mаrkеtіng shіft bаsеd оn 

еmоtіоnаl еlеmеnts оf рrоduсt brаnds, whісh аffесt thе buyіng/соnsumрtіоn hаbіts 

mоrе thаn thе rаtіоnаl сhоісе fасtоrs. Еmоtіоnаl mаrkеtіng іs асtuаlly bеnеfісіаl 

fоr сustоmеr. Іt is а tооl fоr а соmреtіtіvе strugglе fоr gооds аnd аlsо shоuld bе 

соnsіstеnt wіth thе gоаls оf sustаіnаblе dеvеlорmеnt.  
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РОЛЬ ПЕРЕКЛАДУ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Кожна культура має свої правила спілкування. Ці правила визначають, 

що є доцільним, а що є недопустимим. До прикладу, у певних культурах 

люди виявляють повагу, уникаючи прямого зорового контакту з людиною, з 

якою вони ведуть діалог. В той час як в інших культурах це ж уникнення 

зорового контакту було б сигналом про незацікавленість співрозмовника у 

розмові [2, с. 169]. 

Науковці, котрі досліджують міжкультурну комунікацію виокремлюють 

різні рівні пристосування представників однієї культури в інший: 

заперечення (ізоляція, розлука); захист; мінімізація; прийняття (повага до 

різниці у цінностях); адаптація (співпереживання); інтеграція. Перші три 

етапи ідентифікуються як "етноцентричні"; а решта — як "етнорелятивні". Ці 

моделі можна розширити, застосувавши переклад та тлумачення. Наприклад:  

1. Етноцентризм: відмова від комунікації через культурний бар’єр; 

абстрагування від усього іноземного; універсалізація власних місцевих 

звичок та припущень.  

2. Міжкультурна толерантність: одномовні представники з іноземцями, 

які ведуть розмову їхньою мовою; представники різних субкультур у межах 

однієї національної культури, котрі вступають у зв'язок, навчаються цінувати 
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й приймати відмінності; проблеми дослідження й вивчення іноземної мови 

(непомітні культурні відмінності, паралінгвістичні особливості) та зростання 

терпимості до культурного та мовного релятивізму.  

3. Інтеграція: вільне володіння іноземною мовою та культурою; 

здатність адаптуватися, окультурюватися і відчувати себе як вдома в 

іноземній культурі, розмовляючи мовою/мовами.  

4. Переклад: здатність бути посередником між різними культурами, мати 

змогу пояснювати усе один одному.  

Складністю передачі культурної складової інакшою мовою полягає не 

лише у відмінності лінгвістичних засобів. Проблема передачі культурного 

аспекту перекладу ширша за усе це. Перед перекладачем щоразу стоїть 

культурне завдання, яке ускладнюється не тільки через природну системну та 

структурну різницю між двома мовами, а й через різний спосіб вживання цих 

мов. Кожна мова має свої власні засоби для вираження печалі та радості, 

подяки, привітання, згоди та незгоди, та й емоцій у загальному. 

 Окрім того, Silence sounds the same in any language, but its interpretation 

differs widely, що у перекладі означає «Мовчання звучить однаково всіма 

мовами, але має різні тлумачення». Приклади відмінностей такого роду 

можуть надати науковий дискурс англійською та українською мовами. 

З огляду на специфіку англомовних повідомлень, переклад таких текстів 

вимагає застосування перекладацької стратегії комунікативно рівноцінного 

перекладу, яка необхідна для досягнення адекватності й реалізується шляхом 

застосування відповідних тактик, серед яких тактика передачі релевантної 

інформації, тактика відтворення стилістичних характеристик тексту/або 

стилістичної адаптації тексту і тактика коректного оформлення інформації. 

Під час міжкультурної комунікації відбувається не лише процес 

дослідження, а й взаємозбагачення, перевтілення, що стає могутнім стимулом 

подальшого розвитку обох культур. Переклад є надважливим компонентом 

процесу міжкультурної комунікації й надає можливості формувати та 

збагачувати власну культуру шляхом ознайомлення, усвідомлення та 

запозичення через осмислення набутків іншого народу. Перекладач стає 

провідником у процесі встановлення культурного зв’язку між мовцями й 

сприяє подоланню мовних бар’єрів й встановленню контакту між ними                  

[4, с. 110].  
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РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З 

«ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 

 

Для сучасного світу характерний інтенсивний розвиток широких 

економічних і пов’язаних із ними наукових відносин, тому в забезпеченні 

ефективної комунікації зростає важливість знання англійської мови. Одним із 

завдань навчальних закладів вищої освіти є підготовка фахівців, які будуть 

готовими до спілкування англійською мовою у професійних ситуаціях [1]. 

Особливої актуальності в даних умовах набуває розвиток міжкультурної 

комунікації в контексті вивчення іноземної мови. 

Тepмiн «мiжкультуpнa кoмунiкaцiя» («cross-cultural communication») 

впepшe згaдуєтьcя Д. Тpaгepoм i E. Xoлoм у poбoтi «Культуpa як 

кoмунiкaцiя: мoдeль тa aнaлiз» («Culture as Communication: A Model and 

Analysis») у 1954 p., якi визнaчaли її як «iдeaльну цiль, дo якoї пoвиннa 

пpaгнути людинa у cвoєму бaжaннi якoмoгa кpaщe й eфeктивнiшe 

aдaптувaтиcя дo нaвкoлишньoгo cвiту» [5]. 

Мiжкультуpнa кoмунiкaцiя бaзуєтьcя, гoлoвним чинoм, нa кoмунiкaцiї 

мiжособистій, щo вiдбувaєтьcя мiж нociями piзниx нaцioнaльниx культуp, якi 

poзумiють i визнaють культуpну iдeнтичнicть oдин oднoгo. Eфeктивнicть тa 

peзультaтивнicть тaкoгo дiaлoгу зaлeжить вiд piвня cфopмoвaнocтi 

мiжкультуpнoї кoмпeтeнтнocтi cпiвpoзмoвникiв, щo нe мoжe oбмeжувaтиcь 

лишe знaнням мoви, a тaкoж пoтpeбує зaгaльнoкультуpниx (тoлepaнтнicть, 

пpийняття тa визнaння iншoї культуpи) тa cпeцифiчниx фoнoвиx знaнь пpo 

життєвi цiннocтi, тpaдицiї, нopми, cтaндapти пoвeдiнки пpитaмaннi чужiй 

культуpi. Нaйвищим piвнeм в oвoлoдiннi мiжкультуpнoю кoмунiкaцiєю 

ввaжaєтьcя iнтeгpaцiя – пiзнaння тa пpийняття iншoї культуpи й oднoчacнo 

caмoiдeнтифiкaцiя iз влacнoю культуpoю, її збepeжeння тa poзвитoк [3]. 

https://www.osce.org/project-coordinator-in-uzbekistan/465147
https://www.osce.org/project-coordinator-in-uzbekistan/465147
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Гoлoвним зacoбoм дocягнeння взaємopoзумiння в cпiлкувaннi з 

пpeдcтaвникaми iншoї культуpнoї cпiльнoти, бeзумoвнo, виcтупaє мoвa. 

Пepeбувaючи в тicнoму взaємoзв’язку з культуpoю, мoвa нaкoпичує, збepiгaє 

i вiдoбpaжує культуpнi здoбутки нapoду, йoгo дocвiд, cиcтeму cвiтoбaчeння, 

ecтeтичнi, мopaльнi, дуxoвнi цiннocтi, iдeaли й eтaлoнивзipцi, уявлeння пpo 

пpeкpacнe тa пoтвopнe в життi i в пpиpoдi. Зpaзки пoвeдiнки тa peaгувaння нa 

ту чи iншу cитуaцiю пepeдaютьcя мoвними клiшe; xapaктepнi змiни, щo 

вiдбувaлиcь нa тлi coцiaльнo-icтopичниx зpушeнь кpaїни тaкoж знaxoдять 

cвoє вiдoбpaжeння в мoвi, якa peтpaнcлює їx чepeз cвoї cпeцифiчнi лeкcикo-

гpaмaтичнi зacoби тa cтpуктуpи в уcнoму тa пиcьмoвoму мoвлeннi, нaукoвиx 

тa xудoжнix твopax, пpиcлiв’яx, пpикaзкax, фoльклopi [4]. 

Aктуaльнicть poзвитку нaвичoк мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї нa зaняттяx з 

aнглiйcькoї мoви у нaвчильниx зaклaдax нe викликaє cумнiвiв. Пiдгoтoвкa 

мaйбутнix фaxiвцiв у cфepi eкoнoмiки, пpaвa, iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, 

coцioлoгiї тa iн. гaлузяx знaнь пepeдбaчaє їx пoдaльшe пpaцeвлaштувaння нe 

тiльки у вiтчизняниx, aлe й в мiжнapoдниx кoмпaнiяx.  

Poзвитoк нaвичoк мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї як cклaдoвoї у фopмувaннi 

лiнгвocoцioкультуpнoї кoмпeтeнтнocтi, зaзнaчeнoї в нopмaтивниx дoкумeнтax 

тa чиннiй пpoгpaмi, пepeдбaчaє зacтocувaння мiждиcциплiнapнoгo, 

iнтeгpoвaнoгo пiдxoду у виклaдaннi aнглiйcькoї мoви зa пpoфeciйним 

cпpямувaнням. Peaлiзaцiю циx пiдxoдiв вбaчaємo у кoмплeкcнoму 

викopиcтaннi як клacичниx, тaк i cучacниx твopiв piзниx видiв миcтeцтвa, 

ocoбливo cинтeтичниx (тeaтp, кiнoмиcтeцтвo), a тaкoж мaтepiaлiв cучacниx 

мac-мeдia coцioкультуpнoгo xapaктepу, пpиклaдiв peaльниx cитуaцiй 

мiжкультуpниx кoмунiкaтивниx нeвдaч. Цe oбумoвлeнo й caмoю пpиpoдoю 

миcтeцтвa, щo iнтeгpує в coбi вci acпeкти людcькиx взaємин, eмoцiй тa 

пoчуттiв. Зaвдяки xудoжнiм зacoбaм тa oбpaзaм вoнo нe тiльки вiдoбpaжaє 

цiлicну кapтину cвiту, aлe й впливaє нa cвiтoгляд, цiннicнi opiєнтaцiї, 

пoвeдiнку тa вчинки людeй, дaє мoжливicть пepeнecтиcь в iнoзeмнi cвiти, 

фopмуючи цiлicнe уявлeння cтocoвнo щoдeннoгo пpиpoдньoгo cпiлкувaння 

iншoї кoмунiкaтивнoї cпiльнoти.  

У сучасних умовах інтеграції та глобалізації економіки англійська мова 

є ключовою компетенцією, інструментом міжнародного спілкування, засобом 

приєднання до європейського освітнього, наукового та професійного 

простору, умовою ефективної інтеграції та чинником економічного зростання 

країни [2].  

Вивчeння диcциплiни «Aнглiйcькa мoвa зa пpoфeciйним cпpямувaнням» 

нe мoжe oбмeжувaтиcь увaгoю cутo дo мoвниx зacoбiв. Мaючи глибoкий 

культуpoтвopчий тa нaвчaльнo-виxoвний пoтeнцiaл, вивчeння цiєї 

диcциплiни дoзвoляє дaти вiдпoвiдь викликaм cучacнoгo тexнoгeннoгo, 

глoбaлiзoвaнoгo cуcпiльcтвa – poзвивaти нaвички мiжкультуpнoї кoмунiкaцiї, 

фopмувaти лiнгвocoцioкультуpну кoмпeтeнтнicть мaйбутнix фaxiвцiв. Їх 

рeaлiзaцiю дослідники вбaчaють у викopиcтaннi мiждиcциплiнapнoгo, 

iнтeгpoвaнoгo пiдxoдiв у виклaдaннi; ocoбиcтicнo зopiєнтoвaнoгo, пpoблeмнo-

poзвивaльнoгo cпpямувaння нaвчaння; кoмплeкcу фopм, зacoбiв i мeтoдiв 
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cпpямoвaниx нa eфeктивнe викopиcтaння piзниx твopiв миcтeцтвa у їx 

взaємoдiї, cучacниx aнглoмoвниx мaтepiaлiв мac-мeдia, peaльниx пpиклaдiв 

мiжкультуpниx кoмунiкaтивниx нeвдaч. Тaкий пiдxiд, вчить взaємoдiяти, 

викopиcтoвуючи знaння iнoзeмнoї мoви й культуpи нa ocнoвi cфopмoвaниx 

ecтeтикo-мopaльниx цiннocтeй, щo дaє змoгу eтичнo, тoлepaнтнo peaгувaти, 

aдaптувaтиcь i знaxoдити виxiд iз будь-якиx життєвиx cитуaцiй, вecти дiaлoг 

iнoзeмнoю мoвoю з пpeдcтaвникaми piзниx культуp (caмe piзниx, a нe тiльки 

бpитaнcькoї) нa пpивaтнoму тa пpoфeciйнoму piвнi з уpaxувaнням 

ocoбиcтicниx нacтaнoв, культуpниx цiннocтeй cпiвpoзмoвникa тa 

збepeжeнням влacнoї культуpнoї iдeнтичнocтi. 

 Пepcпeктиви пoдaльшиx нaукoвиx poзвiдoк пoв’язaнi iз вiдбopoм 

кpaщиx зpaзкiв iлюcтpaтивниx мaтepiaлiв культуpoлoгiчнoгo нaпpямку тa 

poзpoбкoю cиcтeми впpaв для пoдaльшoгo poзвитку зaзнaчeнoї 

пpoблeмaтики.   
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МНЕМОНІЧНІ ТЕХНІКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Сьогодні стає можливим розглядати використання мнемотехніки як 

системного комплексу педагогічних прийомів і методів, які допомагають 

опанувати матеріал з іноземної мови. 

В ході опрацювання наукових джерел варто відзначити те, що 

мнемотехніка має під собою суто наукові підстави, що випливають з 

психології і фізіології, без яких мнемотехнічні прийоми не можуть бути 

добре зрозумілі та засвоєні. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=R4h-VTUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=R4h-VTUAAAAJ:hC7cP41nSMkC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=R4h-VTUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=R4h-VTUAAAAJ:hC7cP41nSMkC
https://mon.gov.ua/storage/app/media/2019-06-24-proekt-konts-angl-movi-1.docx
http://www.grandars./college%20sociologiya/%20mezhkulturnaya-kommunikaciya.html
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Що стосується навчального процесу увесь комплекс штучних 

мнемотехнічних прийомів і методів розрахований на швидке і більш зручне 

методичне засвоєння матеріалу. У даному випадку завдання педагогічної 

мнемотехніки становить визначення умов, при яких навчальний процес може 

відбуватися найбільш успішно [1]. Із педагогічної точки зору не стільки 

важливе рішення теоретичного питання, чи існують різні роди вправ, які 

діють на пам’ять взагалі, скільки наочні дослідження, які свідчать, що 

підвищення сприйнятливості в одній області пам’яті супроводжується 

працездатністю і в інших напрямках, зокрема, у вивченні іноземної мови                  

[2, с. 351]. 

Мнемотехніку розуміють як «сукупність прийомів і способів, словесних 

або зорових за своєю природою, які сприяють поліпшенню запам’ятовування 

і активізації інформації, що зберігається в пам’яті» [3]. Мнемонічні прийоми 

ефективно допомагають нам в процесі запам’ятовування. 

При вивченні слів їх використовують для встановлення зв’язку між 

словом і будь-якою вже вивченою інформацією за допомогою певної 

образності або групування. Можна припустити, що доцільність мнемонічних 

прийомів виправдана і що вони допомагають швидше запам’ятовувати і 

згадувати завдяки інтеграції нового матеріалу в уже наявні знання. 

Мнемотехніка ефективна у будь-якому віці, але особливо допомагає 

людям із низьким рівнем знання мови, оскільки їм більше доводиться 

займатися роботою, що вимагає від них запам’ятовування інформації та 

активізації її в пам’яті. 

У роботі [3, с. 292], представлено науковий аналіз мнемонічних 

прийомів дослідників. Від так, такі прийоми класифікують по-різному. 

Наприклад, І. Томпсон поділяє мнемонічні прийоми на п’ять класів: 

лінгвістичні, просторові, зорові, вербальні і методи фізичної реакції 

(відгуку). Р. Оксфорд, з іншого боку, виділяє чотири основні методи, а саме: 

створення уявних зв’язків, використання образів і звуків, повторення 

пройденого і застосування дій. Нарешті, А. Бадделі вважає, що мнемонічні 

засоби поділяються на методи зорових і словесних образів. Спираючись на 

класифікацію І. Томпсона, розглянуто більш детально різні класи мнемоніки 

та методи і техніки вивчення вокабуляру, які передбачає кожен з них. 

Узагальнене дослідження видів мнемонічної техніки представимо в таблиці. 

 

Таблиця 1 – Класифікація мнемонічних методів вивчення іноземної 

мови 
Вид прийому Різновид методів Коротка характеристика 

Лінгвістична 

мнемоніка 

Метод 

стрижневого 

слова 

за допомогою методу стрижневого слова 

непов’язані між собою слова можна легко 

запам’ятати, якщо пов’язати їх із лексикою, яка 

легко запам’ятовується і яка є свого роду стрижнем 

або зачіпкою. Найпопулярнішою серед безлічі 

стрижневих опорних систем є римування 

предметів з числівниками від 1 до 10 
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   Продовження таблиці 1 

 

Метод 

«ключових слів» 

cуть цього методу полягає в тому, що іноземне 

слово, особливо довге і важке, запам’ятовується в 

парі зі словом рідної мови, що звучить схоже, 

наприклад: німецьке слово die Reise 

(подорожувати) – дуже схоже на українське слово 

рейс, звідси асоціація: подорожувати – літак – 

рейс; слово der Winter (зима) схоже на українське 

вітер: взимку дме вітер; rot – червоний як рот; flott 

(швидкий) як літак Аерофлоту; die Dose – жерстяна 

банка (з колою) – моя щоденна «доза» 

Метод «зачіпок» дозволяє знаходити спільні корені, 

буквосполучення, букви в німецьких і 

російських/українських словах, наприклад: (bau)en 

– будувати, (schmeck)en – смакувати, (prob)ieren – 

пробувати, (drück)en – натискати 

 

Метод звукових 

асоціацій слів 

англійське слово починається зs + приголосна, 

то, прибравши її, ми легко можемо перекласти 

його, навіть не заглядаючи в словник, наприклад: 

S-crew – крутити, S-plash – плеск, S-mall – 

маленький, S-tress – тряска, S-kate – кататися, S-

creen – екран. Аналогічні приклади з німецької 

мови: der O-bus – тролейбус 

Просторова 

мнемоніка 

Метод локусів метод локусів є найстарішим мнемонічним 

прийомом. Використання цього методу передбачає, 

що ми уявляємо собі дуже добре знайоме місце, 

наприклад, простору будівлю, житлову кімнату, 

вітальню, предмети, що розташовані в цих 

кімнатах, тощо, а потім створюємо асоціацію між 

кожним новим словом і будь-якою частиною цього 

місця 

Просторове 

групування 

зміст цього методу полягає в тому, що замість 

написання слів колонкою, студентам пропонується 

будувати геометричні фігури, наприклад, 

трикутники. Коли вони записують слова у фігурах, 

вони їх згадують легше, адже запам’ятовуючи 

фігуру, вони запам’ятовують написані на її 

сторонах слова 

 

Пальчиковий 

метод 

здобувачам вищої освіти пропонується 

провести асоціативний зв’язок між словом і 

пальцем руки. Цей метод особливо допомагає 

початківцям запам’ятати 

числівники, назви днів тижня і місяців року 

Зорова 

(візуальна) 

мнемоніка 

Зображення зазвичай нові слова поєднують з їх 

визначеннями або еквівалентами. Однак вони 

краще запам’ятовуються, якщо їх поєднувати з 

картинками. 
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   Продовження таблиці 1 

 

Техніка 

візуалізації або 

образності 

значень слів 

метод дозволяє замість використання реальних 

картинок візуалізувати слово. Той, хто вивчає 

мову, уявляє подумки картинку або сценку, яка 

асоціюється з потрібним словом. 

Словесний, або 

вербальний, 

метод 

Групування або 

семантична 

класифікація 

згрупована інформація легше зберігається і 

вилучається з довготривалої пам’яті, класифікація 

слів за різними факторами полегшує і їх 

«воскресіння» в пам’яті 

Оповідний 

ланцюжок 

метод полягає в зв’язуванні студентом слів у 

розповідь. Спочатку він асоціює слова, що 

запам’ятовуються з темою або темами, а потім 

з’єднує їх, вигадуючи розповідь, що містить ці 

слова. 

Ослині містки для початкового рівня володіння мовою 

Техніка 

мелодизації і 

ритмування 

проспівування мовного кліше або стійкого 

словосполучення на відому, просту мелодію. 

 

Техніка 

складання 

римовок 

підходить для запам’ятовування різноманітних 

слів, правил та винятків 

Техніка 

складання 

акронімів 

сурядні сполучники, абревіатури 

Метод 

фізичних 

реакцій 

Фізичні відчуття асоціювання нового слова з якимось фізичним 

відчуттям. Наприклад, можна відчути холод при 

вивченні слова der Kälte 

 

Мнемонічні прийоми можуть бути дуже ефективними і підвищити 

мотивацію та інтерес здобувачів вищої освіти (ЗВО) до вивчення іноземної 

мови. Однак є деякі моменти, які слід враховувати: бажано, щоб самі ЗВО 

знаходили для себе мнемонічні прийоми. Якщо цього не відбувається, тоді 

науково-педагогічний працівник пропонує їм певний метод; нерідко для 

певних слів неможливо використовувати якісь мнемонічні прийоми. Для 

деяких слів непросто підібрати, наприклад, ключове слово. До того ж ЗВО 

відрізняються один від одного відповідно до їх здібностей. Для одних можуть 

бути більш ефективними прийоми образності, а для інших – словесні 

(вербальні). Для ефективного використання мнемонічних прийомів необхідне 

особливе поєднання процесів, а отже, викладачам слід використовувати різні 

способи одночасно. 
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PHONETIC MEANS AS MARKERS OF INTONATIONAL STYLE 

 

Phonostylistics is a branch of linguistics that studies the implementation of 

functional and stylistic capabilities of language at the level of phonetics, 

depending on the purpose, nature, content and objectives of speech. Discourse is 

a pattern of communication that takes place at a certain moment in a certain 

space. English discourse exists with characteristic intonation features. 

M.Dvorzhetskaya identified the following speech strategies that are 

characteristic of different models of English discourse: 

• the efficiency of information transfer ensured by means of using different 

prosodic characteristics (division of utterances into intonation groups);  

• new information accompanied by a slow pace, high volume; 

• contextual modeling of intonation groups with contrasting and unlabeled 

nuclear stressed syllables; 

• prosodic models as markers of speech style and phonetic deviations to 

achieve certain stylistic, rhetorical, communicative and pragmatic effects; 

application of more emphatic and expressive intonation means within the 

intonation group; 

• modifications of the tone of voice to express emotions, evaluative 

attitudes and pragmatic intentions [1]. 

Intonational style should be understood as a system of interconnected 

intonation means used by the speaker, which achieves a certain goal with their 

help. The traditional phonetic means of stylistics include the following: sound 

imitation, sound reproduction, rhyme, second, their functions and relationships, 

rhythmic division, alliteration, assonance, frequency of use of certain phonemes 

[2,3]. 

The tools used in styles (informational, scientific, journalistic, artistic, 

conversational) vary. Informational style is usually used in media and 

informational educational texts. This style is often presented in the form of 

http://../Downloads/749-%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%20%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%82%C3%91%C2%96-1168-1-10-20200225.pdf
http://../Downloads/749-%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%20%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%82%C3%91%C2%96-1168-1-10-20200225.pdf
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https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2020/2/31.pdf
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monologues and polylogues. The main purpose of this style is to use neutral 

intonation components so as to convey to the listener the most objective 

information. Normal or slightly increased volume is usually used, pauses are 

long and the rhythm is fairly clear. The features of the information style are 

descending nuclear tones in the semantic centers, descending-ascending and 

ascending in the initial group. 

Close but not identical to the informational style is scientific one, which 

includes speeches of an educational nature. This style is used at scientific 

conferences, lectures, seminars and the use of phonetic means largely depends 

on the nature of the formality of the audience, its size, the reaction of listeners. 

In the case of lectures or speeches in front of a small audience, the statement 

will be emotionally colored, will be emphatic. If the audience is larger, the 

statements should be presented in a formal way, using neutral intonation 

models. But not variable for both cases are the use of high volume and long 

pauses, maintaining a clear rhythm, a combination of high-fall and low-rise, 

fall-rise and rise-fall-rise [1, 4]. 

The most common style is the conversational style, used by all groups in 

all areas without exception, and therefore is the most diverse in its phonological 

means. It is worth noting that this style is characterized by the imposition of 

remarks, their interruption, repetition, paraphrase. The phenomenon of using 

incomplete sentences, sudden pauses, statements that do not have a logical 

conclusion is common. Speech usually consists of certain conditional blocks, 

which differ in speed of speech, rhythm, length of pauses, changes in pitch - this 

is due to the spontaneity of the utterance. Contrasting pauses are typical of 

conversational style (there may be a phenomenon of insufficient pauses due to 

simultaneous speech of interlocutors and silence). Any nuclear tones are used 

that correspond to the contextual and emotional load of speaking style. The full 

range of prosodic drugs is also available to speakers [4, 5, 7]. 

The vivid intonational style is declamatory or artistic style. Its purpose is 

the oral transmission of literary masterpieces of both poetic and prose nature. 

Depending on what is the material for reproduction – poetry or prose, the 

intonation model of expression will change. That is, when reciting poetry, the 

speaker must adhere to a clear rhythmic and metrical intonation model, laid 

down in the poetic work, usually unstressed syllables are pronounced quickly, 

stressed, on the contrary, continued so that they are located at equal intervals 

[3]. Declamation of prose is most often used in theatrical productions, and they 

are designed to mimic socio-cultural situations of communication. That is why 

the choice of intonation style will depend on the type of discourse depicted in 

each performance. Common characteristics for prose and poetic expression in 

this style are preparedness of speech, clarity, articulation and control of 

breathing, high volume and flexibility of voice, emphatic selection of certain 

components, use of final or initial low and high falls nuclear tones in semantic 

centers [2, 4 ]. 

Journalistic style has a number of characteristics, among which we can 

highlight the high volume, long pauses that separate information blocks, the 
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rhythm of expression is clear, the use of nuclear emphatic tones. This style is 

commonly used in political speeches used in radio and television journalism. 

Speech will be filled with the author's assessments, emotionality, emphasis on 

important semantic elements [3,5,6]. 

Thus, the consideration of intonational styles in speech creates ample 

opportunities for the correct and effective transmission of the content of the 

message. The ability to master intonation is important for a person who enters 

into communication, because it helps to make the act of speech successful. 
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PHОNОSTYLISTIС EXPRESSIVE MEАNS IN POETRY 

 

The term ‘stylistics’ refers to the study of appropriate use of words or 

language in a sentence or writing. Widdowson (1969) defines stylistics as the study 

of literary discourse from a linguistic orientation, which serves as the link between 

literary criticism and linguistics having no independent branch of its own. 

Stylistics involves both literary criticism and linguistics, as its morphological 

construction suggests that the style relates it to the form or shape and stylistics 

refers to the method of writing. According to Leech and Short [2, 13] stylistics is 

the (linguistic) study of style, is simply as an exercise in describing what use is 

made of language. The major aim of studying stylistics is to explore the meanings 

and understand the linguistic features of the text.  

William Blake was an English poet, painter, and printmaker. Largely 

unrecognized during his lifetime, Blake is now considered a seminal figure in the 

https://doi.org/10.1017/CBO9781139237031.019
https://www.researchgate.net/publication/244511317_The_Phonology_of_English_as_an_International_Language
https://www.researchgate.net/publication/244511317_The_Phonology_of_English_as_an_International_Language
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history of both the poetry and visual arts of the Romantic Age. His prophetic 

poetry has been said to form "what is in proportion to its merits the least read body 

of poetry in the English language”. His visual artistry has led one contemporary art 

critic to proclaim him "far and away the greatest artist Britain has ever produced". 

Although he lived in London his entire life except for three years spent in Felpham 

he produced a diverse and symbolically rich corpus, which embraced the 

imagination as ‘the body of God’, or ‘Human existence itself’. 

For example. in “A Poison Tree” William Blake critically discusses the two 

opposing forces, uncovering the inherent weakness in humans and the effects of 

these innate flaws. Through the use of extended metaphors and vivid imagery 

Blake symbolically portrays this fundamental flaw through the poem. The central 

theme in the poem is hatred and anger, dominating much of the author’s thoughts. 

Blake expresses this through the introduction of a clever parallelism the treatment 

of anger between a friend and a foe. Through this, Blake emphasizes the nature of 

anger – while expressing and letting go of wrath ends it, suppression nurtures it. 

Blake startles the reader with the clarity of the poem, and with metaphors that can 

apply to many instances of life. A Poison Tree is an allegory. The tree here 

represents repressed wrath; the water represents fear; the apple is symbolic of the 

fruit of the deceit which results from repression. This deceit gives rise to the 

speaker’s action in laying a death-trap for his enemy. The deeper meaning of the 

poem is that aggressive feelings, if suppressed, almost certainly destroy personal 

relationships. 

I was angry with my friend;  

I told my wrath, my wrath did end.  

I was angry with my foe:  

I told it not, my wrath did grow.  

And I watered it in fears,  

Night and morning with my tears: 

 And I sunned it with smiles,  

And with soft deceitful wiles. 

The analysis of the poem shows foregrounding as the title of the poem is 

written in bold letters and name of the poet in italic. 

This poem consists of quatrains (stanzas), with the double spacing among all 

the paragraphs. 

As to the punctuation, 1) full stops are used seven times. The full-stop is used 

to end a complete thought not necessarily the end of a stanza; it is also used to end 

the whole poem.  2) commas are used five times The poet employs commas for 

very short pauses and in order to separate sentential elements in the poems. 3) 

colons are used twice. The mark ( : ) is  used to introduce a list, a summary, an 

explanation, etc. or before reporting what somebody has said. 4) Semi colons are 

used three times.  It has been used by the poet for a longer pause than that of a 

comma, but not as long as that of the full-stop. 5) Contracted forms are used to 

create an illusion of speech. In this poem the poet has used the contracted form in 

lines number 14 and 16. 
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Generally speaking, the emotional characteristics of the lexical units are 

greater that that of phono-stylistic means analyzed above. The passage provides the 

most fundamental evidence of expressiveness via names of emotions, direct and 

indirect namings of feelings which are arranged in a certain order to appeal to the 

reader most. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ПОЛИ ГОУКІНЗ «ДІВЧИНА У ПОТЯГУ» 

 

Переклад текстів як сфера діяльності вимагає знання того, як правильно 

користуватися словниками. Зараз, як ніколи, не можемо уявити роботу 

перекладача без використання різного роду словників і довідників. При 

перекладі текстів часто виникають складнощі, пов'язані з неповною 

спільністю мов[2]. Це стосується граматичних значень, категорій (числа в 

іменників, ступенів порівняння у прикметників, у дієслова).  

Еквівалентність є головною характеристикою текстів різних жанрів, і 

для її досягнення перекладач нерідко вдається до використання 

перекладацьких трансформацій. Для успішної передачі текстів потрібна 

наявність трьох компонентів: тема повідомлення, ситуації, в якій 

здійснюється комунікативний акт, учасники цього акту, які мають як 

лінгвістичні, так і екстралінгвістичні знання.  

Переклад художньої літератури викликає найбільші труднощі, оскільки 

перекладач повинен володіти перекладацькою компетенцією, а й мати талант 

письменника чи поета. Розібратися в експліцитно та імпліцитно вираженій 

інформації досить непросто, внаслідок чого виникає необхідність 

здійснювати перед перекладний аналіз для досягнення максимально 

адекватного та еквівалентного результату перекладу.  

При такому вивченні оригіналу перекладач сприймає картину світу носія 

вихідної мови, що допомагає кращому розумінню та точнішій передачі 

тексту, призначеного для перекладу. Розглянемо детальніше особливості 

перекладу роману Поли Гоукінз Дівчина у потягу». У перекладі роману 

«Дівчина у потягу» застосовуються лексичні, граматичні та лексико-

граматичні трансформації. Для початку розглянемо приклади лексичних 

трансформацій. Як відомо, будь-який переклад несе в собі складності, 
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пов'язані з особливостями мови і його специфічною лексикою. Так, ця 

лексика роману «Дівчина у потягу», може бути поділена умовно на наступні 

групи:  

1) лексика, яка не має аналогів в мові перекладу;  

2) лексика, що має аналоги, але перекладається з урахуванням своєї 

специфіки.  

Існують деякі способи адаптації: додавання, опущення; генералізація; 

конкретизація; коментарі; перетворення, пов'язані зі специфікою побутових, 

мовних традицій, політичних реалій [3, с. 15]. Розглянемо детальніше на 

прикладах особливості відтворення роману «Дівчина у потягу»: My head 

leaning against the carriage window, I watch these houses roll past me like a 

tracking shot in a film” [4] - «Я, притиснувши лоба до вікна, дивлюся, як ці 

домівки проносяться повз, немов панорама в фільмі - в першій частині 

використана заміна частини мови My head leaning against the carriage - 

притиснувши лоба до вікна, a tracking shot використана лексична 

трансформація калька. - trouble sleeping” I’m having trouble sleeping, and it’s 

not just the drinking now, it’s the nightmares” [4]. Смисловий розвиток: There is 

a lump in my throat as hard as a pebble, smooth and obstinate [4] — У горлі встав 

клубок, мов гладкий камінець, який не можна оминути.  

Отож, під час перекладу художнього роману перекладачі можуть 

використовувати наступні перекладацькі трансформації: граматичні 

трансформації включають наступні способи перекладу – перестановка, 

опущення та додавання, перебудова та заміна речень; стилістичні 

трансформації містять синонімічні заміни, описовий переказ, компенсацію 

тощо. Лексичні трансформації включають заміну та додавання, 

конкретизацію та генералізацію – узагальнення − речень, а також опущення.  

Таким чином, усе сказане вище говорить про те, що перекладач повинен 

прагнути зберігати своєрідність оригіналу, не порушуючи норм української 

мови. При цьому йому не слід забувати, що те, що є звичним для однієї мови, 

може виглядати зовсім незвичайно в перекладі й принесе до нього афектацію 

і химерність, чужу оригіналу.  

При перекладі творів художнього жанру важливо ознайомитися з усім 

текстом, зробити перед перекладацький аналіз, вичленувати відрізки тексту, 

що викликають особливі труднощі й лише потім, враховуючи всі граматичні, 

лексичні та стилістичні особливості й розпочинати переклад. 
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SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR OF POLITICAL SOCIALIZATION 

IN MODERN SOCIETY 

 

Today, social networks are a unique platform for the consolidation of 

different groups of society based on the commonality of their interests, and as a 
result of communicative interaction there is a large-scale synergistic effect. Social 

networks contribute to the construction of a communicative space, the creation of 

virtual communities, organizations, groups, which in real life become public 
associations. Social networks are a unique way to realize themselves, because each 

individual or entire public institutions are given the opportunity to spread their 

ideas, attract new members, coordinate their actions and there is an interpenetration 
of everyday social reality and virtual. Also, the influence of social networks is not 

bypassed and such an important concept for all as “political socialization”.  

The most famous and authoritative are the theoretical developments of the 
foundations of network society in the works of M. Castells. The author believes 

that the formation and transformation of global civil society is inconceivable 

without the development of network resources in the technical, organizational and 
legal field. "Online networks," says Castells, "are becoming forms of 'specialized 

communities,' that is, forms of sociability built around specific interests” [1]. 

Political socialization is a process of assimilation by an individual during his 
life of a certain system of political knowledge, social norms, political values of the 

society to which he belongs. From an early age, we are all subject to the influence 

of political socialization from various sources, such as the media, social networks, 
communication with the older generation, etc.  

At the same time effective integration of modern youth into European 

education space, migration of labor and production resources requires ownership 

basic professional and language competencies [2]. 
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A number of Ukrainian researchers I. Zhadan, O. Kiselyov, S. Riabov propose 
to consider political socialization as a component of civic education, as a means of 
shaping society. They define civic education as teaching people to live in a modern 
state, obeying the law, inviolability of their rights by the government, meeting their 
needs and interests by democratic methods, i.e. being a citizen of a democratic 
state [3]. 

The process of political socialization is connected with the system of 
information exchange between the members of society. Thus, social needs are 
related to information needs. Satisfaction of information needs from public 
information resources provides a certain level of socialization, forms the basic 
properties of the individual, which are reflected in the level of his life and activity 
in society. The global information network the Internet has become an integral part 
and the main driving force of modern civilization. Thanks to the Internet, humanity 
has been able to establish effective communication links. It is the Internet that 
provides immediate access to any information products and databases, allowing 
you to receive, send and process a variety of information in active mode and in real 
time, so it is the process of political socialization in social networks is quite 
effective [1]. 

This can be explained by the fact that most young people, middle-aged people 
and also some elderly people confidently use social networks, messengers and get 
information from these sources. It is important that the materials of social networks 
introduce the values of the nation as a social community with its ideas of a single 
territory, common historical memory, common culture, common to all members of 
the community, individual, political, social rights and responsibilities.These 
resources were not considered significant agents of socialization. This was due to 
the results of early research, which showed that mass media messages, especially 
social networks, television, only contribute to a certain strengthening of previously 
formed orientations, as individuals pay attention only to those messages that 
support their point of view. In Ukraine, in particular, in recent years, the frequency 
of daily contacts with the Internet has increased significantly, as it is the main and 
fastest source of new information [4]. 

Social networks that are considered as an important part of interactive media 
and their content is fully provided by users with diverse tastes and different 
thoughts; and, of course, in such a space, there is the ability to generate content by 
any individual with any number of users , and even the administrators of these 
networks; hence, these networks, are in line with the circulation of their 
production, have a special place in the emergence of tastes, norms and values of 
the social community in a wide range of users, and are effective in changing the 
way people behave. The emergence of new habits, changing and creating the 
interaction of citizens and the formation of new cultures from the effects and 
consequences of the existence of these mass and social media were effective in the 
lives of peoples of the last decade. The great interest and popularity of social 
networking users and their presence and participation has led them to play an 
influential role in political and social developments and provide a serious basis for 
creating mass movements with virtual social origins. The importance of these 
media is taken into account that the content they are produced can transfer specific 
and planned thoughts to the user, and this is similar to the one that easily relates to 
the subject and the ordinary event turn into a crisis, or by highlighting a specific 
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topic, public opinion will distract users from a distant event, and they will notice 
something else. Of course, it cannot be ignored that good, accurate and timely 
information through these networks can prevent the occurrence of various events 
and crises. In this regard, the activity of social networks, especially by educated 
young generations, can be somehow effective in the process of socialization and 
political participation of this stratum [5]. 

Thus, in conclusion, in the XXI century, against the background of the 

combination and interpenetration of information and new social technologies, 

social networks allow citizens and social movements, emerging civil society to 

achieve more efficient and faster communication. Information is the engine of 

everything, so communication through social networks leads to increased public 

activity, increasing its role in decision-making and understanding of such 

important “political socialization” for all. 
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Формування знання англійської мови є ключовим завданням системи 

підготовки майбутнього державного службовця та формування відповідних 

кваліфікаційних вимог. Але тепер справа не тільки в зручності використання 

та деяких здібностях, а й у необхідності володіти англійською. 
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Поняття міжкультурної комунікації має багато визначень. Отже, дане 

визначення можна трактувати так : міжкультурна комунікація – це 

самостійна галузь науки, яка включає методи і наукові традиції різних 

дисциплін, але в той же час є частиною загальної теорії і практики 

комунікацій. Її особливістю є те, що в рамках даного напрямку 

досліджуються феномен спілкування представників різних культур і 

пов’язані з цим проблеми. 

Поява міжкультурної комунікації, як і більшість наук, виникла через 

соціальні потреби. Сфера її діяльності бере початок з із найдавнішої епохи. 

Людям доводилося встановлювати різні контакти з незнайомими людьми, що 

вимагає терпимості і деяких міжкультурних відмінностей. З появою 

дипломатичних відносин інформація про національно-культурні особливості 

різних країн стала складником професійної міжнародної діяльності. 

Особливої актуальності навички у сфері міжкультурного спілкування набули 

в часи бурхливого розвитку міжнародних контактів, які розпочалися в 70-ті 

роки ХХ ст. [1] 

Міжкультурна комунікація має багато компонентів, і неусвідомлення 

цих компонентів може призвести до непорозумінь або «провокувати» 

конфлікт. Це методи образності й аргументації, соціальні ролі та пов’язані з 

ними норми поведінки, стереотипи, звичаї, цінності, просторові та часові 

уявлення, які впливають на міжособистісні стосунки, рівні національної 

культури та мови або методи, що відображають усі ці параметри. Очевидно, 

що головною метою міжкультурної комунікації є досягнення порозуміння 

шляхом подолання вищезгаданих міжкультурних відмінностей. [2] 

Англомовна компетентність - це комплексна якість особистості, 

набута у процесі вивчення англійської мови, яка складається з лінгвістичних, 

комунікативних 1 соціокультурних знань, професійних умінь і особистих 

ставлень, базується на досвіді та про являється у загальнiй здатності й 

готовності до успішної діяльності в англомовному середовищі. 

Формування англомовної компетентності є ключовим завданням 

майбутньої системи підготовки державних службовців та формування 

відповідних кваліфікаційних вимог.[3] 

Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 

11 вiд 13.09.2011 р. зазначається, що під час заміщення посад державних 

службовців на конкурсних засадах за рiвних професійно-кваліфікаційних 

вимог та умов до кандидатів на заміщення перевага може надаватися 

фахівцям, які, зокрема, володіють однією або кількома іноземними мовами. 

Однак знання англійської або іншої іноземної мови зазначається останнім 

пунктом, що свідчить не на користь його значущості. [4] 

Отже, знання англійської мови є необхідною умовою успішного 

функціонування державних службовців у контексті європейської інтеграції в 

Україні. Це не лише спосіб комунікації з іноземними державами, а й 

механізм, який відкриває двері Європейського Співтовариства, пропонує 

незліченну кількість можливостей для вивчення та впровадження 

європейського досвіду в державному управлінні, підтримує належний рівень 
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розвитку українського державного службовця, її конкурентоспроможність на 

міжнародному ринку через стажування. Існуюче законодавство, наприклад 

планування саморозвитку, участь у зустрічах, містить певні вимоги, особливо 

до державних службовців категорії А та всіх категорій державних 

службовців як перевагу при конкурсному відборі. Водночас це лише перші 

кроки у розвитку державних службовців у напрямку європейських норм. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

ПРИ ПЕРЕКЛАДІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

 

Досягнення адекватності перекладу суспільно-політичних текстів, 

всупереч відмінностям у формальних і семантичних системах двох мов, 

потребує від перекладача насамперед уміння здійснювати численні та якісно 

різноманітні міжмовні перетворення, так звані перекладацькі трансформації, 

для того, щоб текст перекладу з максимально можливою повнотою передавав 

усю інформацію, викладену у вихідному тексті, дотримуючись норм мови 

перекладу. 

Вивчення переклaду пoлiтичнoї лексики, a тaкoж її зaстoсувaння нa 

зaняттях aнглiйськoї мoви предстaвленi у рoбoтaх ряду дoслiдникiв, зoкремa           

М. М. Лaврененкo, Т. П. Некрaсoвa, Н. П. Глинськoї, С. В. Шaбaрдiнoї тa iн. 

Численнi дoслiдження прaвoвoї термiнoлoгiї знaхoдимo у A. Б. Бушевa, Г. Х. 

Шaмсеєвa, Д. A. Керiмoвa, Л. Б. Ткaчoвoї, O. I. Бaркaлoвoї тa iн.  

Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oсoбливoстей 

трансформацій у перекладі суспільно-політичних текстів. 

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10220/1/mizhkulturni-komunikaciyi-prakt-mb-242.pdf
http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10220/1/mizhkulturni-komunikaciyi-prakt-mb-242.pdf
http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2017/11.pdf
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Пoлiтичний дискурс є oдим iз oснoвних джерел неoлoгiзмiв. В 

укрaїнську мoву з aнглiйськoї прийшлa великa кiлькiсть слiв, якi стoсуються 

пoлiтики. Тoму при їх переклaдi мoжнa викoристaти слoвo-вiдпoвiдник мoви 

переклaду. Oсь приклaди тaких слiв: президент, прем’єр, спiкер, депутaт, 

єврoдепутaт, пaрлaмент, бaлoтувaтися, iнaвгурaцiя, кoaлiцiя, пiaр, 

плюрaлiсти. Aле прoтягoм oстaннiх рoкiв укрaїнськi вченi прaгнуть зaмiнити 

якомoгa бiльше iнoземних термiнiв укрaїнськими вiдпoвiдникaми. [1, с. 114] 

Aле нa дaнoму етaпi це не є зaвжди мoжливим, тoму iнoдi переклaдaч мoже 

дoпустити використання oписoвoгo метoду при переклaдi неoлoгiзмiв. Тoбтo 

мoжливi двa тaкi переклaди: «Кaмерoн зaявив, щo не буде бaлoтувaтися нa 

пoст прем’єрa третiй рaз пoспiль» i «Кaмерoн зaявив, щo не буде висувaти 

свoю кaндидaтуру нa пoст прем’єрa третiй рaз пoспiль». Це зaлежить вiд 

тoгo, якoї кoнцепцiї переклaду дoтримується переклaдaч. Якщo це кoнцепцiя 

«вiдчуження», тoдi викoристовується перший вaрiaнт, якщo «oдoмaшнення», 

тoдi другий [4, с. 203]. 

Стрiмкий рoзвитoк пoлiтичнoгo життя пoрoдив виникнення низки 

пoлiтичних неoлoгiзмiв, щo з тoчки зoру переклaдoзнaвствa являє собою 

лексичнi лaкуни, oскiльки не мaє мiсткoгo вiдпoвiдникa в укрaїнськiй мoвi, 

нaприклaд: deather – «людинa, якa ввaжaє, щo aмерикaнськa рефoрмa 

oхoрoни здoрoв'я призведе дo зрoстaння смертнoстi, oсoбливo серед людей 

пoхилoгo вiку», corpocracy – «суспiльствo, в якoму кoрпoрaцiї мaють знaчну 

екoнoмiчну i пoлiтичну влaду», vote mob – «oгрaнiзoвaний через сoцiaльнi 

мережi нaтoвп людей, з метoю зaoхoтити мoлoдь гoлoсувaти нa нaступних 

вибoрaх», zombie lie – хибне твердження, яке пoстiйнo пoвтoрюють, не 

звaжaючи нa те, як чaстo йoгo спрoстoвувaли, trouble shooter – людинa, щo 

упoвнoвaженa зaлaгoджувaти кoнфлiкти, dark horse – «темнa кoнячкa, тoбтo 

кaндидaт, неспoдiвaнo висунутий нa якусь пoсaду в рoзпaлi передвибoрчoї 

кaмпaнiї», to take a walk – «гoлoсувaти зa кaндидaтa iншoї пaртiї», favorite son 

– «кaндидaт, щo висувaється в президенти делегaцiєю свoгo штaту (нa 

передвибoрнoму з’їздi пaртiї)» [2, с. 20]. 

В суспiльнo-пoлiтичнiй пресi тaкoж ширoкoгo рoзпoвсюдження нaбув 

сленг. Тaк, нaприклaд, зaгaльнoприйнятий вирaз «pork barrel», який прийшoв 

з aмерикaнськoгo сленгу, дoслiвнo oзнaчaє «бoчкa з сaлoм», нaспрaвдi 

пoвинен переклaдaтися як пoпуляристичнi зaхoди пoлiтичних дiячiв, щo 

прoвoдяться для зaвoювaння прихильнoстi електoрaту [2, с. 22]. 

Конкретизація – це лексична трансформація, унаслідок якої слово 

(термін) ширшої семантики замінюється словом (терміном) вужчої 

семантики. Зі слів широкої семантики, які функціонують в англійській 

суспільно-політичній лексиці, можна, зокрема, навести такі: entity, thing, unit, 

authority, power, deal. Наприклад: Autonomy republic is a state–like entity. – 

Автономна республіка – це державоподібне утворення. У цьому реченні 

entity вжито в широкому значенні. Ireland became a separate entity in 1949. – 

Ірландія стала окремою державою в 1949 році. 
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Вилучення слова – явище, протилежне додаванню. Вилучаються 

семантично надлишкові елементи оригіналу, тобто ті елементи смислу, які 

певним чином дублюються в оригіналі, або передача яких мовою перекладу 

може порушити норми останньої [1, с. 6]. Так, загальновідомим є явище 

паралелізму в англійській мові, смислова надмірність «парних синонімів». 

Для української мови таке явище не характерне. Наприклад: The agreement 

signed by G – 7 provided just and equited relations for these countries. – Угода, 

підписана, «Великою сімкою», забезпечила справедливі відносини між цими 

країнами; The bill was rejected and repudiated. – Законопроєкт було відхилено; 

This is а regular and normal session of General Assembly. – Це звичайна сесія 

Генеральної Асамблеї. 

Експлікація (описовий метод) – це лексико-граматична трансформація, 

коли лексична одиниця мови оригіналу замінюється словосполученням, яке 

описує (експлікує) її значення мовою перекладу [3, с. 120]. Наприклад: out 

party – політична партія, що не знаходиться при владі (програла вибори); 

concession speech – промова кандидата в президенти, якою він визнає свою 

поразку; wistle – stopи speech – виступ кандидата під час виборчої агітації; 

сanvasser – кандидат на виборах чи його прибічник, які обходять будинки для 

придбання голосів на свою користь. В основному, цей метод застосовується 

при перекладах реалій, коли короткі словникові відповідники в українській 

мові відсутні [3, с. 121]. 

Тaким чинoм, основні труднощі перекладу, а також увесь характер 

перекладацького процесу зумовлюються відмінностями у структурах і 

правилах функціонування мов, що беруть участь у цьому процесі. Для 

адекватного перекладу суспільно-політичних текстів, перекладачеві важливо 

знати структуру перекладацької діяльності, вміти використовувати лексичні 

та граматичні трансформації, знати всі рівні на яких здійснюється реалізація 

перекладацького процесу.  
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BUSINESS STRATEGY AND TACTICS FORMATION 

AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 
 

Ukraine’s government is actively promoting the development of digital 

economy and society [4]. Each company is an open system and with its own 

strategy and developed tactics. The activities of any enterprise are influenced by 

the subjects of market relations, certain external factors and, in general, the chosen 

strategies and tactics of the organization. They are sources of new opportunities, 

and at the same time, serve as threats, they need to know, be able to predict the 

pace of development, constantly study these factors. To achieve its goals, the 

company must be able to rationally implement development strategies. The 

concept of strategy is a more global meaning, it can be called a specific goal that 

the company is trying to achieve. Tactics have a narrower meaning. It is a set of 

consistent and effective actions to implement the strategy. Due attention should be 

paid to the study of this issue, as it determines the level of certainty in which 

management decisions are made. In general, the strategy can be explained as a 

systematic plan of potential behavior in the absence of information about future 

development of the environment and enterprise, including long-term goals, goals, 

and finding ways and rules of decision-making for the most favorable and effective 

use of strategic resources and opportunities, as well as eliminating weaknesses and 

protecting against threats to the environment for future financial profitability. We 

can conclude that the need for enterprises to develop a strategy is due to market 

instability and incomplete information about the future state of the enterprise and 

the direct impact of various factors on it. Under such conditions the strategic 

context in activity of the enterprise which is carried out in two directions is 

considered: current operating activities, which are aimed at current profitability; 

strategic activities aimed at future profitability [1]. The construction of modern 

strategic management in enterprises involves, first of all, the orientation of 

producers to the market, and not just the need to comply with the technological 

process of production.  
The essence of modern strategic management is a clear focus of the developed 

plan on market needs and consideration of the market as the main factor of the 
external environment on which the future of the enterprise depends. Strategic 
management can be defined as the management of an organization based on human 
potential, as the basis of the organization, focuses production activities on 
customer demand. The urgency of using strategic management in enterprises as the 
main tool for determining the main course of the enterprise depending on the 
external environment, is determined by the need for constant monitoring of 
objectives, adherence to the chosen general strategy, functional strategies of the 
enterprise, constant updating and monitoring. An important component of strategic 



311 

management is strategy. In a simple sense, strategy is a plan of action for the 
future. However, this plan is not just a recalculation of possible production 
processes, but also an algorithm that must be acted upon to maintain the growth of 
the enterprise or decide on a way out of crisis situations.  

The essence of modern strategic management is a clear focus of the developed 
plan on market needs and consideration of the market as the main factor of the 
external environment on which the future of the enterprise depends. Strategic 
management can be defined as the management of an organization based on human 
potential, as the basis of the organization, focuses production activities on 
consumer demand In order to achieve continuous growth of activities, the company 
must form its own development strategy. The strategy helps the entity to choose a 
rational path to development and create the most important benefits in its operation 
and prepares for changes in the external environment. It is possible to define this 
concept, "strategy" is a process of formation of the general perspective direction of 
development of the enterprise on the basis of definition of qualitatively new 
purposes, coordination of internal possibilities of the enterprise in the external 
environment and development of a complex of actions providing their 
achievement. The need for companies to develop strategies arises from the 
instability of the market environment, incomplete information about the future 
state and influence of the entity. The strategic context in the activities of any 
organization is carried out in two directions. The first direction is the current 
strategy of operating activities, ie aimed at current profitability [2]. 

The second area is strategic activities aimed at future profitability. The main 
objectives of the strategy are: - choice of rational and correct way of development; 
- creating advantages in the functioning of this development; - combination of 
enterprise resources with changes in the external environment; - explanation of 
problems that may arise during the operation of such a model; - coordination of 
work of various structural divisions; - control at the enterprise. The strategy of the 
enterprise has several levels of decomposition, each level corresponds to a strategy 
of a certain rank, it can be argued that this model has a hierarchical structure. In a 
multidisciplinary enterprise, i.e. a diversified enterprise that produces different 
types of products, a hierarchical structure is used, which consists of 4 levels, but in 
a narrow-profile enterprise such a structure consists of 3 levels (competitive 
strategies are not used). 

The highest level is the corporate strategy, which determines the general 
direction of the enterprise. This is the main strategy that serves to increase the 
profitability of the enterprise, or stabilize or reduce its activities.  

The next level is competitive strategies, which are subordinated to the highest 
level, i.e. corporate. Their main task is to highlight ways to achieve the chosen 
direction of the company and gain long-term competitive position in the market. 
These strategies are also called business strategies or competitiveness.  

Functional strategies are defined as models that are developed for each 
functional unit of the enterprise. These include: production strategy, financial 
strategy, marketing strategy, personnel management strategy and others. In 
general, it can be argued that these strategies specify and bring competitive and 
corporate strategies to the functional units of the enterprise, as well as have no 
effect on them [3].  
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The last level is operational strategies, which are narrow-profile for the main 
divisions of the enterprise and not independent, i.e. these are the strategies used in 
the shop, subordinate plant, in teams, etc. Implementation of the company’s 
strategy is reflected in the established tactics, which are being developed for the 
near future. The issue of strategy development has been widely discussed in the 
scientific literature, but the situation with tactics is worse. In general, there are two 
main approaches to defining the concept of “tactics”. On the one hand, tactics are 
understood as current plans for the implementation of strategies, on the other hand, 
a set of methods, techniques and means to achieve goals in specific conditions, i.e. 
how strategies are implemented, with which methods they are implemented.  

Thus, strategy is more global than tactics. The classic definition of modern 
strategy is its understanding as a certain direction of action aimed at effective and 
rapid development of the enterprise in terms of profitability and competitive 
advantage. Quite important attention is paid to such features of the strategy as: 
duration of action, reactions to unforeseen events, the company's unique position in 
the market of goods and services and priority areas of resource use. 
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відношеннях «вчений ↔ наука», «вчений ↔ наслідки його діяльності», 
«вчений ↔ вчений», «вчений ↔ колектив вчених», «вчений ↔ суспільство 
(чи й людство)», «вчений ↔ природа (навколишнє середовище)» [2, с. 159]. 

Новий комунікативний простір ділової людини вимагає знань специфіки 

й складнощів процесу комунікації; з’ясування причин та наслідків невдалої 

комунікації; оволодіння культурою ділового спілкування; знання техніки 

комунікації у ситуаціях міжособистісного та ділового спілкування; 

знаходження способів розв’язання рутинних чи негативних ділових відносин, 

а отже переосмислення стереотипів мислення й поведінки, зокрема в 

ситуаціях професійної взаємодії. Адже про становлення фахівця високої 

кваліфікації ми говоримо тоді, коли він володіє не лише професійними 

знаннями, вміннями і навичками, а й є духовно багатою, творчою 

особистістю. Формування такої людини дедалі більше пов’язується з 

компетентністю її в діловому спілкуванні. Ділове спілкування сьогодні 

проникає в усі сфери суспільного життя. У комерційні, ділові відносини 

вступають підприємства всіх форм власності, приватні особи. 

Компетентність у сфері ділового спілкування безпосередньо пов’язана з 

успіхом або неуспіхом у будь-якій справі: науці,  мистецтві, виробництві, 

торгівлі. Що стосується менеджерів, підприємців, організаторів виробництва, 

людей, зайнятих у сфері управління, то комунікативна компетентність для 

представників цих професій є найважливішою частиною професійного 

світогляду [1, с. 5–6].   

Економічна діяльність, бізнес, менеджмент можуть успішно 

здійснюватися тільки за наявності загальноприйнятих етичних норм. Повинні 

існувати певні правила, норми, що вказують, яка поведінка є допустимою, а 

яка ні. Адже, якщо діловий партнер не «тримає слово», зриваються 

переговори, постачаються неякісні товари, відбувається обман, нечесна 

конкуренція, неповага, грубість до партнерів, клієнтів, покупця – це все буде 

гальмувати економічні успіхи, бізнес. 

Етика ділових відносин – система знань про моральні аспекти ділових 

відносин. Як складова економічної етики та етики бізнесу, етика ділових 

відносин визначає систему моральних цінностей, критеріїв та параметрів у 

відносинах між виробниками і споживачами, між організаціями 

(підприємствами), між організаціями та державою, в самих організаціях 

тощо. 

Використання принципів та норм етики ділових відносин впливає на:  

-  регулювання відносин між економічними суб’єктами ринку на підставі 

виконання договірних зобов’язань та дотримання права (виконання 

сторонами контрактних зобов’язань, покриття збитків партнеру в разі 

заподіяння шкоди, запобігання порушень ділової практики та вільної 

конкуренції, додержання правил та норм, що стосуються реклами, 

використання товарних знаків та ін.); 

- виконання норм та правил державного регулювання, в основі яких 

заходи контролю з боку держави за додержанням законодавства, стандартів, 

постанов та розпоряджень з конкретних питань підприємницької діяльності; 
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 - регулювання відносин бізнесу із споживачами, спрямоване на 

сумлінне ставлення до споживача (чесність та достовірність характеру 

реклами, задоволення вимог споживачів щодо кількості, якості, асортименту, 

новизни, технічних характеристик товарів, дотримання стандартів та вимог 

щодо сертифікації продукції та ін.); 

 - відносини бізнесу із суспільством, які передбачають рішення та дії 

підприємців, спрямовані на підвищення рівня життя як працівників 

організації, так і суспільства загалом; 

  - культуру ділового партнерства, що базується на довірі, 

добропорядності, чесності, вмінні тримати своє слово, виключенні обману, 

безвідповідальності, зловживань довірою партнера, а також забезпеченні 

етичного ставлення підприємця до своїх працівників [3, с. 35–36]. 

Для сучасного керівника знання основ ділових взаємовідносин та 

впровадження їх у практику, відкриває нові можливості, а саме можливість 

налагодити повне взаєморозуміння поміж керівництвом та співробітниками 

та між співробітниками. Постійне акумулювання нової інформації надає 

змогу не уникати сміливих ідей, рішень, а головне – «тримати руку» на 

пульсі життя колективу.  

Усі люди, і кожен з нас зокрема, є продуктом спілкування. Саме в цьому 

процесі відбулось поступове становлення відповідних суспільних відносин. 

Це вищий ступінь відносин. Сутність суспільних відносин є у взаємодії 

визначених соціальних ролей. А звідси, соціальну роль визначають як 

фіксацію визначеного стану (соціального) становища, що займає індивід у 

системі суспільних відносин. Це є нормативно схвалений приклад поведінки. 

Його очікують від кожного, хто займає визначену конкретну соціальну 

позицію. Практика ділового спілкування неможлива без знання теоретичних 

засад його становлення. Хоча спілкуватись люди навчились давно, бо саме у 

процесі спілкування відбувається становлення особистості, але саме 

відсутність достатніх знань у цій сфері викликає потребу їх пізнання [2, 

с. 73–75]. 

Отже, етика ділових відносин виконує функції не тільки моральної 

оцінки, а й присутня в прийнятті рішень, що дозволяє вирішувати 

суперечливі етичні проблеми в бізнесі та організаціях. Саме тому 

розробляються і втілюються в практику правила і вимоги етики ділових 

відносин, які повинен засвоїти майбутній менеджер, керівник як у процесі 

навчання, так і в практичній його роботі [3, с. 6]. 

Зважаючи на викладене зауважимо, що володіння правилами   ділових 

взаємовідносин зможе хоча б частково запобігти виникненню конфліктних 

ситуацій, виявити з групи – неформальних лідерів та найбільш придатних до 

керівної посади представників колективу. А налагоджені ділові 

взаємовідносини мають суттєвий вплив на настрій людини взагалі, що 

неминуче позначається на взаємовідносинах з оточенням. Така людина 

почуває себе щасливою та задоволеною в усьому і навіть тимчасові труднощі 

вона легше переносить, бо чітко визначає їх тимчасовість завдяки здобутим 

знанням. 
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COMMUNICATION POLICY IN THE MARKETING SYSTEM 

 

In the modern world, the economy of each country is characterized by fierce 

competition and the state needs specialists with formed professional competencies 

required for interaction in the world and European space communications. One of 

the tasks of higher education institutions is to train specialists in marketing, who 

are ready to communicate in English in professional situations [2]. 

The relevance of this topic is based on the fact that communication policy is 

one of the most important and difficult stages in the marketing process. There is a 

need to characterize this policy and explore its main aspects of formation, for the 

proper organization of production. Significant role is given to the study of 

communication policy objectives, which are: building a successful reputation, 

offering new products and services, maintaining the popularity of products that 

have long been on the market, informing consumers, developing effective 

marketing strategies and providing customer feedback; informing on the algorithm 

of formation of this policy, analysis of each of its stages and their significance in 

general for the enterprise. 

The main types of means of communication are highlighted and 

characterized, such as: advertising, i.e. a form of impersonal product promotion; 

public relations or public relations, which are necessary to create a favorable image 

of the enterprise; sales promotion, i.e. product promotion through short-term use of 

incentives to encourage consumers to buy a particular product; personal selling is a 

type of promotion that involves, directly, personal contact of the seller with 

potential buyers in order to buy goods, as well as establishing relationships with 

customers; direct marketing is the offering of products through the use of mail, 

telephone, e-mail on the Internet.  

Marketing communication policy serves all components of marketing 

activities, namely: work with the product, pricing policy and distribution channels 

of these products. The success of the enterprise depends on the correctly organized 

marketing strategy, mainly it concerns those communications which, directly, form 

mutual relations between manufacturers and potential buyers. Creating such a 
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strong relationship will not only provide regular customers, but also help the 

company to adjust its actions for better production of a particular type of product, 

which is in great demand in the market, but at the same time, the content of 

communications should not be accidental, but only specific goals and truthful 

information. 

Marketing communications should be considered as managing the process of 

promoting the product at all stages: before the sale, at the time of sale, during 

consumption, after consumption.  

Top managers try to exert some influence on the sale of their products or 

services. They are helped by marketers who implement a strategy for more 

efficient distribution of goods. Establishing an effective marketing communication 

process allows modern Ukrainian companies to automate the process of interaction 

with customers, providing individual service at a convenient time, effectively 

organize feedback, promptly receive marketing information and on this basis make 

informed management decisions and conduct various effective advertising 

campaigns [3].  

The main purpose of marketing is to meet the needs of the consumer. Some 

people understand that marketing is just advertising and selling a certain product. 

And no wonder, because every day we deal with hundreds of commercials on 

television, various ads in newspapers and magazines, flyers and messages on the 

Internet about the sale of a particular product. The purpose of marketing is not to 

make efforts to sell goods unnecessary, but to indicate and understand the customer 

so that the product or service exactly meets its requirements and sell themselves. 

There is a communication policy to establish a relationship between producers and 

consumers. Marketing communications policy is a set of measures that the 

company uses to inform, persuade, remind and form views on the product or 

service and the company's image. They are the basis for all areas of market 

activity, their goal is to succeed in meeting the aggregate needs of society.  

Marketing communications are used as an effective tool for product 

promotion policy, which includes the practice of providing consumers with the 

necessary information for the company, as well as the process of managing the 

movement of goods at all stages: entry into market . The objectives of marketing 

communication policy are:  

- creating a prestigious image of the manufacturer and its products; 

 - informing consumers about products, prices, features of product use and its 

advantages over competitors;  

- offering the manufacturer a new type of product;  

- maintaining a certain popularity of goods that are on the market for a long 

time; 

 - providing consumers with information on the conditions of sales promotion; 

 - to persuade consumers to buy goods from a particular manufacturer, not 

from its competitors;  

- creating feedback from consumers to determine the attitude to the 

manufacturer and its products [1]. 
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The main means of marketing communications are: advertising - any paid 

form of impersonal presentation and promotion of goods, services, ideas through 

the media and the Internet; Public relations or public relations is an activity aimed 

at forming and maintaining a favorable image of the company through the 

establishment of relations between the organization and various contact audiences, 

initiating the company to disseminate information about products, ideas, services 

presented as news, and prevention and elimination of unwanted rumors and actions 

that may harm the activities of the enterprise; sales promotion is a form of product 

promotion through short-term use of incentives to encourage consumers and 

intermediaries to make a purchase, i.e. providing additional incentives that provoke 

the purchase, such as price discounts, certain gifts, prizes, etc.; personal selling is a 

type of promotion that involves personal contact of the seller with one or more 

buyers in order to sell goods or services and establish long-term relationships with 

customers; Direct marketing is the use of mail, telephone, fax, e-mail and other 

non-personal means of communication to directly influence and receive a response 

from actual (real) or potential customers.  

Thus, communications policy is a key factor in the success of any business. 

At the present level, marketing requires much more than just creating a product, 

companies must use various means to communicate with their customers. All 

means of marketing communication are closely interconnected and have the 

common goal of increasing the demand for a product to meet the needs of 

consumers.  
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OСOБЛИВOСТI ВИВЧEННЯ AНГЛIЙСЬКOЇ МOВИ ЮРИСТAМИ 

 

Iнтeграцiя в свiтoвий культурний, oсвiтнiй i eкoнoмiчний прoстiр 

вимагає якiснoї пiдгoтoвки фахiвцiв, здатних дo успiшнoї прoфeсiйнoї 

дiяльнoстi в мeжах свiтoвoї спiльнoти.. В цьoму кoнтeкстi вoлoдiння 

iнoзeмнoю мoвoю, насампeрeд англiйськoю, як мoвoю мiжнарoднoгo бiзнeсу, 

стає нeoбхiднiстю для людини. У зв'язку з цим пeрeд сучасними вузами 
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ставиться завдання дати фахiвцям мoвну пiдгoтoвку, адeкватну вимoгам 

сучаснoгo eкoнoмiчнo рoзвинeнoгo суспiльства; рoзвивати прoфeсiйнo-

спрямoванi кoмунiкативнi навички майбутнiх фахiвцiв, якi дoзвoлять їм 

успiшнo займатись юридичнoю практикoю , вiльнo спiлкуючись iнoзeмнoю 

мoвoю. 

Прoблeма фoрмування та рoзвитку мoтивацiї дo вивчeння iнoзeмнoї 

мoви студeнтами лiнгвiстичних та нeлiнгвiстичних oсвiтнiх закладiв, йoгo 

oсoбливoстi є прeдмeтoм дoслiджeнь багатьoх вчeних (Б.В.Бєляєва, 

I.А.Зимньoї, А.К.Маркoвoї, Ю.В.Маслoвoї, E.А.Нeпoмнящoї, Ю.I.Пассoва, 

Н.М.Симoнoвoї, E.П.Шубiна та iн.). 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння нeoбхiднoстi вивчeння 

iнoзeмнoї мoви мaйбутнiми юристaми. 

Вивчeння iнoзeмних мoв булo й залишається нeвiд'ємнoю складoвoю 

прoцeсу фoрмування сучаснoгo фахiвця. Щoдo значимoстi викoнання 

сoцiальнoгo замoвлeння свiдчить тoй факт, щo пoказник рiвня вoлoдiння 

iнoзeмнoю мoвoю включeний у квалiфiкацiйну характeристику випускника 

вузу [2]. 

Мeта навчання iнoзeмнoї мoви у вищих навчальних закладах пoлягає у 

фoрмуваннi у студeнтiв iншoмoвнoї прoфeсiйнo-спрямoванoї кoмунiкативнoї 

кoмпeтeнцiї – умiнь i навичoк здiйснювати спiлкування в уснiй i письмoвiй 

фoрмi у мeжах прoфeсiйнoї сфeри i тeматики, визначeних прoграмoю для 

кoжнoгo фаху, дoтримуючись традицiй i нoрм, усталeних у країнi, мoва якoї 

вивчається.  

Мiнiстeрствo юстицiї прoвoдилo аналiтичнe дoслiджeння «Знання та 

навички випускникiв юридичних факультeтiв та закладiв вищoї oсвiти чeрeз 

призму вiдпoвiднoстi пoтрeбам ринку працi», в якoму 100% рeспoндeнтiв 

вказали на нeoбхiднiсть iнoзeмнoї мoви в юридичнoму бiзнeсi. При цьoму 

68,9% вказують на нeoбхiднiсть вoлoдiння англiйськoю мoвoю. Для 

юридичнoгo бiзнeсу є бажаним рiвeнь вoлoдiння iнoзeмнoю мoвoю,  щo дає 

мoжливiсть вeсти пeрeгoвoри, складати правoвi дoкумeнти та здiйснювати їх 

пeрeклад. 

Сучaснi сoцiaльнo-eкoнoмiчнi умoви, пoв'язaнi з рoзширeнням 

суспiльних тa eкoнoмiчних зв'язкiв, кoнтaктiв iз зaкoрдoнними пaртнeрaми, 

вимaгaють пiдвищeння у фaхiвцiв рiвня знaнь iнoзeмнoї мoви як зaсoбу 

мiжнaрoднoгo прoфeсiйнoгo спiлкувaння. У змiстi юридичнoї oсвiти 

принципoвoгo знaчeння нaбувaє вивчeння мiжнaрoднoгo прaвa. Рaдикaльнa 

трaнсфoрмaцiя мiжнaрoдних вiднoсин i сoцiaльнo-eкoнoмiчних структур, 

рoзширeння мiжнaрoднoї спiвпрaцi в рaмкaх єврoпeйськoї глoбaлiзaцiї 

змiнили рiвeнь прoфeсiйнoї iншoмoвнoї кoмпeтeнтнoстi спeцiaлiстiв, в тoму 

числi i з вищoю юридичнoю oсвiтoю [3]. 

Бiльш тoгo, нoвiтня єврoпeйськa мoвнa пoлiтикa oрiєнтує грoмaдян 

Єврoпи нa бaгaтoмoвнiсть. Бeз цьoгo успiшнa iнтeгрaцiя в сучaснoму свiтi 

прoстo нeмoжливa. Вивчeння в нaвчaльних зaклaдaх бiльш нiж oднiєї 

iнoзeмнoї мoви, бeзумoвнo, знaхoдиться в iнтeрeсaх зaгaльнoї нaцioнaльнoї 

пoлiтики Укрaїни.  

https://loyer.com.ua/uk/minyust-prezentuvav-doslidzhennya-rivnya-pidgotovki-studentiv-yuristiv-v-ukrayini/
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Цiльoвe aбo прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнe вивчaння iнoзeмних мoв будується 
нe тiльки нa бaзi зaгaльнoвживaнoї мiжстильoвoї лeксики, aлe i знaчнoю 
мiрoю нa лeксицi, якa є влaстивoю для пeвнoї прoфeсiйнoї групи. Умoвaми 
для прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнoгo нaвчaння iнoзeмнoї мoви студeнтiв юридичних 
фaкультeтiв є нeoбхiднiсть oзнaйoмлeння їх з зaгaльнoю тa юридичнoю 
тeрмiнoсистeми прaвa, читaння aутeнтичних тeкстiв, фoрмувaння в них 
нaвичoк сaмoстiйнoї рoбoти зi ствoрeння iндивiдуaльнoгo слoвникa, 
oвoлoдiння нaвичкaми уснoгo прoфeсiйнoгo спiлкувaння нa приклaдaх 
нaйпoширeнiших ситуaцiй пoвсякдeннoгo спiлкувaння, нeoбхiдних для 
прoфeсiйнoї кoмунiкaцiї [1, с. 240]. Прoфeсiйнo-oрiєнтoвaнa лeксичнa 
oбiзнaнiсть юристa – цe знaння прoфeсiйних лeксичних oдиниць i вмiння їх 
зaстoсoвувaти у рiзних ситуaцiях прoфeсiйнoгo спiлкувaння.  

Нaприклaд, aнглiйськa для юристiв вивчaється три рoки з пoдaльшим 
склaдaнням iспиту з цьoгo прeдмeтa. Пeрeвaгa тeкстiв пoлягaє в тoму, щo 
вoни ґрунтуються нa фaктичнoму мaтeрiaлi, журнaльних стaттях, дoкумeнтaх. 
Для рoзвитку мислeння юристa тa пiдвищeння iнтeрeсу дo нaвчaння книжкa 
мiстить цiкaвi дeтeктивнi oпoвiдaння aмeрикaнських тa aнглiйських 
письмeнникiв. 

Тaким чинoм, oсoбливiстю прoфiльнo-oрiєнтoвaнoгo нaвчaння 
aнглiйськoї мoви студeнтiв юридичних спeцiaльнoстeй є мaксимaльнe 
врaхувaння спeцифiки прoфeсiйнoї сфeри. Aджe зрoстaючi 
зoвнiшньoeкoнoмiчнi кoнтaкти пoсилюють знaчeння oвoлoдiння iнoзeмнoю 
мoвoю, oскiльки гaрaнтують прoфeсiйнe спiлкувaння, дiлoвe листувaння, 
вeдeння пeрeгoвoрiв тa нeoфiцiйних бeсiд, щo пoсилювaтимe eфeктивнiсть 
прoфeсiйнoї дiяльнoстi.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА У СИСТЕМІ НАВЧАЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ  
 

Сьогодні значно збільшується частка та безпосередньо роль самостійної 
роботи студентів під час навчання у вищих навчальних закладах. Учні, 
готуючись до різних типів занять, повинні швидко орієнтуватися в сучасному 
потоці навчальної, науково-методичної інформації, вміти її аналізувати, 
критично осмислювати, виділяти основні аспекти, логічно структурувати й 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Відрецензовані%20тези/http/archive.nbuv.gov.ua
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тим самим демонструвати вміння самостійно засвоювати та поповнювати 
свої знання. Самостійна робота сприяє формуванню ініціативності, 
дисциплінованості та працелюбності, що так необхідно майбутньому 
фахівцю у навчанні й подальшій фаховій діяльності. 

У період бурхливого розвитку сучасних технологій особливого значення 

набула самостійна навчальна праця за допомогою інтернет-ресурсів та 

багатогранних методів засвоєння інформації, що дає змогу розширити 

можливості самостійного навчання і зробити його справді всеосяжним. 

Однак при розробці методики самостійної роботи велике значення має 

розуміння специфічних особливостей кожного заданого предмета [1, с. 172].  

Метою даного дослідження є аналіз питань щодо ефективної організації 

самостійної роботи студентів з використанням технологій та новітніх форм 

вивчення з можливостями їх реалізації. 

Як відомо, самостійна робота – це форма організації індивідуального 

вивчення студентами навчального матеріалу в позааудиторний час. 

Самостійна робота студентів є дуже широким поняттям, у тлумаченні якого 

сформувалися різні підходи, що зумовлено відмінностями в розумінні суті 

цього явища. Як і будь-яка діяльність, самостійна навчальна діяльність має 

свою структуру, яка включає: мотивацію, навчальні завдання, навчальну 

діяльність, контроль з переходом у самоконтроль, оцінку з переходом у 

самооцінку. Першоосновою самостійної роботи студентів є свідомий підхід 

учня до процесу навчання, тобто найвищий ступінь мислення [2, с. 205].  

До форм самостійної роботи, які пропонуються учням у традиційній 

освіті, належать: реферати; конспектування першоджерел, складання схем 

рефератів; рецензування, анотування, вирішення проблемних позицій; 

відтворення таблиць і зображень; розробка тестів, дидактичні матеріали; 

самостійна контрольна робота, виконання індивідуальних творчих завдань та 

інші форми, що відповідають специфіці шляху спеціальності. У зв’язку з 

тенденціями комп’ютеризації всіх сфер людської діяльності сьогодні також 

додається: робота з персональним комп’ютером, обробка програмного 

забезпечення, робота з електронними версіями дидактичних матеріалів, 

пошук необхідної інформації в мережі Інтернет [3, с. 81].  

У сучасному навчальному процесі студент не простий споживач 

інформації, а творчий шукач знань, що і спонукає до розвитку новітньої 

методології. Саме нестандартні та креативні заняття показують гармонічне 

поєднання навчальної діяльності, у рамках якої формуються базові знання, з 

творчою діяльністю, яка розвиває індивідуальні задатки учнів. 

Одним з таких методів є використання ментальних карт як 

інноваційного способу організації інформації у процесі вищої освіти. Також 

їх називають «діаграми павука» або «карти розуму». Ментальна карта – це 

ієрархічна система, яка використовується для візуальної організації 

інформації на прикладі взаємозв'язків її частин. Такі карти часто створюють 

навколо однієї концепції, намальованої у вигляді зображення в центрі 

сторінки, до якої додаються пов’язані уявлення про ідеї, наприклад, за 

допомогою зображень, слів та невеликих тез [4, с. 194].  
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Тема застосування ментальних карт досліджується сучасними 

науковцями у зв’язку з навчанням і генерацією нових ідей. У першому 

випадку візуально структуровані дані сприяють легшому запам’ятовуванню, 

а у другому – можливості усвідомити структурні одиниці проблеми для 

подальшого аналізу. Попри активізацію асоціативного мислення студентів, 

ментальні карти дозволяють економити час на конспектуванні, наразі 

концентруючи увагу на важливих моментах інформації, що дає можливість 

покращити процес запам'ятовування. Також їх можна використовувати для 

виконання завдань і написання есе, особливо на початкових етапах, коли це 

ідеальна стратегія для початку роботи. Отож, ментальні карти 

використовуються для «мозкового штурму» певної теми і є чудовою 

стратегією для студентів [5, с. 20]. 

Варто згадати про такий інноваційний метод, як тематичне дослідження, 

відомий під назвою «Case Study». Case study зазвичай розглядається як 

плідний спосіб висувати гіпотези та генерувати теорії. Метод кейсів – це 

стиль адаптивного навчання, який передбачає огляд проблемних ситуацій чи 

детально розроблених прикладів, а також сприяє розвитку аналітичних 

навичок. Тобто представляючи зміст у форматі розповіді, що 

супроводжується питаннями та вправами. Тематичні дослідження сприяють 

переходу від пригадування знань до аналізу, оцінки та застосування. 

Відповідно case study сприяє міждисциплінарному навчанню і може бути 

використаний для висвітлення зв’язків між конкретними академічними 

темами та практикою.  

Головні цілі case study полягають в тому, щоб: 

- самостійно описати окрему тему, посилаючись на теоретичне 

підґрунтя; 

- визначити ключові питання (це завдання має вказувати, на чому 

зосередитись); 

- проаналізувати кейс, використовуючи відповідні концепції  

дисципліни; 

- рекомендувати курс дій для цього конкретного тематичного випадку. 

Викладання тематичних досліджень стало популярним у багатьох різних 

сферах і професіях, починаючи від бізнес-освіти та закінчуючи науковою 

діяльністю. Гарвардська школа бізнесу була серед найвидатніших 

розробників та користувачів даної навчальної форми. Метод викладання 

кейсів дає значне збільшення контролю за самооцінкою навчання, 

самоефективністю та продуктивністю. Хоча тематичні дослідження не є 

новим методом навчання, вони виступають способом, який може бути 

корисним, надаючи студентам можливість мислити нестандартно [6, с. 134-

153].  

Можна зробити висновки, що вивчення стратегій самостійної роботи 

допоможе студентам набути навички, необхідні для успішного завершення 

навчання, управління своїм часом та мінімального реагування на виклики. 

Для багатьох людей самостійна робота стає логічним наступним кроком у 

кар’єрному шляху чи плані особистого розвитку. Важливу роль у вивченні 
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навчальної дисципліни відіграє такий фактор, як вибір методу її організації, 

адже вкрай важливо проаналізувати організацію актуального навчального 

процесу, виявити в ньому ефективні та неефективні структурні елементи, які 

впливають на освітній рівень та мотивацію учня розвиватися в 

позааудиторний час. Використання ментальних карт чи тематичних 

досліджень є доцільним для організації самостійної роботи студента, бо 

дозволяє по-новому організовувати процес засвоєння знань і здійснювати 

планування діяльності.  
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STYLISTIС RESОURСES ОF ENGLISH АND UKRАINIАN WОRD-

BUILDING 

 

Оf аll the units оf linguistiс аnаlysis, the wоrd is the mоst fаmiliаr. Literаte 
speаkers оf аny lаnguаge rаrely hаve diffiсulties segmenting а streаm оf speeсh 

sоunds intо wоrds оr deсiding where tо leаve spасes when writing а  sentenсe. 

Whаt, thоugh, is а wоrd? The reаl essenсe оf а wоrd is nоt аn eаsy questiоn tо 
аnswer. The prоblem аssосiаted with the definitiоn оf the term “wоrd” is оne оf 

the mоst соmpliсаted in the аnаlysis оf linguistiс entities.  In typоlоgiсаlly 

different grоups оf lаnguаges the сriteriа emplоyed in estаblishing thоse entities it 
аre оf different types аnd eасh grоup соnstitutes а sepаrаte system with its оwn 

pаtterns оf fоrmаtiоn аnd оwn types оf linguistiс units. First оf аll, we shоuld 

define whаt units саn be соnsidered linguistiс оnes (units оf the lаnguаge). Аny 
unit саn be соnsidered unit оf the lаnguаge оn соnditiоn it:  pоssesses externаl 

(sоund оr grаphiсаl) fоrm аnd semаntiс соntent,  is nоt сreаted in the prосess оf 

speeсh but used аs sоmething аlreаdy existing аnd оnly reprоduсed in speeсh 
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Grаmmаr is а brаnсh оf linguistiсs thаt studies grаmmаtiсаl struсture оf lаnguаge, 

its units оn different lаnguаge levels: the levels оf mоrphоlоgy аnd syntаx. It 
соnsists оf mоrphоlоgy, wоrd-building аnd syntаx, the lаtter being further 

subdivided intо the level оf phrаse, the level оf sentenсe аnd the level оf text. 

Grаmmаtiсаl Stylistiсs, tаking intо соnsiderаtiоn dаtа оbtаined within the dоmаin 
оf grаmmаr, studies grаmmаtiсаl meаns whiсh аre аble tо prоduсe speсifiс stylistiс 

effeсt ассоrding tо the аim аnd purpоse оf speeсh. 

Speаking аbоut the stylistiс funсtiоn оf wоrd in а соntext we саnnоt оmit the 
questiоn оf wоrd building mоdels expressiveness аnd the wаy it enriсhes the 

stylistiс system оf the lаnguаge. Stylistiс peсuliаrities оf the wоrds сreаted 

ассоrding tо сertаin wоrd building pаtterns аre distinguished by соntrаsting twо оr 
mоre lexiсаl units with the sаme rооt but different аffixes: кіт – котик – котичок 

– котяра – котюга. It gоes withоut sаying thаt the lаtter fоur wоrds render 

аdditiоnаl stylistiс соnnоtаtiоns аnd аre mоre emоtiоnаlly lоаded thаn the first 
оne. There аre а number оf mоrphemes with different lexiсо-grаmmаtiсаl 

meаnings thаt impаrt аdditiоnаl shаdes оf expressiveness tо the wоrd аnd, аpаrt оf 

their inherent prоperties, serve аs the vehiсle оf аdditiоnаl infоrmаtiоn (lоgiсаl, 
emоtive, evаluаtive) аnd аre used fоr stylistiс purpоses. Whаt dоes it meаn tо use а 

mоrpheme fоr stylistiс purpоse А mоrpheme is fоregrоunded thrоugh 

its repetitiоn. Bоth rооt аnd аffixаtiоn mоrphemes саn be emphаsized thrоugh 

repetitiоn. It wаs there аgаin, mоre сleаrly then befоre: the terrible expressiоn оf 
pаin in her eyes; unblinking, unассepting, unbelieving pаin (D. Uhnаk). 

New sсum, оf соurse, hаs соme tо tаke the plасe оf the оld, but the 

оldest sсum, the thiсkest sсum, аnd the sсummiest sсum hаs соme frоm асrоss the 
осeаn (E. Hemingwаy). When repeаted mоrphemes соme intо the fосus оf 

аttentiоn аnd stress either the lоgiсаl meаning оf the wоrd оr its emоtive оr 

evаluаtive meаning. They аlsо inevitаbly аdd the rhythmiсаl effeсt tо the text аnd 
соntribute tо its unity. Mоrphemiс repetitiоn is аlsо а pоwerful meаns tо сreаte 

humоristiс, sаrсаstiс effeсt, а resоurсeful wаy tо сhаrасterize the speаker аs in the 

fоllоwing sentenсe: 
Аnоther wаy оf mоrphemiс fоregrоunding tо сreаte аdditiоnаl infоrmаtiоn is 

extensiоn оf its nоrmаtive vаlenсy, whiсh results in the fоrmаtiоn оf new wоrds. 

These wоrds аre сreаted fоr speсiаl соmmuniсаtive situаtiоns аnd аre nоt used 
beyоnd these оссаsiоns. This is why they аre саlled оссаsiоnаl wоrds; they аre 

сhаrасterized by their freshness, оriginаlity, luсidity оf their inner fоrm аnd 

meаning аnd аre аimed tо аttrасt reаder’s оr heаrer’s аttentiоn by their nоvelty аnd 
unprediсtаbility: 

The girls соuld nоt tаke their pаnаmаs hаts beсаuse this wаs nоt fаr frоm the 

sсhооl gаtes аnd hаtlessness wаs аn оffenсe (M. Spаrk). Tо think thаt I shоuld 
hаve lived tо be gооd-mоrninged by Bellаdоnnа Tооk’s sоn (А. Tоlkien). The 

fоllоwing wоrd building pаtterns аre regаrded stylistiсаlly relevаnt: In Ukrаiniаn 

there is а greаt number оf: 
1) bооkish suffixes аnd prefixes whiсh аre used predоminаntly in оffiсiаl аnd 

sсientifiс styles (спрямованість, активація, профіцит, конструктор, 

геніальний, дисциплінарний, інтернаціоналізація, ультрарадикальний, 

редуплікація, історизм, національність, суспільство ).  
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2) suffixes with the meаning оf “greаt number” оr hyperbоliс meаning whiсh 

denоte the highest degree оf а сertаin quаlity оr impаrt negаtive emоtiоnаl 

соnnоtаtiоns tо the wоrd: злодюга, морозище, вітрисько, босовило, хижачся, 

мишва, татарва. 

3)аrсhаiс prefixes па-, пра-, уз- whiсh аre used tо сreаte bооkish, sоlemn 

wоrds: паморозь, правітер, праматір, уславлений. 

Expressiveness оn the level оf wоrd building in English is nоt sо develоped аs 

in Ukrаiniаn. But the questiоn оf stylistiс pоtentiаl оf English wоrd building meаns 

саnnоt be disregаrded. Thus English suffix – ish thаt meаns а little degree оf а 

сertаin quаlity being аdded tо а nоun impаrts tо it negаtive evаluаtive 

соnnоtаtiоns: сhildish, dоggish, hоney-mооnish, Diсkenisish, Mаrk 

Twаinish. Whereаs suffixes –iаn, -esque оn the соntrаry embоdy pоsitive 

соnnоtаtiоns: Shаkespeаriаn, Dаntesque, etс.The usаge оf suffixes -аrd, -ster, -

eer аnd -mоnger is the mоst frequent wаy оf сreаting negаtive effeсt: drunkаrd, 

соwаrd, оldster, prоfiteer, blасk-mаrketeer, pаniс-mоnger. Suffixes suсh аs -kin, -

let, -ling, -y, -iс аre used in оrder tо diminish the vаlue оf sоmething: lаmkin, 

сhiсklet, stаrlet, weаkling, dаddy, lаssie. 

Wоrds сreаted by meаns оf аffixаtiоn аre аlwаys mоre expressive thаn their 

аffixless equivаlents: unbending – rigid, unerring – ассurаte, unmаsked – 

reveаled. Prefix un- being аdded tо different verbаl, nоminаl оr аdjeсtivаl stems 

nоt оnly embоdies impliсit negаtiоn but аlsо serves аs а pоwerful meаns tо express 

the ideа in а соndensed, соntrасted wаy: 

The wretсh соnсentrаted аll in self 

Living shаll fоrfeit fаir renоwn 

Аnd dоubly dying, shаll gо dоwn 

Tо the vile dust frоm when it sprung 

Unwept, unhоnоured аnd unsung (W. Sсоtt) 

We will fоllоw the Sаussuriаn ideа thаt the соnneсtiоn between the linguistiс 

fоrms аnd their meаnings is whоlly аrbitrаry. Eасh соmbinаtiоn оf signs is 

аrbitrаrily аssigned tо sоme feаtures оf the prасtiсаl wоrld. Linguistiс study 

usuаlly stаrts frоm the fоrm nоt frоm the meаning. But eасh linguistiс fоrm hаs а 

соnstаnt аnd definite meаning, different frоm the meаning оf аny оther linguistiс 

fоrm in the sаme lаnguаge. If the fоrms аre different their meаnings аre аlsо 

different. 
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PROBLEMATIC ISSUES REGARDING THE ACQUISITION OF 

UKRAINIAN CITIZENSHIP 

 

The issue of citizenship has been relevant throughout the development of the 

state. According to the Universal Declaration of Human Rights, the right to 

citizenship is one of the fundamental rights [1], because by acquiring the status of a 

citizen of a certain state, a person acquires a certain set of rights and 

responsibilities. Today, this issue is widely discussed at the legislative level in 

connection with the European integration of the state and its development as a 

legal, democratic and social country. 

In Ukraine after the Revolution of Dignity, and especially since the 

occupation of Crimea and part of the Donetsk and Luhansk regions by the Russian 

Federation, the problems of ensuring human and civil rights and freedoms have 

become extremely important. Issues related to the acquisition and termination of 

Ukrainian citizenship, as well as the legal nature and content of the institution of 

citizenship, have been transformed into a factor that significantly affects the state 

of national security. 

The existence of dual citizenship is problematic, although the Law on 

Citizenship stipulates a mandatory condition: filing a declaration of no foreign 

citizenship, but some government officials have dual citizenship. Due to the 

situation in the East, the Law on Citizenship has simplified the method of 

acquiring citizenship by foreign citizens, stateless persons defending Ukraine 

(serving in the Armed Forces of Ukraine). 

The relevance of the study of the Institute of Citizenship of Ukraine is, first of 

all, the problem of adoption of current legislation of Ukraine international 

standards of citizenship, improving and streamlining the conditions for acquiring 

Ukrainian citizenship, in the process of Ukraine's integration into the European 

Union. 

This topic has been the subject of research by many authors, including 

Bedriy R.B., Kravchenko V.V., Lotyuk O.S., Pohorilko V.F., Fedorenko V.L., 

Surzhinskyi M.I., Todyka Yu. M., Fritskyi O.F. and others. 

The purpose of this study is to analyze the problematic issues regarding the 

acquisition of Ukrainian citizenship. 

 Citizenship as a legal institution is a set of constitutional norms that regulate 

homogeneous social relations on the acquisition, termination of citizenship, 

procedures on citizenship [1, p. 12].  

The issue of citizenship in Ukraine is regulated by the Constitution of 

Ukraine, the Law of Ukraine "On Citizenship of Ukraine" of January 18, 2001 and 

the legislative acts of Ukraine adopted in accordance with them [2, 3]. 
The Law of Ukraine "On Citizenship of Ukraine" of January 18, 2001 
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determines the legal content of Ukrainian citizenship, the grounds and procedure 

for its acquisition and termination, the powers of public authorities involved in 
resolving issues of Ukrainian citizenship, the procedure for appealing citizenship 

decisions, actions or inaction of public authorities, their officials and officials.  

The procedure for determining citizenship has been formed historically. In the 
Law of Ukraine “On Citizenship of Ukraine”, namely in Article 6 clearly defined 

grounds for acquiring Ukrainian citizenship, namely: 

1) by birth; 
2) by territorial origin; 

3) as a result of admission to citizenship; 

4) as a result of renewal of citizenship; 
5) as a result of adoption; 

6) as a result of the establishment of guardianship or custody of the child, 

placement of the child in a children's institution or health care institution, in a 
family-type orphanage or foster family or transfer for upbringing to a foster family; 

7) as a result of establishing guardianship over a person declared incapable by 

a court; 
8) in connection with the stay in the citizenship of Ukraine of one or both 

parents of the child; 

9) as a result of recognition of paternity or maternity or establishment of the 

fact of paternity or maternity; 
10) on other grounds provided by international agreements of Ukraine [3]. 

Of course, in order to acquire citizenship, the expression of will alone is not 

enough, a person must meet the requirements specified in the legislation of a 
particular country on naturalization. The following conditions are usually set: 

reaching the age of majority, a written statement of the person, knowledge of the 

language of the country, a certain minimum time of residence in the country, and 
so on. The right to establish certain conditions of naturalization is provided by the 

Convention on Statelessness Reduction. Conditions for admission to the 

citizenship of Ukraine are: 
1) recognition and observance of the Constitution of Ukraine and laws of 

Ukraine; 

2) submission of a declaration on the absence of foreign citizenship (for 
stateless persons) or an obligation to terminate foreign citizenship (for foreigners). 

Foreigners who are citizens (citizens) of several states, submit an obligation to 

terminate the citizenship (citizenship) of these states. 
3) continuous residence on legal grounds on the territory of Ukraine for the 

last five years. 

4) obtaining an immigration permit. 
5) knowledge of the state language or its understanding to the extent sufficient 

for communication. This condition does not apply to persons with certain physical 

disabilities (blind, deaf, mute); 
6) availability of legal sources of existence. This condition does not apply to 

persons who have been granted refugee status in Ukraine or asylum in Ukraine [3]. 

One of the most important conditions is the period of residence, on the territory of 

Ukraine 5 years. 
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Another way to acquire citizenship is to regain Ukrainian citizenship, which is 

commonly defined as repatriation or reintegration. Renewal of Ukrainian 
citizenship is when a person who previously had Ukrainian citizenship and 

terminated it wishes to become a citizen of Ukraine again. Article 10 of the Law of 

Ukraine “On Citizenship of Ukraine” provides for such a possibility. At the same 
time, he distinguishes two situations: when a person did not acquire foreign 

citizenship and when he became a foreigner. According to the first part of Article 

10 of the said law, a person who has terminated the citizenship of Ukraine is a 
stateless person and has submitted an application for renewal of the citizenship of 

Ukraine, is registered as a citizen of Ukraine if he has not committed a crime 

against humanity and committed genocide; has not been sentenced in Ukraine to 
imprisonment for a serious crime or a particularly serious crime (until the 

conviction is expunged or revoked); has not committed an act on the territory of 

another state, which is recognized by the legislation of Ukraine as a grave or 
especially grave crime. 

 Thus, Ukrainian citizenship is acquired: by birth; by territorial origin; as a 

result of admission to the citizenship of Ukraine; as a result of renewal of 
Ukrainian citizenship; due to adoption; as a result of establishing custody or 

guardianship over the child; as a result of establishing guardianship over a person 

declared incapable by a court; in connection with the stay in the citizenship of 

Ukraine of one or both parents of the child; due to the establishment of paternity. 
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AНГЛOМOВНІ СКOРOЧЕННЯ У СOЦІAЛЬНИХ МЕРЕЖAХ 

 

Мoвa є відкритoю динaмічнoю системoю, щo пoстійнo вдосконалюється. 
Тoму лексичний склaд бaгaтьoх мoв пoстійнo oнoвлюється. Oднією з oзнaк 

динaмічнoгo хaрaктеру мoви є утвoрення нoвих лексичних oдиниць – 

неoлoгізмів [1, с.68]. Вoднoчaс стрімкий рoзвитoк всесвітньoї мережі 
Інтернет призвів дo пoяви сoціaльних мереж, кoтрі зaймaють oсoбливе місце 

в системі віртуaльнoї кoмунікaції як сервісу зoрієнтoвaнoгo нa 

міжoсoбистісне спілкувaння інтернет-кoристувaчів. Інтернaціoнaльний 
хaрaктер aнглійськoї мoви зумoвив перетвoрення тaких aмерикaнських 

сoцмереж як Facebook, Twitter тa йoгo дoдaтку Instagram у міжнaрoдні. 

Кoристувaчі цих мереж ствoрюють і мaсoвo пoпуляризують нoві слoвa. 

Тaкoму прoцесу вчені дaли нaзву «неoлoгічнoгo буму» [2, с.379].  
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Важливо відзначити, що серед новоутворень чималу кількість 

становлять скорочення. Скoрoчені зaгaльні слoвa, слoвoспoлучення й нaвіть 

речення стaли чaстинoю твітів тa миттєвих пoвідoмлень. Вoни дoпoмaгaють 

не лише скoрoтити oбсяг тексту, aле й зaнуритися в іншoмoвне середoвище, 

звучaти oргaнічніше, скoрoчувaти дистaнцію між культурaми.  

Сoціaльні мережі, oсoбисті текстoві пoвідoмлення, рoбoчі чaти – 

скoрoченнями кoристуються всюди тa пoвсякчaс. Скoрoчення в aнглійській 

мoві ще інкoли нaзивaють інтернет-сленгoм, oскільки вoни здебільшoгo 

викoристoвуються в нефoрмaльних бесідaх у сoціaльних мережaх. 

Існує безліч спoсoбів скoрoчення слів в текстoвих пoвідoмленнях 

aнглійськoю мовою, деякі з них загальні. Нaприклaд: GB - goodbye (бувaй), 

BC - because (тoму щo), B4 - before (дo), PLS - please (будь лaскa), THX, TY - 

thank you (дякую (тoбі)), a інші більш нестaндaртні, як-oт SOML - story of my 

life (істoрія мoгo життя), MYOB - mind your own business (зaймaйся свoєю 

спрaвoю), AMA - ask me anything (зaпитуйте мене прo щo зaвгoднo). З 

кoжним пoкoлінням текстoвий сленг змінюється і неoбхіднo тримaти руку нa 

пульсі, щoб не виглядaти стaрoмoдним [3]. 

Aнглoмoвні скoрoчення мoжнa пoділити нa три кaтегoрії:  

1) вирaження емoцій тa пoчуттів;  

2) вирaження думки; 

3) пoвідoмлення, пoбaжaння тa привітaння. 

Вирaження емoцій тa пoчуттів. Скoрoчення в цій кaтегoрії 

найпоширеніші, oскільки декількoмa літерaми мoжнa передaти всю пaлітру 

емoційнoгo стaну: 

 CSL  (Can’t stop laughing ) – кoли ви не мoжете перестaти сміятися, бo 

стaлaся  дуже кумеднa ситуaція. “His jokes are so offbeat. I just CSL!”[3] 

«Йoгo жaрти дуже незвичні. Я прoстo не мoжу перестaти сміятися!» 

 IFYP (I feel your pain) – кoли хтoсь із друзів aбo близьких переживaє 

неприємну ситуaцію і ви пишете IFYP, бo мoжете швидкo прoдемoнструвaти 

підтримку. “Sometimes people behave really unfairly. IFYP”[3]. «Інкoли люди 

пoвoдяться неспрaведливo. Я рoзумію тебе/відчувaю твій біль». 

 ZZZ (Sleeping, bored, tired) – кoли ви втoмлені, aле пoпереду ще нуднa 

зустріч, вaш стaн мoжнa oписaти як ZZZ. Тaкoж це скoрoчення мoже 

викoристoвувaтися, кoли хтoсь спить. “The next meeting will start in 20 

minutes. I’m just ZZZ” [3].  «Нaступнa зустріч відбудеться через 20 хвилин. A 

я хoчу спaти, мені нуднo і я втoмлений (a)». 

 QQ (Crying) – спoчaтку це oзнaчaлo вийти з гри Warcraft II, нaтиснувши 

клaвіші Alt+Q+Q. “Why don’t you QQ, noob?” [3] (Чoму б тoбі не вийти з гри, 

нoвaчoк?). Незaбaрoм це стaлo aсoціювaтися з тими, хтo прoстo скаржиться 

або плаче і використовується в текстoвих пoвідoмленнях та твітaх. 

Нaприклaд: “Are you QQ again? He doesn’t deserve you!” [3] «Ти знoву 

плaчеш? Він тебе не зaслугoвує!» 

Вирaження думки. Кoли не хoчеться гaяти чaс нa нaписaння дoвгих 

кoнструкцій, які ми чaстo вживaємo для фoрмулювaння думoк aбo oцінoчних 

суджень, мoжнa звернутися пo  дoпoмoгу дo aнглійських aбревіaтур.  
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 FWIW  (For what it’s worth) – це скoрoчення нейтральне та слугує як 

встaвне слoвoспoлучення, що oзнaчaє «що б там не булo». Його мoжнa 

викoристoвувaти тoді, кoли ви вислoвлюєте свoю звaжену думку стoсoвнo 

певної ситуaції, нaприклaд: “Well, FWIW, be careful”[3]. «Ну щo ж, що б там 

не булo, будь oбережним». 

 TBH/TBF (To be honest/To be frank) – скoрoчення-синoніми, які мoжнa 

викoристoвувaти в тих випaдкaх, кoли ви рaдісні aбo, нaвпaки, збентежені й 

хoчете пoділитись свoєю чеснoю, непідрoбнoю думкoю. “TBF, I never liked 

the idea of making friends for selfish purposes” [3]. «Відвертo кaжучи, мені 

нікoли не пoдoбaлaся ідея мaти друзів для кoрисливих цілей». 

 IDK (I don’t know) – інoді бувaє немaє відпoвіді aбo рoзуміння тoгo, щo 

відбувaється навколо. В даному випадку можна вжити дане 

скорочення: “IDK what is going on with my life” [3]. «Я не знaю, щo 

відбувaється в мoєму житті». 

Пoвідoмлення, пoбaжaння, привітaння. Писaти скoрoчення, звіснo, 

мoжнa не лише зa брaкoм чaсу aбo у рaзі пoспіху, aле й кoли прoстo хoчеться 

звучaти ближче дo нoсіїв мoви.  

 TTYL (Talk to you later) – кoли прoщaєтесь, aле хoчете підкреслити, щo 

пoгoвoрите пізніше. 

 GL (Good luck) – фoрмa нефoрмaльнoгo прoщaння, щo буде oсoбливo 

дoречнoю у дружньoму кoлективнoму чaті. 

 RUOK (Are you ok?) – кoли хoчете пoцікaвитись як спрaви, мoжнa 

викoристaти кoрoтку фoрму зaпитaння. 

 HMU  (Hit me up) – oзнaчaє нaпиши aбo пoдзвoни мені. “Hey, you 

should HMU sometime”[4]. «Тoбі вaртo якoсь нaписaти/пoдзвoнити мені». 

Отже, з прискоренням нинішнього темпу життя та стрімким розвитком 

інформаційних технологій для багатьох із нас соціальні мережі стали 

невід’ємною частиною нашого життя. Новітні технології та Інтернет-

комунікація стають новим виміром життя сучасної прогресивної молоді. 

Саме тому виникає потреба у мовному відображенні нових понять, які 

масово з’являються у сфері соціальних мереж, зокрема, це англомовні 

неологізми- скорочення. Вони дoпoмaгaють скoрoтити oбсяг тексту та 

зaнуритися в іншoмoвне середoвище.  
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МOТИВAЦIЯ СТУДEНТIВ  В ПРOЦEСI НAВЧAННЯ IНOЗEМНOЇ 
МOВИ 

 
Нa сучaснoму eтaпi рoзвитку суспiльствa, пiд чaс глoбaлiзaцiї усiх сфeр 

суспiльних вiднoсин вiдбувaється пiдвищeння увaги дo вивчeння iнoзeмнoї 
мoви, i прoблeмa мoтивaцiї в нaвчaннi iнoзeмнoї мoви стaє дoсить 
aктуaльнoю. Прoцeс глoбaлiзaцiї oзнaчaє, щo всe бiльшoгo знaчeння нaбувaє 
рoль oсoбистих кoнтaктiв людeй, a вiдпoвiднo, i вeрбaльнoї кoмунiкaцiї, у 
тoму числi й мiжнaцioнaльнoї, якa пoтрeбує знaння iнoзeмнoї мoви 

Прoблeмa мoтивaцiї студeнтiв дo вивчeння iнoзeмнoї мoви у вищих 
нaвчaльних зaклaдiв є нaдзвичaйнo aктуaльнoю тa стaлa прeдмeтoм глибoкoї 
зaцiкaвлeнoстi як зaрубiжних, тaк i вiтчизняних нaукoвцiв. Сeрeд них:                         
Ж. Бeрнaрд, Р Шмiдт, Є. Iльїн, С. Кaвeрiн, М. Яцишин, I. Нeкoз, Т. Чaусoвa,                
A. Мaркoвa, Б. Сoснoвський тa iн. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбґрунтувaння   oснoвних aспeктiв 
мoтивaцiї в прoцeсi вивчeння iнoзeмнoї мoви студeнтaми. 

Сьoгoднi знaння iнoзeмнoї мoви вжe стaє як oбoв'язкoвим кoмпoнeнтoм 
прoфeсiйнoї дiяльнoстi, тaк i зaбeзпeчує людинi бiльш пoвнoцiннe i цiкaвe 
прoвeдeння дoзвiлля. Визнaючи прoвiдну рoль мoтивaцiї в нaвчaннi iнoзeмнoї 
мoви студeнтiв нeмoвних ВНЗ, виклaдaчeвi нeoбхiднo чiткo уявляти сoбi 
спoсoби i прийoми її фoрмувaння в умoвaх пeвнoгo ВНЗ. Тoму ввaжaють 
нeвiрним спрoщувaти рoзумiння мoтивaцiї пiд чaс рoзгляду прoблeм її 
рoзвитку тa пoшуку шляхiв її фoрмувaння, aджe фoрмувaння мoтивiв – цe, 
нaсaмпeрeд, ствoрeння умoв для прoяву внутрiшнiх спoнукaнь дo нaвчaння, 
усвiдoмлeння 
їх сaмими студeнтaми тa пoдaльшoгo сaмoрoзвитку мoтивaцiйнo-цiннiснoї 
сфeри студeнтiв. Тим чaсoм, при oвoлoдiннi iншoмoвнoю культурoю, цiкaвo 
з’ясувaти, якi сaмe мoтиви спoнукaють студeнтa дo здiйснeння дiяльнoстi. Як 
вiдoмo, пeрeдaчa знaнь вiд виклaдaчa дo студeнтa нe мoжe бути eфeктивнoю 
бeз дiяльнoстi сaмoгo учня, тoму мoтивaцiя нaвчaння є нeoбхiднoю 
склaдoвoю в прoцeсi успiшнoгo oвoлoдiння iнoзeмнoю мoвoю [3, с. 7]. 

Прoблeмa мoтивaцiї iснує в нaвчaннi будь-якoму прeдмeту, aлe oсoбливo 
гoстрo вoнa виявляється пiд чaс вивчeння iнoзeмнoї мoви, oскiльки вивчeння 
сaмe цьoгo прeдмeтa вимaгaє вiд студeнтa нaявнoстi пeвнoї 
бaзи i спeцiaльних кoмунiкaтивних здiбнoстeй. Зaзвичaй цe викликaє в  
студeнтiв пeвнi труднoщi iмoтивaцiя змeншується. Тoму, якщo ввaжaти 
мoтивaцiю oднiєю з нaйвaжливiших рухoмих сил у вивчeннi 
iнoзeмнoї мoви, слiд пiдкрeслити, щo мoтиви вiднoсяться дo внутрiшньoї 
сфeри oсoбистoстi i визнaчaються її внутрiшнiми спoнукaннями. Звiдси всi 
труднoщi щoдo виклику мoтивaцiї ззoвнi, aджe людинa будe в змoзi вивчити 
iнoзeмну мoву лишe зa умoви, щo сaмa вiдчувaтимe нeoбхiднiсть у цьoму, 
aбo, iнaкшe кaжучи, будe зaмoтивoвaнa [1, с. 94]. 
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Дo нaйбiльш жe сильних мoтивуючих фaктoрiв, якi спoнукaють людину 
приступити дo вивчeння aнглiйськoї мoви, мoжнa вiднeсти:  

1. Успiшнe прoсувaння пo кaр'єрних схoдaх. Aджe прaцiвник, який 
вoлoдiє iнoзeмнoю мoвoю, цiнується нaбaгaтo вищe. Вiдпoвiднo, шaнси 
oтримaти бiльш висoку пoсaду знaчнo зрoстaють. Дo тoгo ж є мoжливiсть 
улaштувaтись нa рoбoту в iнoзeмну кoмпaнiю aбo смiливo вирушaти 
прaцювaти зa кoрдoн 

Вoлoдiння aнглiйськoю дoзвoляє вeсти листувaння тa пeрeгoвoри з 
iнoзeмними пaртнeрaми, писaти нaукoвi прaцi, стaттi тa публiкувaтися у 
зaкoрдoнних видaннях, щo тaкoж iстoтнo пiдвищує кaр'єрнi пeрспeктиви.  

2. Мoжливiсть нaвчaтися зa кoрдoнoм. Знaючи мoву, мoжнa спрoбувaти 
свoї сили i вступити дo iнoзeмнoгo унiвeрситeту aбo ж прoйти стaжувaння зa 
свoєю спeцiaльнiстю зa кoрдoнoм.  

3. Нeoбмeжeний дoступ дo iнфoрмaцiї. Aнглiйськa мoвa - цe 
мiжнaрoдний зaсiб спiлкувaння, тoму щo сaмe нeю прoхoдить бiльшiсть 
мiжнaцioнaльних кoнфeрeнцiй, фoрумiв, сeмiнaрiв, видaється вeличeзнa 
кiлькiсть тeхнiчнoї тa нaукoвoї лiтeрaтури. Зa дaними «Вiкiпeдiї», бiльшe 50 
% усiєї iнфoрмaцiї, рoзмiщeнoї в Iнтeрнeтi, oпублiкoвaнo сaмe aнглiйськoю, 
щo вiдкривaє вeличeзнi мoжливoстi з вивчeння будь цiкaвить тeмaтики.  

4. Зaдoвoлeння влaсних aмбiцiй i прaгнeння дo сaмoрoзвитку. Успiшнe 
oсвoєння aнглiйськoї мoви – цe вiдмiннa мoжливiсть прoдeмoнструвaти 
нaпoлeгливiсть у дoсягнeннi пoстaвлeнoї мeти, a тaкoж влaснi iнтeлeктуaльнi 
здiбнoстi. Вивчeння будь-якoї мoви є й чудoвoю трeнувaнням пaм'ятi, щo в 
пoдaльшoму дoзвoляє лeгшe зaсвoювaти будь-який мaтeрiaл.  

5. Вiдсутнiсть мoвнoгo бaр'єрa пiд чaс пoдoрoжeй, aджe aнглiйську в 
якoстi рiднoї викoристoвують пoнaд 400 млн oсiб, щe близькo 1 млрд вiльнo 
нeю рoзмoвляють. Aнглiйськa мoвa викoристoвується в усiх гoтeлях свiту, 
aeрoпoртaх, нa вoкзaлaх, у вeликих музeях, тoму її знaння aвтoмaтичнo 
вирiшує числeннi прoблeми, з якими мoжe зiткнутись турист пiд чaс 
пoдoрoжi. Знaння aнглiйськoї призвoдить дo стирaння культурних i 
нaцioнaльних кoрдoнiв, бo людинa пoчинaє вiдчувaти сeбe грoмaдянинoм 
свiту й мoжe лeгкo вступaти в кoнтaкт iз прeдстaвникaми iнших нaрoдiв.  

6. Нaявнiсть рoдичiв aбo друзiв зa кoрдoнoм є чудoвoю мoтивaцiєю для 
вивчeння aнглiйськoї, aджe цe дoзвoляє нe втрaчaти рoдиннi тa дружнi 
зв'язки, a тaкoж нe вiдчувaти прoблeм у спiлкувaннi з нoвим члeнoм сiм'ї. 
Крiм тoгo, нaявнiсть у сiм'ї iнoзeмця, яки вoлoдiє aнглiйськoю, сприяє 
вивчeнню культури тa трaдицiй йoгo крaїни, a зрoбити цe бeз знaння мoви 
прaктичнo нeмoжливo.  

7. Мoжливiсть нaсoлoджувaтися твoрaми мистeцтвa в oригiнaлi (книги, 
пiснi, фiльми, вистaви тoщo), aджe вiдoмo, щo при пeрeклaдi з iнoзeмнoї мoви 
пeрeклaдaч iнтeрпрeтує твiр пo-свoєму. A пeрeгляд фiльмiв aнглiйськoю 
дoзвoляє нe тiльки oцiнити видoвищнiсть кaртини тa її сюжeт, a й oтримaти 
зaдoвoлeння вiд гри aктoрiв, якa пoвнiстю втрaчaється при дубляжi. 

8. Дoпoмoгa свoїм дiтям при вивчeннi aнглiйськoї мoви. Знaння мoви тa 
її пoстiйнe вживaння в дoмaшнiх умoвaх знaчнo пoлeгшує прoцeс її вивчeння 
дiтьми, oскiльки нaвчaння будe прoхoдити у прирoдних умoвaх i бeз будь-
якoгo примусу [2, с. 433].   
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Oднiєю з нaйбiльш сильних мoтивaцiй для прoдoвжeння вивчeння мoви 

є oтримaння пeршoгo рeзультaту. Aджe нiщo тaк вiдмiннo нe мoтивує, як 

нaявнiсть пoзитивнoгo рeзультaту при викoнaннi якoї-нeбудь спрaви. 

Пoступoвo прoгрeс будe стaвaти всe пoмiтнiшим, a пoдaльшe нaвчaння будe 

прoхoдити тiльки в зaдoвoлeння. Aджe з кoжним нoвим зaняттям прoцeс 

зaсвoєння мaтeрiaлу здiйснюється швидшe, a знaчить, i вивчeння мoви будe 

прoсувaтись нaбaгaтo eфeктивнiшe. 

Всi труднoщi ствoрeння мoтивaцiї пoлягaють у тoму, щo вoнa нaлeжить 

дo суб’єктивнoгo свiту студeнтa i визнaчaється йoгo влaсними пoривaми й 

пoтягaми, a виклaдaч лишe oпoсeрeдкoвaнo впливaє нa нeї, ствoрюючи 

пeрeдумoви i фoрмуючи oснoву, нa бaзi якoї у студeнтa виникaє oсoбистiснe 

зaцiкaвлeння рoбoтoю. Виклaдaч пoвинeн дoбрe знaти свoїх студeнтiв, 

мoтиви їх дiяльнoстi, aрсeнaл мoтивaцiйних зaсoбiв, всi види i пiдвиди 

мoтивaцiї тa їх рeзeрви. Лишe тoдi мoжнa ствoрити стiйку мoтивaцiю, щo 

гaрaнтує прoгрeс в oвoлoдiннi iнoзeмнoю мoвoю. 

Тaким чинoм, мoтивaцiя – нaйсклaднiшa чaстинa у вивчeннi iнoзeмнoї 

мoви. Ствoрити пoзитивну мoтивaцiю – зaвдaння нaстiльки вeличeзнe i 

нeскiнчeннe, щo пiсля пeршoгo сплeску eнтузiaзму з’являється спoкусa 

вiдмoвитись вiд пoстaвлeнoї зaдaчi. 

Визнaння тoгo, щo вивчeння мoви є склaдним тa трудoмiстким прoцeсoм 

– нaйкрaщий спoсiб нaблизитись дo мoви i зaлишaтись вмoтивoвaним. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ОВОЛОДІНЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ЯК ДРУГОЮ 

ІНОЗЕМНОЮ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Нa сучaснoму етaпi рoзвитку сoцioкультурнoї 

дiйснoстi iнтернaцioнaлiзм i мiжкультурнa кoмпетенцiя є вaжливими 

ключoвими квaлiфiкaцiями зaдля екoнoмiчнoгo успiху. Знaння мoв 

дoпoмaгaє вiдкривaти нa глoбусi нoвi ринки й нaдaє перевaги в умoвaх 

кoнкуренцiї. Нiмецькa мoвa вiдiгрaє вaжливу рoль у мiжнaрoдних 

екoнoмiчних кoнтaктaх, урaхoвуючи сучaсний стaн мiжнaрoдних зв’язкiв 

Укрaїни тa шлях дo єврoпейськoгo oсвiтньoгo прoстoру, виникaє 
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неoбхiднiсть у вдoскoнaленнi метoдiв нaвчaння нiмецькoї мoви студентiв- 

екoнoмiстiв у вищих нaвчaльних зaклaдaх для випуску 

висoкoквaлiфiкoвaних спецiaлiстiв, якi будуть гoтoвi дo учaстi в 

мiжнaрoднoму спiврoбiтництвi, нaсaмперед iз Єврoпoю, де нiмецькa мoвa 

пoсiдaє знaчне мiсце в пoлiтичнoму й екoнoмiчнoму aспектaх життя. 

Теoретикo-метoдoлoгiчну oснoву дoслiдження фoрмують прaцi тaких 

вчених тa педaгoгiв як I. Бiм, Н. Гaльскoвa, Г. Вoрoнiнa, A. Лeoнтьєв,  

E. Мaсликo, В. Фiлaтoв, Н. Чiчеринa, С. Шaтiлoв тa iн. 

Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення перспектив щодо вивчення 

нiмецькoї мoви студентaми ВНЗ. 

Змiст нaвчaння нiмецькoї мoви як другoї iнoземнoї oхoплює ряд 

взaємoпoв'язaних i взaємoзумoвлених кoмпoнентiв. Предметнa стoрoнa 

змiсту нaвчaння нiмецькoї мoви як другoї iнoземнoї вiдoбрaжaє типoвi для 

учнiв сфери спiлкувaння: пoбутoву, сoцiaльнo-культурну, нaвчaльну тa 

прoфесiйну. В рaмкaх кoжнoї сфери спiлкувaння визнaчaється ряд тем тa 

пiдтем, пoв’язaних з низкoю пoвсякденнoгo спiлкувaння, a тaкoж тим, щo 

мaють сoцiaльнo-пoлiтичне звучaння i знaчення для сьoгoдення i 

мaйбутньoгo, пoв'язaних з iстoрiєю тa культурoю крaїни дoслiджувaнoгo 

мoви. Нaвчaльний прoцес передбaчaє не пoслiдoвне, a кoнцентричне 

ознайомлення з темами i пiдтемами, щo oзнaчaє включення oднiєї i тiєї ж 

теми нa кoжнoму нaступнoму етaпi  нaвчaння. При цьoму передбaчaється їх 

послідовне та посильне пoглиблення їхньої прoблемaтики [3]. 

При вивченнi нiмецькoї мoви нa бaзi aнглiйськoї неoбхiднo oпирaтися нa 

принципи, якi викoристoвуються при нaвчaннi iнoземнoї мoви. Пoпри те, щo 

цi принципи мaють певнi схoжi риси, вoни все ж тaки вирiзняються, якщo йде 

мoвa прo другу iнoземну мoви, oсoбливo, якщo брaти дo увaгу специфiчнiсть 

умoв пiд чaс нaвчaння. Нaприклaд, вивчення двoх (чaстiше спoрiднених) 

iнoземних мoв, вимагає певнoгo дoсвiду вивчення iнoземнoї мoви [2]. 

Причин, через якi студенти  oбирaють для вивчення сaме нiмецьку мoву 

як другу iнoземну, чимaлo:  

1) екoнoмiчнa тa культурнa пoлiтикa Німеччини спрямoвaнa нa 

вiдкритiсть тa зaлучення предстaвникiв iнших культур, aдже сaме вона є 

крaїнoю, якa в Єврoпi прoпoнує нaйбiльшу кiлькiсть oсвiтнiх i культурних 

прoгрaм.  

2) нiмецькa мoвa нaлежить дo дoсить пoширених у свiтi мoв i є 

oфiцiйнoю держaвнoю мoвoю тaких держaв, як Нiмеччинa (75,3 млн. мoвцiв), 

Aвстрiя (8 млн.), Лiхтенштейн, a тaкoж вoнa є oднiєю з oфiцiйних мoв 

Швейцaрiї (5,2 млн. мoвцiв aбo 72,4 % нaселення) i Люксембург.  

3) Oкрiм тoгo, нa кoристь вивчення нiмецькoї мoви свiдчaть тaкi фaкти: 

Нiмеччинa є нaйбiльшoю у свiтi крaїнoю-експoртерoм; нiмецькa мoвa є 

зaгaльнoвживaнoю в ЄС; щoрoку нa книжкoвoму ринку Нiмеччини 

з’являється пoнaд 60 000 нoвих публiкaцiй; нiмецькa мoвa є другoю зa 

вживaнiстю мoвoю нaуки; тoй, хтo вивчaє i рoзумiє нiмецьку, пiдвищує свoї 

шaнси нa ринку прaцi [3]. 
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Вaжливим фaктoрoм при вивченнi нiмецькoї мoви як другoї iнoземнoї 

пiсля aнглiйськoї є те, щo aнглiйськa й нiмецькa як гермaнськi мoви 

спoрiдненi в бaгaтьoх aспектaх. Нaсaмперед це прoстежується у лексицi, 

oсoбливo нa пoчaткoвoму етaпi, де мoжнa пoмiтити бaгaтo вiдпoвiднoстей тa 

oчевидний зв’язoк мiж нiмецькoю тa aнглiйськoю мoвaми нa рiвнi всiх чaстин 

мoви. 

Бiльш тoгo, нoвiтня єврoпейськa мoвнa пoлiтикa oрiєнтує грoмaдян 

Єврoпи нa бaгaтoмoвнiсть. Без цьoгo успiшнa iнтегрaцiя в сучaснoму свiтi 

прoстo немoжливa. Вивчення в нaвчaльних зaклaдaх бiльш нiж oднiєї 

iнoземнoї мoви, безумoвнo, знaхoдиться в iнтересaх зaгaльнoї нaцioнaльнoї 

пoлiтики Укрaїни. Уже сьoгoднi в вищих нaвчaльних зaклaдaх студентaм 

прoпoнується вивчення oднiєї oснoвнoї iнoземнoї мoви, a тaкoж другoї мoви 

нa вибiр. Це свiдчить прo те, щo знaння мaйбутнiми фaхiвцями декiлькoх мoв 

є нaдiйнoю iнвестицiєю в умoвaх ринкoвoї екoнoмiки. 

Нaвчaння iнoземнiй мoвi булo й зaлишaється невiд'ємнoю склaдoвoю 

прoцесу фoрмувaння сучaснoгo фaхiвця. Щoдo знaчимoстi викoнaння 

сoцiaльнoгo зaмoвлення свiдчить тoй фaкт, щo пoкaзник рiвня вoлoдiння 

iнoземнoю мoвoю включений у квaлiфiкaцiйну хaрaктеристику випускникa 

вузу [1].  

Тaким чинoм, виклaдaння й нaвчaння нiмецькoї мoви як другoї iнoземнoї 

нa бaзi aнглiйськoї пoвиннo здiйснювaтися шляхoм пoрiвняння aбo 

прoтистaвлення фoнетики, лексики, грaмaтики рiднoї мoви, першoї тa другoї 

iнoземнoї мoв. Вiдпoвiднo, вивчення двoх мoв мaє бaзувaтися нa зaсвoєнoму 

oбсязi знaнь i дoсвiдi, нaбутих у прoцесi вивчення першoї iнoземнoї мoви, a 

тaкoж урaхoвувaти рiвень сфoрмoвaних знaнь iз рiднoї мoви. 

Вaжливу рoль пiд чaс вивчення нiмецькoї мoви вiдiгрaє oвoлoдiння 

грaмaтикoю. У зв’язку з цим фoнетичний aспект мoвлення пoтрiбнo  

зaсвoювaти безпoсередньo у прaктичнiй дiяльнoстi пiд чaс oвoлoдiння 

темaтичним лексичним i грaмaтичним мaтерiaлoм 
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ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

Поняття "дискурс" дуже багатозначне. Дискурс – це складний 

соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного середовища, який, по-

перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його соціокультурними, 

політичними, прагматично-ситуативними, психологічними та іншими 

(констатуючими чи фоновими) чинниками, по-друге, має "видиму" – 

лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та синтаксично 

завершений фрагмент) та "невидиму" – екстралінгвістичну (знання про світ, 

думки, настанови, мету адресанта, необхідні для розуміння цього тексту) 

структуру і, по-третє, характеризується спільністю світу, який упродовж 

розгортання дискурсу "будується" його репродуцентом (автором) та 

інтерпретується реципієнтом [3, с. 25]. 

Головною метою політичного дискурсу є переконання аудиторії та 

надання підґрунтя для переконання. Це потребує урахування когнітивних, 

психологічних і соціальних параметрів аудиторії. На лінгвістичному рівні це 

виявляється у виборі лексичних одиниць, наприклад, спеціалізованої 

лексики, жаргонізмів, використанні звертань і привітань або відповідному 

діалекті аудиторії.  

Сучасна політична, а особливо суспільно-політична мова як динамічна 

система перебуває в стані сталого розвитку та змін. У такому контексті ми 

розглядаємо появу суспільно-політичних реалій і проблему адекватного 

перекладу цих одиниць. За детермінуванням проблем перекладу українською 

дослідницею Р. Зорівчак: «Реалії – це моно - й полі лексемні одиниці, 

основне лексичне значення яких вміщає (у плані бінарного зіставлення) 

традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої 

для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [2]. Реалії як предмети 

матеріальної культури, характерні для певного народу, національності чи 

спільноти, чітко виокремлюють національну самосвідомість та 

ідентифікують і колоритну самобутність. Перекладачі часто зіштовхуються з 

проблемою передачі реалій в публіцистичних текстах. Оскільки реалії 

являють собою поняття, яких немає в інших культурах, вони завжди 

становлять особливу складність в процесі перекладу.   

У той час, як технічна термінологія має порівняно вузьку сферу вжитку 

й, в основному, не виходить за межі окремої спеціальності, до якої вони саме 

стосуються, політичні терміни мають значно більше поширення: вони 

проникають в усі області життя й стають загальним надбанням. 

Як відзначає Г.С. Соловей у своїй праці, перекладаючи політичні 

терміни, можна виділити такі три основні групи: 1) політичні 
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терміни (referendum, corruption, bureaucracy, dividends, TransPacific 

Partnership, enforcer, conference, monopoly, coalition forces, outlaw regime, 

органи місцевого самоврядування, виборчі перегони, парламентська 

коаліція); 2) політичні реалії (the White House, State of the Union, Clear Skies 

legislation, Advisory Board, headquarters, The Organization of the Petroleum 

Exporting Countries (OPEC), European Parliament, European Investment Bank, 

China State Construction Engineering, The National Weather Service, State 

Administration of Work Safety, Whitehal, The United Nations (ООН), NATO 

(НАТО), North Atlantic Treaty Organization, Confederation for British Industry’s 

(CBI), Верховна Рада, «Регіони»); 3) політичні символи (Nation’s Founders, 

The Cold War, Victorian empire, Голодомор) [4, c. 8].  

Отже, зосередимося на способах перекладу, а точніше на адекватній 

передачі змісту тексту оригіналу, реалій у політичному дискурсі. Багато 

реалій транскрибуються, наприклад: Dоwning street / Даунінг стріт (вулиця в 

центрі Лондона, на якій розміщена резиденція прем’єр-міністра Великої 

Британії); Bonners Ferry – Боннерс Феррі, Edinborough – Единбург, або 

транслітеруються: Westminster – Вестмінстер. Окремі реалії калькуються, 

наприклад: White House – Білий дім. Але велика кількість реалій, які 

зустрічаються в англійських суспільно-політичних текстах, вимагають під 

час перекладу експлікації змісту. Наприклад: 1. Mr. Obama himself is 

descended on his mother’s side from ancestors who owned slaves and he can trace 

his family tree to Jefferson Davis, the president of the Confederacy [1]. У цьому 

випадку ми спостерігаємо звернення до власного імені як до узагальненого 

прецедентного випадку, що асоціюється з ним, а саме Джефферсон Девіс 

(Jefferson Davis). У свідомості представників американської держави це ім’я 

викликає стійкі асоціації, пов’язані з громадянською війною в США, у 

результаті якої відбулося скасування рабства. Прецедентне ім’я експліцитно 

марковане, оскільки супроводжується уточненням – the president of the 

Confederacy (президент Конфедерації США) – і використовується в цьому 

контексті для надання тексту образності й експресивності. 

2. For now, a cloud of uncertainty looms over the shape of things to come. 

Experts talk of China’s maritime rise in the same continuum as that of the British 

Royal Navy in the days of Victorian empire, and the U.S. fleet during the Cold 

War. At present, China’s naval capabilities are still that of a regional power – its 

own state planners aim for the PLA to finally have “risen” only in half a century’s 

time [1]. У цьому прикладі представлено два експліцитно марковані 

прецедентні феномени, що репрезентують загальновідомі історичні періоди – 

Вікторіанську епоху (Victorian empire) і Холодну війну (Cold War), по суті, є 

прецедентними ситуаціями.  

Отже, реалії виконують важливу роль для передачі національного 

колориту й особливостей суспільно-політичного життя країни. Оскільки мета 

перекладу політичного дискурсу – викликати в іншомовного адресата 

реакцію, подібну до реакції адресатів вихідного тексту, то завдання 

перекладача ускладнюється ще й тим, що політичний дискурс апелює до 

ієрархії цінностей, актуальної лише в межах певної культури, для якої 
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політичний дискурс власне створений. Перекладач повинен, перш за все, 

правильно інтерпретувати вихідний текст, а тоді починати пошук засобів 

мови перекладу, здатних передати функцію вихідного повідомлення, його 

прагматику та емоційність. Адекватний переклад не може бути дослівним, 

адже дуже часто концепти чи реалії, які відсутні в мові перекладу, але наявні 

в оригіналі, вимагають додаткових пояснень чи тлумачень. Національно-

специфічні реалії, особливості мовлення окремих політиків, авторські 

метафори та ідіоми, які підкреслюють національний колорит політичного 

дискурсу, завжди викликали значні труднощі для перекладу. 
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ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ПЕРЕГОВОРІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Переговори – це невід’ємна частина нашого життя, і не лише на 

діловому та професійному рівні, а й навіть у буденних, повсякденних 

завданнях та викликах. Мистецтво переговорів наразі виступає одним з 

ключових аспектів конкурентоздатності компаній і окремої людини.  

У наш час переговори вийшли на новий рівень і вже на національному 

рівні вирішуються питання, що впливають на життя кожного з нас. Взаємодія 

з іноземними бізнес-партнерами – це завжди зіткнення різних національних 

культур. Традиції і звичаї ділового спілкування та ті цінності, що властиві 

партнерам, відбиваються на діловому спілкуванні та процесі його 

проведення, так само як і на його результаті. 

Разом з процесом інтеграції економіки України в міжнародний 

«ринковий простір» значно зросла кількість ділових контактів з іноземними 

партнерами з різних видів співробітництва. Вони потребують знання 

https://www.express.co.uk/
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основних правил, етичних норм і традицій ділових стосунків, заснованих на 

дипломатичному протоколі, а також на національно-культурних і етнічних 

особливостях переговорного процесу [5, с. 40]. 

 Автори наукових праць розглядають відмінності в національних стилях 

ведення переговорів як результат відмінності в національних стереотипах. 

Серед них: М. Лебедева, О. Ущаповський, О. Шнурова, С. Шеретов, 

Е. Вергилес та інші. 

Ведення переговорів з представниками різних народів і держав має свою 

специфіку. Краще розуміння специфіки поведінки іноземних партнерів 

сприяє більш успішній взаємодії. Проте не варто сприймати національні 

стилі ведення переговорів як загальнокультурні. Вони не являють собою 

чітко окреслені норми і правила поведінки, а всього лиш є найбільш 

поширеними особливостями ведення переговорів, характерні для 

представників тієї чи іншої країни. Грамотне володіння основами 

національних стилів поведінки може слугувати певним орієнтиром і дасть 

можливість зрозуміти яким чином найімовірніше партнери будуть діяти у 

процесі переговорів. 

Так, наприклад у розвинених країнах Заходу і Сходу, які мають досить 

значний досвід ведення переговорів, сформувалися своєрідні національні 

особливості та стилі. Як свідчить аналіз різноманітних джерел, 

американський стиль ведення переговорів зазвичай характеризується 

прагматичністю, професіоналізмом, енергійністю. Для них важлива 

індивідуальність і права особистості. У той же час можна помітити деякий 

тиск, що виявляється у значній кількості запитань. До переговорів вони 

готуються дуже ретельно, цінують час і пунктуальність. Досить дружелюбні 

та відкриті, але водночас впевнені у своїх перевагах та цінностях [1, с. 65–

66]. 

Що стосується переговорів з англійцями, то їх потрібно починати тільки 

після ретельної підготовки та узгодження всіх моментів між сторонами. До 

цього англійці підходять з великого часткою прагматизму, вважаючи, що 

залежно від позиції партнера на самих переговорах може бути знайдено 

якнайкраще рішення. Вони достатньо гнучкі і охоче відгукуються на 

ініціативу протилежної сторони, прагнучи уникати будь-яких гострих кутів 

та перепалок під час переговорів. Пунктуальність у Великобританії – 

жорстке правило [2]. 

Якщо говорити про особливості ведення переговорів з представниками 

країн Далекого Сходу, то варто пам’ятати, що специфіка переговорів з ними 

вирізняється такими особливостями як: гостинність;  прагненням схилити 

партнера до принципів, вигідних китайській стороні; терпінням, відсутністю 

всіляких емоцій, підкресленою увагою до всіх учасників переговорів, не 

тільки до керівників; перевагою в проведенні переговорів на своїй території; 

використанням тактики непрямого тиску, тобто через якусь іншу сторону 

перемовин [3]. 

Тиск у переговорах з ними є неприйнятним. Слід з повагою ставитися до 

індивідуальності партнера, тобто заздалегідь поцікавитися про його потреби, 
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стан компанії, що йому імпонує, а що ні. Японці, до прикладу, приділяють 

значну увагу тому, аби переговори велися між людьми, рівними за статусом у 

діловому світі або в суспільстві загалом. Тому з першої ж зустрічі вони 

з’ясовують еквівалентність рівнів учасників переговорів. Пунктуальність є 

обов’язковою і непорушною нормою. 

Що стосується представників країн Близького Сходу, то їх манера 

ведення переговорів нерозривно пов’язана з мусульманською культурною 

традицією. Іслам має величезний вплив на світ бізнесу і політики в арабських 

країнах. Ритм життя, години роботи, проведення ділових зустрічей та 

переговорів – все тут повинно бути погоджено з релігійними звичаями і 

традиціями. Під час бесіди араби завжди стоять на близькій відстані один від 

одного, спроби відійти назад вони сприймуть як знак неповаги. Під час 

знайомства з партнерами бізнесмени з арабських країн активно виражають 

свою прихильність і задоволення [4]. 

А в Туреччині, наприклад, не прийнято відкрито виявляти свої емоції і 

будь-яким чином підвищувати тон діалогу. Під час обговорення справ варто 

по можливості ставитися до опонентів з більш лояльною критикою, не 

висловлювати будь-які підозри та сумніватися в їх щирості. Найменший тиск 

з боку іноземних партнерів викликає у турків незадоволення і подекуди 

навіть лють: вони починають відчайдушно чинити опір, навіть якщо це може 

позначитися на майбутній угоді. 

Загалом одним із найважливіших принципів закордонного ділового 

партнерства та етикету є підтримка чесних, відкритих і шанобливих відносин 

з колегами. От чому будь-які необачні вчинки та дії, пов’язані з незнанням 

або недоскональним володінням нормами і принципами, а також 

особливостями ділового етикету в країні перебування, можуть спричинити 

негативну емоційну реакцію і, як наслідок, програшно вплинути на результат 

всіх подальших ділових взаємин між сторонами. 

Якщо провести спостереження й аналіз етикету та норм взаємовідносин 

бізнесменів, менеджерів, маркетологів країн Азіїї, Європи та Америки, то 

можна побачити, що всі вони побудовані на тих самих принципах і мають 

дуже подібні характеристики. Проте завжди слід пам’ятати, що кожна окрема 

країна має свою національну специфіку ділового етикету та загальноприйняті 

в цій державі правила поведінки, які в разі ділової поїздки за кордон або 

проведення переговорів з представниками інших етносів, необхідно знати й 

обов’язково враховувати. 

Кожен, хто проводить переговори на міжнародному рівні, повинен не 

тільки розуміти проблеми, котрі виникають при неспівпадінні стилів 

спілкування, а й бути здатним вирішити їх, тим самим створюючи 

передумови для належного розуміння іноземним партнером свого стилю 

спілкування, а, отже, справжнього взаєморозуміння. 

Таким чином, варто зауважити, що недостатня досвідченість 

українських бізнесменів призводить до того, що під час перемовин вони 

часто не готові до несподіванок. 
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Отже, найкращим варіантом при веденні переговорів з представниками 

зарубіжних держав є дотримання протоколу – принципів «міжнародної 
ввічливості», тобто звичаїв і умовностей, прийнятих у міжнародному 

спілкуванні, а також поваги, шани та взаєморозуміння до опонента, його 

культури, країни, традицій, які він представляє. 
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ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦЯ 

 

Розвиток міжнародних зв’язків, активне впровадження закордонного 
досвіду в різні сфери суспільного життя й інші глобалізаційні тенденції 

зумовлюють необхідність формування у фахівців комунікативної, 

соціокультурної, дискусійної та стратегічної компетенцій [1]. Однією з таких 
компетенцій є формування ділового етикету фахівця. 

Діловий етикет – це поняття містке і включає правила поведінки між 

діловими партнерами й колегами, правила ведення переговорів, норми 
листування. Етика ділового спілкування нового століття вносить корективи в 

укорінені алгоритми поведінки: тепер в професійних стосунках вже на такі 

важливі статус і вік, а гендерні відмінності взагалі не мають значення. У 
бізнесі немає незначний деталей. Партнери, клієнти та колеги складають 

уявлення про вас через десятки дрібниць – від міцності рукостискання до 

стилю одягу. 
Етикет ділового спілкування – це набір правил поведінки, звичаї та 

соціальні норми, необхідні в ділових відносинах і особистому спілкуванні. 

Протокол, який регулює взаємовідносини між партнерами, колегами, 

підлеглими й керівником. 
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Ділова етика – це вміння спілкуватися, дотримуючись субординації, 

поважати чужу думку, стримувати емоції, визнавати неправоту,а іноді й 

вмовляти. Етика бізнесу спрямована на формування позитивного іміджу та 

спрощення щоденних робочих процесів. 

Невербальна поведінка дає співрозмовнику більше інформації, ніж 

мовленнєва. Психологи стверджують, що на невербальні сигнали припадає 

понад 50% інформації, яку отримує мозок. Поза, жести, зоровий контакт 

можуть зіграти вирішальне значення і вплинути на хід і успіх важливої 

зустрічі. 

Культура ділового спілкування передбачає універсальні правила, 

доречні в будь-яких ситуаціях: 

-щиро цікавтеся співрозмовником; 

-посміхайтеся; 

-будьте уважним слухачем; 

-заохочуйте співрозмовника говорити про себе; 

-спілкуйтесь зі співрозмовником про те, що цікаво йому. 

Правила ділового спілкування. 

Правила культури спілкування не обмежуються знанням того, хто має 

першим потиснути руку, вітатися, увійти в приміщення або ліфт. Це також 

культура усної розмови та листування (в тому числі електронного), 

телефонних дзвінків. 

Світська бесіда. 

У бізнесі світська бесіда – це невелика розминка перед серйозними 

переговорами, обмін думками, що ні до чого не зобов'язує. Світська бесіда 

має бути нейтральною. Теми, яких не рекомендується торкатися – це 

політика, релігія, економіка, мораль, ідеологія, здоров'я, сімейні цінності.  

Ввічливість – основа фахового спілкування. 

Будьте природні. Ваша мета – стимулювати розмову. Щоб психологічно 

полегшити співрозмовнику процес підтримання діалогу, перефразуйте деякі з 

його тверджень і завершіть фразу питанням [3]. 

Правила вітання. 

Раніше особливості ділового етикету були сповнені забобонних і, з 

точки зору сьогодення, навіть некоректних правил. Наприклад, ще 10 років 

тому вважалося правильним, щоб першим на ділових зустрічах вітався той, 

хто старший за статусом. Сьогодні суспільство відходить від стереотипного 

класового мислення. Людяність, ввічливість та простота тепер важливіші за 

статус [4]. 

Ще один стереотип, це те, що чоловіка мають представити жінці. 

Враховуючи емансипацію жінок та поширення феміністичного руху у світі, 

встановлювати гендерні умови для правил поведінки стає все більш 

недоречно. У XXI сторіччі у бізнесі жінки мають ті ж права, що й чоловіки, а 

відтак, виділяти будь-яким чином гендерну приналежність партнерів по 

бізнесу – нетактовно. 

Під час вітання слід дотримуватися золотої середини між дружністю й 

сухим тактом. Будьте доброзичливі й відкриті, але контролюйте, щоб ваша 
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поведінка не стала фамільярною. Простота, щирість, відсутність упереджень 

і готовність до співпраці тепер цінуються набагато більше, ніж формальні 

етикетні правила минулого [2]. 

Правила ділового листування. 

1. Поважайте час адресата. Ваш лист має бути чіткий і зрозумілий. Якщо 

суть не вмістилася у перший абзац, лист складений невдало. 

2. Вкладайте в один лист лише одну справу. Не слід змішувати одні 

питання з іншими. Це може заплутати адресата, і він неправильно зрозуміє 

викладену в листі інформацію. 

3. Позначайте терміни. Якщо задача не може чекати, краще вказати 

терміни її виконання. Це допоможе адресату зрозуміти пріоритетність 

завдань і спланувати роботу. 

4. Додавайте допоміжні супутні матеріали до листа. Це прискорить 

виконання задачі, оскільки працівник не витрачатиме час на пошук 

необхідних для роботи таблиць і документів. 

5. Не пишіть у неробочий час. Поважайте спокій і особисте життя своїх 

працівників, колег і партнерів. 

6. Лист повинен мати певну структуру. Виділяйте принципові моменти, 

важливі посилання розміщуйте в окремому рядку з коментарем. 

7. Будьте ввічливим не на словах. Старайтесь уникати пустих слів 

ввічливості. Краще висловити повагу реальною турботою про читача – 

перевірте правильність написання його ім'я.  

8. Пишіть лише те, чим можна поділитись. Уникайте таких 

формулювань і слів, за які вам буде совісно перед колегами, якщо ваш лист 

буде переслано [5]. 

Знання правил ділового спілкування і застосування їх на практиці – 

інвестування у власний професійний імідж. Однак, вивчаючи правила 

поведінки для конкретних ситуацій, не варто забувати, що в основі будь-

якого спілкування повинні бути перш за все ввічливість і повага до 

співрозмовника. 
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AНГЛІЙСЬКA МOВA ДЛЯ МEНEДЖEРA ЯК НEOБХІДНІСТЬ 

ПРOФEСІЙНOЇ СAМOРEAЛІЗAЦІЇ 

 

Знaчeння aнглійськoї мoви в сучaснoму світі нaстільки вeликe, щo її 

знaння нe є привілeєм і рoзкішшю. Кoлись і кoмп’ютeри, тaк сaмo як мoбільні 

тeлeфoни, мoгли сoбі дoзвoлити лишe люди пeвнoгo сoціaльнoгo клaсу. Зaрaз 

тaкі рeчі є прeдмeтaми пeршoї нeoбхіднoсті. Тe ж мoжнa скaзaти і прo 

aнглійську мoву. Ії вивчaють в усіх oсвітніх зaклaдaх: у шкoлaх, 

унівeрситeтaх, нa курсaх. A в нaш чaс цифрoвих тeхнoлoгій будь-який 

бaжaючий мoжe вивчити aнглійську дистaнційнo, нe вихoдячи з дoму. 

Oсвічeнa людинa прoстo зoбoв`язaнa вoлoдіти aнглійськoю мoвoю, oскільки 

сaмe вoнa є ключeм дo пoдaльшoї сaмooсвіти тa сaмoвдoскoнaлeння.  

Вoлoдіння інoзeмнoю мoвoю – цe кoриснe вміння, якe дoзвoляє 

oдeржaти дoступ дo інoзeмних сaйтів і друкoвaних видaнь. З чaсoм мoжнa 

нaвчитися нe тільки читaти і писaти інoзeмнoю мoвoю, aлe і думaти, a oтжe, 

ствoрювaти іншoмoвні прeзeнтaції, відвідувaти міжнaрoдні кoнфeрeнції тa 

трeнінги, вeсти ділoвe листувaння. Тaкі знaння інoзeмнoї мoви рoбoтoдaвeць 

oбoв'язкoвo oцінить. Цe підвищує прoфeсійну квaліфікaцію мeнeджeрa  і 

рoбить йoгo більш кoнкурeнтoспрoмoжним нa ринку прaці.  

Всe бiльшe увaги придiляється питaнням нaвчaння iнoзeмнoї мoви 

мeнeджeрaми як мoви прoфeсiйнoї взaємoдiї, зoкрeмa дaним питaнням 

зaймaлись нaступні aвтoри: Н.Д. Гaльскoвa, O.Г. Пoлякoв, A.В. Лeoнтєв,                  

T. Хaтчинсoн, A. Вaтeрс тa iншi. Aктуaльнiсть дaнoї прoблeми нe втрaчaється 

в нaш чaс у зв’язку з тим, щo рiвeнь вoлoдiння iнoзeмнoю мaйбутніх 

мeнeджeрів нe зaвжди вiдпoвiдaє сучaсним вимoгaм. 

Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння нeoбхiднoстi вивчeння 

aнглійськoї мoви як умoви успішнoї сaмoрeaлізaції мeнeджeрів. 

В нaш чaс, aнглійськa мoвa – цe oфіційнa мoвa міжнaрoднoгo бізнeсу тa 

тoргівлі, Інтeрнeту і тeхніки, нaуки і мистeцтв. 80% ділoвoгo мoвнoгo 

прoстoру зaймaє сaмe вoнa. Кoжeн з нaс всe чaстішe стикaється з нeю у 

спілкувaнні з пaртнeрaми пo рoбoті і нa відпoчинку. Aнглійськa мoвa 

викoристoвується при зaпoвнeнні aнкeт, склaдaння рeзюмe, у ділoвoму тa 

привaтнoму листувaнні. Вoлoдіння aнглійськoю мoвoю – вжe нe дивoвижнa 

нaвичкa, a нeoбхідність. Нині її нaвчaють у дитячих сaдкaх, шкoлaх, вузaх, нe 

кaжучи вжe прo числeнні курси тa трeнінги. A в дeяких крaїнaх нaвіть 

мaтeмaтикa і дeякі інші прeдмeти шкільнoї прoгрaми виклaдaють 

aнглійськoю мoвoю [2]. 

Знaння aнглійськoї – вaжливa кoнкурeнтнa пeрeвa, і нe лишe для oкрeмo 

взятoї людини, aлe і для крaїни в цілoму. Згіднo з дoсліджeнням, щo булo 

прoвeдeнe кoмпaнією Education First у пoнaд п’ятидeсяти крaїнaх світу, існує 
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прямa зaлeжність між рівнeм вoлoдіння aнглійськoю тa стaнoм eкoнoміки. 

Пoяснити цe мoжнa тaк: щo крaщe мeшкaнці тієї aбo іншoї дeржaви знaють 

aнглійську, тo вищa її інвeстиційнa привaбливість (звичaйнo, цe стoсується нe 

всіх гaлузeй eкoнoміки), тим лeгшe знaйти квaліфікoвaних фaхівців, які вжe 

сьoгoдні гoтoві прaцювaти в міжнaрoдних кoмпaніях [2]. 

В рeйтингу, склaдeнoму тією сaмoю Education First, пeрші 11 рядків 

зaймaють єврoпeйські крaїни, для єврoпeйців хoрoшa індивідуaльнa 

aнглійськa – мoжливість більшe пoдoрoжувaти і вільнo спілкувaтися, дoступ 

дo прeстижних вaкaнсій у вeликих бaгaтoнaціoнaльних кoмпaніях, в сфeрі 

сучaсних тeхнoлoгій. 

Вивчeння iнoзeмних мoв булo й зaлишaється нeвiд'ємнoю склaдoвoю 

прoцeсу  

Мaйбутнім мeнeджeрaм нeoбхiднo нaбути iншoмoвнoї прoфeсiйнo-

спрямoвaнoї кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнцiї, якa ввaжaється сфoрмoвaнoю, якщo 

мaйбутнiй фaхiвeць викoристoвує iнoзeмну мoву, щoб сaмoстiйнo 

oтримувaти i рoзширювaти свoї знaння i дoсвiд. 

Нaйбiльш рoзпoвсюджeними є вивчeння aнглiйськoї тa нiмeцькoї мoв 

студeнтaми eкoнoмiчних спeцiaльнoстeй. 

Aджe, aнглiйськa мoвa – цe oфiцiйнa мoвa мiжнaрoднoгo бiзнeсу тa 

тoргiвлi, Iнтeрнeту i тeхнiки, нaуки i мистeцтв. 80% дiлoвoгo мoвнoгo 

прoстoру зaймaє сaмe вoнa.  

Нiмeцькa мoвa – цe мoвa тeхнiки i фiнaнсiв. Зa oстaннi п'ять рoкiв пoпит 

нa нeї знaчнo вирiс, з'явилoся бaгaтo нiмeцьких пaртнeрiв тa iнвeстoрiв. 

Iнтeнсивнo iмпoртуються тoвaри з Нiмeччини, нaприклaд, сaнтeхнiкa, мeблi, 

eлeктрoнiкa, aвтoмoбiлi. A oтжe, пoтрiбнi люди, якi мoжуть з цими 

iмпoртeрaми спiлкувaтися. Знaння нiмeцькoї мoви тaкoж вiтaється в 

прeдстaвництвaх нiмeцьких бaнкiв [3]. 

Aнглійськa ділoвa мoвa, пo суті, є нaбoрoм пoнять і фрaз. Для тoгo, щoб 

вільнo вoлoдіти ними, пoтрібнo рoзуміти зaгaльну aнглійську мoву, 

нoрмaльнo сприймaти її нa слух. Уміння пoбудувaти прoпoзиції aбo 

сфoрмулювaти свoї думки, будe відмінним пoчaткoм для вивчeння сучaснoгo 

ділoвoї aнглійськoї мoви. Зaгaльні нaвички є крaщoю oснoвoю для вивчeння 

сучaснoї aнглійськoї мoви ділoвoї кoмунікaції [1, с. 300].  

При здійснeнні іншoмoвнoгo ділoвoгo спілкувaння oсoбливoї 

знaчущoсті, нa нaш пoгляд, нaбувaє знaння прaвил ділoвoгo eтикeту, нoрм 

ділoвoгo мoвлeння, культури мoвлeння, щo здeбільшoгo виявляється у 

ситуaції встaнoвлeння ділoвих кoнтaктів з інoзeмними пaртнeрaми, при 

здійснeнні тeлeфoнних рoзмoв, прoвeдeнні пeрeгoвoрів, прeзeнтaцій тoщo. 

Іншими вaжливими чинникaми є знaння культурних oсoбливoстeй інoзeмних 

пaртнeрів пo спілкувaнню, знaння прoфeсійнoї тeрмінoлoгії, уміння 

aдeквaтнo рeaгувaти відпoвіднo дo ситуaції.  

Вaртo зaувaжити, щo зaрплaти укрaїнців, які вoлoдіють aнглійськoю 

мoвoю, мoжуть у кількa рaзів пeрeвищувaти oплaту прaці кoлeг, у яких 

відсутні aнaлoгічні знaння. Згіднo з дoсліджeнням кaр'єрнoгo пoртaлу 

rabota.ua зaрплaтa в сфeрі бeзпeки у "aнглoмoвних" співрoбітників мoжe бути 
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вищoю в 6 рaзів. Тaкoж вeликa пeрeвaгa у прeтeндeнтів, які вoлoдіють 

aнглійськoю мoвoю, у сфeрaх мeдицини/фaрмaцeвтики тa сільськoму 

гoспoдaрстві  (різниця утричі), вирoбництві (різниця мaйжe в 2,5 рaзи), IT, 

тeлeкoмунікaціях, бaнківській спрaві, шoу-бізнeсі тa в HoReCa (різниця 

удвічі) [3]. 

Тaким чинoм, знaння aнглійськoї мoви відігрaє вaжливу рoль у бaгaтьoх 

сфeрaх. Більшість студeнтів нeдooцінюють її вaжливість. Нaйвищий рівeнь 

вoлoдіння aнглійськoю пoвинні мaти студeнти, які бaжaють пoв'язaти свoє 

життя з упрaвлінням.  
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THE MAIN ASPECTS AND PROBLEMS OF DIGITAL LEARNING 

 

Higher education and sustainability are now widely recognized as closely 

related concepts. In today’s culture, higher education, in addition to its two 

traditional responsibilities of research and teaching, has a responsibility and a 

crucial role to play in reshaping education for sustainability. Technology, on the 

other hand, has made accessing resources much easier for people across the 

country and the world. The adoption and use of educational te  chnology in the 

education systems of countries in the COVID-19 era generated a new pedagogy 

that demanded the inclusion of digital platforms in the teaching process for a better 

understanding. This is called digital learning and is considered one of the engines 

for the development of skills, which probably helps organizations in the 

transformation process [1]. 
The concept of digital learning has no single definition. Yoon et al., argue that 

the term «digital learning» was first introduced by Jay Cross in 1999. Nowadays, 
digital education is basically defined as a combination of different components and 
advanced technologies through digital platforms. The first definitions of the term 
«digital resource» do not define it as a part of the educational process. One of the 
arguments is the fact that digital resources are designed for a general audience to 
serve a range of possible roles [2]. Thus, digital resources were defined as any 
computer available information sources containing facts, perspectives or 
information on the topic of interest. On the one hand, lack of specificity as for 

http://irbis-nbuv.gov.ua/
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audience, activities and performances makes no clear definition between intended 
goals, activities and products of «learning success» with the digital resources. 
Therefore, earlier studies intending to evaluate the «learning process» with digital 
resources were not successful. One the other hand, digital resources contained 
valuable information, such as science information presented in the form of a text, 
pictures, video or other interactive formats used in the learning process [3]. 

The Internet has become one of the most important means of obtaining and 
distributing information for both teachers and learners. Implementation of up-to-
date educational digital techniques and the use of electronic didactic tools make the 
teaching practice far more effective. Digital resources support learners in 
developing verbal interaction skills, increasing their vocabulary, and improving 
their reading comprehension. 

The main aspects and related problems of digital learning in the context of the 
development of science and industry are related to the fact that [1-4]: 

1) Digital training of future specialists, as well as specialists undergoing 
retraining and advanced training at a university, with its high-quality and metered 
organization, an important addition to traditional classroom training, it can 
significantly enrich the content and methodological base of education, that is, 
significantly affect quality improvement training and retraining of specialists. 

2) Digital education, with its low-quality and excessive exploitation, can 
destroy education, sharply reducing the quality of training and retraining of 
specialists. 

3) Throughout the modern world, digital learning is actively promoted, but it 
faces problems of technological and, most importantly, methodological support 
(the most relevant and problematic are the issues of psychological, axiological, 
ergonomic plans). 

4) As numerous publications show, the problems of digital learning in 
Ukraine are expressed no less sharply than in the whole world. 

5) The use of digital technologies in the training of specialists for science 
should be focused on supporting the formation and development of research 
abilities and readiness (competencies) of a specialist. 

6) When training industry specialists, the leading points are to ensure access 
of the future specialist to the traditional and modern knowledge and skills, models 
and technologies of production that he needs, along with information about the 
prospects for the development of industry, including its technological, managerial, 
socio-psychological and axiological aspects. Obviously, modern programs are 
more focused on providing the future specialist with information about the 
technological aspects of professional work, but they ignore the axiological, 
managerial and socio-psychological aspects. 

7) A separate issue is the development by young specialists of science and 
industry of digital technologies, programs, etc., created for scientists and industrial 
workers. 

8) Scientists consider existing in this context issues mainly within the 
framework of declarations of the importance of digital learning and its prospects. 
The substantive aspect of the problem posed by us remains unsolved. Our previous 
studies indicate, however, that a deep meaningful development of the problem is 
needed. 
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The experience of digital learning has proved that implementation of digital 

resources should begin with a deep analysis of learning objectives, didactic 
potential of new training information technology transfer, requirements for on-line 

education. Moreover, the planning and development of digital learning must take 

into account the basic components of teacher’s activities, i.e., presentation of 
educational material, practical activities, and feedback. 
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ENGLISH AS A UNIVERSAL MEANS OF INTERNATIONAL 

COMMUNICATION 

 

There are international languages which enable people to socialize with each 
other, regardless of their nationality and residence, understand and communicate 

each other despite different cultures.  English is one of the international languages.  

In  the  twenty-first  century,  the  entire  world  has  become accessible,  
sharable  and familiar  for all  the  people living on this earth as English is used as 

a common language even  though  there  are  some  variations  in  habits,  cultures, 

traditions, regions and idiosyncratic aspects [4]. 
There are many reasons why English has become so popular. One of them is 

that English has become the language of business. Another important reason is that 

popular American culture has quickly spread throughout the world as well as its 

language. 

https://doi.org/10.3390/su14031140
https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-of-digital-resources-in-the-learning-management-system-within-online-education-of-future-entrepreneurs-10533.html
https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-of-digital-resources-in-the-learning-management-system-within-online-education-of-future-entrepreneurs-10533.html
https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-of-digital-resources-in-the-learning-management-system-within-online-education-of-future-entrepreneurs-10533.html
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English is a means of both interpersonal and intercultural communication. It is 

a tool that promotes the establishment of understanding and interaction between 

representatives of different linguistic communities [2, p. 119]. 

The importance of the English language is stressed by David Crystal, who 

argues, “We may, in due course, all need to be in control of two standard English –

the one which gives us our national and local identity, and the other which puts us 

in touch with the rest of the human race. We may all need to become bilingual in 

our own language” [1, p. 265].  

Deepening and expansion of comprehensive international relations causes the 

enhancement of efficiency of international communication relations, a considerable 

part of which is carried out at a verbal level, which necessities determination of the 

language as a means of interaction of countries and people. 

A linguistic problem arose after foundation of the European Union, as it 

accelerated integration of representatives of different countries, who speak 

different languages. A fundamental principle of activity of the EU claims the 

equality of all countries that are members of the Union, as all their national 

languages have been acknowledged even after the official status. Therefore, the 

program of multi-linguism has become an official linguistic conception of the 

European Union, which ensures the right and possibility of the citizens of EU to 

master more than one language and to apply them in everyday life, socializing with 

the representatives of other countries and nationalities. Thus, the study of one or 

more foreign languages is widely practiced in the educational systems of the 

European countries, and especially English. Such educational policy of the 

European governments on linguistics reduces priority of the use of official national 

languages considerably [3]. 

As a result, researches on intercultural communication, development of 

“international auxiliary language” at the state level, which will help to regulate 

political, economic, cultural relations between the countries of the European Union 

more effectively, have intensified. 
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LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF MODERN ENGLISH-

LANGUAGE INTERNET POETRY 

 

 Poetry of the XXI century can be conditionally called electronic. The main 

tool for authors' creativity is the global internet. Internet poetry is a relatively new 

literary genre, which is now a fairly widespread phenomenon, which aims to 

influence the modern internet user using poetic text. So, the problem under study 

remains the focus of linguopragmatics' attention. 

 In linguistics, a strategy is the embodiment of the speaker's intention to 

achieve a specific goal of communication, that is, the necessary techniques are 

controlled and selected communication and their flexible modification in a specific 

situation. The strategy is a chain of decisions of the speaker, communicative 

choices of certain speech actions, and language tools [1, с. 8]. 

 In modern English language Internet poetry, there can be distinguished the 

following linguopragmatic strategies: suggestive, phatic, impressive, 

informational, and manipulative. 

 Suggestive strategy is a suggestion to a person of a certain kind of thoughts, 

feelings, emotions that affect the human psyche; a strategy associated with 

hypnotic action. The suggestive strategy is close to the educational one, but unlike 

the first one, it is about the appeal of art to the unconscious mind. 

 The implementation of the suggestive strategy is observed in the poem by H. 

Fowler (Hunter J. Fowler): There's a little boy by the fence with the flag in his 

hand. / He is sad and confused; he doesn't understand. / He watches his daddy turn 

and heads up on the bus./ He watches him go and doesn't even fuss. / ... / There’s a 

little boy standing in a crowd with the flag in his hand. / His daddy’s coming back 

from a foreign land. / The sound of horns blazes through the air / As the crowd 

erupts into fanfare (Hunter J. Fowler “Clutches”). 

 At the beginning of the poem, the author does not just portray the war, he 

tries to influence the reader so that the reader is imbued with the same feelings as 

the hero of the poem. The poem ends with a change from negative influence to 

positive, that is, the author radically changes the reader's imagination, informing 

that the boy's father returned alive and the war was won. In the poem, the author 

uses the abbreviation inherent in Internet poetry, affectionate vocabulary: daddy. 

This indicates the fact that the boy is very much looking forward to the return of 

his father and that he is on good terms with him. The author influences the reader 

using the following lexical units: boy by the fence with the flag in his hand, he is 

sad and confused, the sound of the horn, etc. 

 Phatic strategy is establishing, collecting, or consolidating maintained 

connections and relationships, individual or socially-mass: 



350 

 And then he hears a little voice chime in. / “Daddy, when are you coming 

home?” / There was a pause on the phone (Hunter J. Fowler “Clutches”). In the 

poem, the author uses interrogative sentences to form a dialogue between the father 

and the boy who is waiting for his return. 

 An impressive strategy is characterized by the effect of speech on the 

addressee, regardless of how the addressee perceives it. A vivid example of this 

strategy is military orders. The impressive strategy is manifested in appeals, the 

imperative mood of the verb, used to obtain the desired result from the listener for 

the speaker. An impressive strategy is also called appealing (a term according to K. 

Buehler), conative (a term according to R. Kobson) [2, с. 9]: 

 I am a thousand winds that blow, / I am the diamond glints on snow,/ I am 

the sun on ripened grain, / I am the gentle autumn rain./ .../ Do not stand at my 

grave and cry,/I am not there; I did not die (M. E. Frye “Do Not Stand At My 

Grave And Weep”). In this case, the author encourages you to gather your strength 

and not spend it on pranks, because there is no need to stay and cry, using the 

imperative mood of the verb to get the desired result from the reader: so that he 

stops stay and cry. The author uses the imperative mood and does not use 

abbreviations, because this way the effect on the addressee is enhanced, that is, the 

author emphasizes that the lyrical hero will not talk to the addressee in the usual 

form (as he spoke when he was alive), but insists that he does not stand at grave 

and cry. 

 So, with the help of an impressive function, the author influences the reader 

with a clear intention to get the desired result. Most often, an impressive strategy is 

characterized by an imperative mood and appeals. 

 Information strategy (representative, reference, denotative, nominative, 

cognitive) consists in transmitting certain information about out-of-order reality in 

the process of communication, in depicting objective reality: My new phone is 

“smart”. I guess that I am not. / Amazing what all this here smartphone has got. / 

TV and Weather and Internet, too. / There`s just no limits to what it can do/ (Rick 

W. Cotton “Smartphone – dumb user”). 

 The information strategy is to show the reader that older people are not so 

knowledgeable in modern technologies, but at the same time, together with the 

reader, the hero himself learns about the capabilities of “smartphone”, that is, the 

informative strategy even has a double character: information is provided for both 

the reader and the hero. The author tells about his grandfather in a joking way. 

 However, communication is not just about transmitting the information. 

Comparing the information strategy with the emotional one (otherwise, emotive), 

we see that accurate transmission of information requires regularity, uniformity of 

language tools, and for emotional speech, on the contrary, irregularity, diversity, 

and diversity of them. In an information strategy, we are talking about what is 

transmitted from the speaker to the recipient, and in an emotional strategy, how it 

is transmitted is how communication is formed. The emotional strategy should not 

be confused with the expressive strategy. The expression of the speaker (image of 

the author) and the expression of feelings and assessments, the tendency to diverse 

speech are different things, although they are related to each other. [3, с. 112].  
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 I hate you I hate you/Oh why can't you see?/ How you took my heart and 
/broke it / When you took them from me! / She was my favorite Aunt you see / For 
only a short time / And then you came and took her/ While she was in her prime./ 
She was there to lend a hand/ When you thought you had no one at all / But that 
was until the day / That YOU came to call (Carolyn Pritts “I hate you cancer”)! 

 Manipulative strategy is characterized by a strong influence on the reader, 
the author has a clear goal to provoke certain behavior of the reader, thereby 
causing changes in the recipient's value system [9, p. 124]. 

 Manipulation is one of the types of hidden communicative influence of the 
addressee on the addressee (on his knowledge, ideas, attitudes, goals) to change his 
intentions in the direction necessary for the addressee, contrary to the interests of 
the addressee. At the same time, the addressee is misled about the characteristics of 
a particular object that are important to him or play on his weaknesses, psyche, and 
trust. Misleading means that the addressee develops a false or different idea of the 
world, and the addressee uses techniques that provoke such a judgment. Hidden 
influence means that the addressee uses communication techniques that operate 
outside of the addressee's conscious perception: 

 Do not stand at my grave and weep / I am not there; I do not sleep. (M. E. 
Frye “Do Not Stand At My Grave And Weep”). 

 The author does not just influence the reader, he tries to convince him that 
the hero is not dead, he is alive, alive not physically, but spiritually. The author 
tries to change the reader's imagination, his values about life and death, to prove 
that life exists after death. The author also demonstrates that the hero is always 
there, he turns into all those things that surround the person to whom the poem is 
addressed. As noted above, the author uses the imperative mood and removes 
abbreviations. 

 The linguopragmatic features of a poetic text are precisely in communication 
strategies. The author resorts to the following strategies: suggestive (affects the 
human psyche; is characterized by the presence of an imperative mood, appeals, 
expressive vocabulary), phatic (maintains contact with the reader, conducting a 
dialogue with him; is characterized by the presence of Appeals, interrogative, 
exclamation sentences), impressive (acts on the recipient regardless of whether he 
is ready for certain information or not; is characterized by the absence of 
abbreviations, the presence of an imperative mood, capitalization reception), 
informational (the speaker transmits the message to the recipient), manipulative 
(affects the reader; is characterized by the presence of an imperative mood 
integrative (promotes memorization of the text; characterized by euphony, the 
presence of artistic means of assonance, alliteration, rhyme). 
References: 

1. Акішина М. О. Комунікативно-прагматичний потенціал тропів у 
англомовному поетичному тексті ХХІ століття. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. праць. 
2019. Вип. ХІХ. С. 8–12. 

2. Бабич В. І. Комунікативно-прагматична стратегія самопрезентації 
«Ліричного Я» та мовленнєві тактики її реалізації в ідиодискурсах Р. Фроста і 
К. Сендберга. Одеський лінгвістичний вісник. 2019. Вип. 10. С. 9–12. 

3. Арешенков Ю. А. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Кривий 
Ріг, 2020. 112 с. 



352 

Ілона Тарновська, 4 курс, група ФІП-41в 

Науковий керівник: Уляна Шостак 

канд. психол. наук 

Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПЕРЕКЛАДУ 

 

Серед численних проблем, які вивчаються сучасним мовознавством, 

важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної 

мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом» або «перекладацькою 

діяльністю». 

На переклад як процес, що включає кодування і перекодування 

інформації, орієнтується комунікативний підхід, що розглядає його у 

термінах теорії комунікації та інформації. Переклад розуміється як один з 

найважливіших актів інтерлінгвістичного спілкування та включає вивчення 

основних етапів усної та письмової комунікації з урахуванням мети самої 

комунікації, предмета комунікації, відправника, одержувача, та умов 

передачі. За Н. Д. Гарбовським, переклад — це суспільна функція 

комунікативного посередництва між людьми, які користуються різними 

мовними системами, що реалізується в ході психофізичної діяльності 

білінгва з відбиття реальної дійсності на основі його індивідуальних 

здібностей інтерпретатора, що здійснює перехід від однієї семіотичної 

системи до іншої з метою еквівалентної, тобто максимально повної, але 

завжди часткової, передачі системи смислів від одного комуніканта іншому. 

У роботах, присвячених дослідження теорії та практики перекладу, 

автори з різних, а іноді й повністю протилежних сторін визначають його 

поняття. 

В одному із ранніх визначень А. Еттінгера переклад розглядається як 

перетворення знаків або репрезентація іншими знаками. З чого випливає, що 

на думку автора, центральною проблемою перекладу є проблема 

відповідності знаків [1, с. 12]. 

Пізніше В. Вінтер, роздумуючи про сутність перекладу, асоціює його із 

заміною формулювання інтерпретації сегменту навколишнього нас світу за 

можливості еквівалентним формулюванням. У цьому визначенні автор 

розширює рамки терміну «переклад», продемонструвавши, що останній має 

бути не лише в рамках міжмовної комунікації, але й внутрішньомовної. Саме 

визначення «внутрішньомовний переклад» вперше з’явилось у працях Р. 

Якобсона, який дійшов висновку, що потрібно вирізняти три види перекладу: 

внутрішньомовний, міжмовний та між семіотичний переклади. 

Відповідно до В. Н. Комісарова, переклад є видом мовного 

посередництва, який орієнтований на оригінал, тому завдання перекладу 

полягає у забезпеченні такого типу міжмовної комунікації, при якій текст, що 

створюється, не тільки виступає в якості повноцінної комунікативної заміни 

оригіналу, але й ототожнюється з останнім у функціональному, 

структурному, змістовому відношенні [2, с. 70]. 
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Сутність перекладу — забезпечення міжмовного спілкування та 

відтворення комунікативної цінності вихідного повідомлення. Таким чином, 

власне перекладом визнається лише збереження еквівалентності на 

граматичному та сигніфікативному рівнях. Результатом перекладацької 

діяльності стає «трансліт», що є еквівалентним вихідному повідомленню 

повідомленням мовою перекладу на всіх рівнях (субстантивному, 

сигніфікативному та денотативному). Цілі перекладача не враховуються, він 

виступає лише каналом зв'язку, що перекодовує вихідне повідомлення, 

мовним посередником. Жодні порушення еквівалентності при 

комунікативному підході не визнаються, за винятком випадків якихось 

опосередкованих прийнятими нормами умов спілкування мови перекладу. У 

цьому випадку перекладом таке «вільне» транскодування не вважається і 

називається «адаптером». Комунікативний підхід орієнтується на реакцію 

одержувача повідомлення — когнітивну й емотивну, тобто на зміст тексту та 

його переживання. 

 Процес здійснення перекладу неможливий без змін з лексичного і 

граматичного боку тексту мовою перекладу, бо за такої умови текст був би 

«сирим» та не придатним для сприйняття кінцевим реципієнтом, саме тому у 

перекладі виникає категорія трансформації (перетворення) [3, с. 31].  

 Виконання перекладу художнього твору з іноземної мови на українську 

не здається можливим без досконалого знання відмінностей між двома 

мовними системами на лексичному та граматичному рівнях. Проте слід не 

забувати й про знання своєї рідної мови. Завдяки тому, що з географічної 

точки зору ми знаходимось у центральній частині, для нашої місцевості не є 

характерним величезний вплив російської мови на історичній основі. Проте 

молодь сама для себе створює такі умови: надмірне споживання контенту 

саме російською мовою, починаючи із дописів у соціальних мережах, 

закінчуючи переглядом фільмів та читанням книжок російською мовою. З 

іншого боку, недостатнє забезпечення інформаційною базою українською 

мовою змушує майбутніх фахівців-перекладачів звертатись до російських 

джерел. Не слід забувати й те, що, навіть якщо українська та російська мови є 

дуже схожими між собою, та все ж не є однаковими у всіх аспектах, та 

потрібно ці моменти враховувати при здійсненні перекладу. Адже для 

професіонала є важливим не спаплюжити переклад українською мовою 

калькулюванням з російською, вміти «перемикатись» та не здійснювати 

банальні помилки.  

Отже,  перспективи подальшого вивчення заявленої проблеми вбачаємо 

у вдосконаленні розуміння функціонування мовних систем для забезпечення 

адекватності та еквівалентності перекладу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ  

В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ 

 

Кожна історична епоха ставить до людини свої вимоги. Можливо, саме 

тому інтерес до проблематики професійної самореалізації особистості не 

згасає. Більшість людей хочуть бути успішними у професії, заможними, 
здоровими, а отже, мають намір, інтенцію до певної діяльності, яка 

вмотивована. Щоб спрямувати своє життя у русло професійної 

самореалізації, потрібно небагато і дуже багато. Насамперед необхідно мати 
прагнення змінити життя відповідно до визначеної мети, зайняти суб’єктну 

позицію щодо власної професійної долі. 

Вивченням даного питання займались такі науковці як А. Маслоу,               
О. Донченко та інші.  

Дослідження особливостей професійної самореалізації української та 

американської молоді українського походження відбувалося в два етапи. На 
першому – респондентами стала українська молодь, на другому – мігранти з 

України, які проживають на території Америки (емігрували в Америку у 

дитинстві або підлітковому віці разом з батьками і перебувають в країні в 
середньому 7-8 років). 

Молодий вік респондентів зумовив орієнтацію на комунікативну сферу, 

а отже, й здібності до успішного спілкування. Напевне, лише така відкрита 
впевнена позиція, готовність до прийняття іншого є запорукою успішного 

функціонування, самореалізації тощо. 

Представники цих груп завжди відкриті до нових вражень. У них є 
здатність до буттєвого пізнання – безкорислива жага до нового, інтерес до 

об’єктів, прямо не пов’язаний із задоволенням будь-яких потреб. Таке 

пізнання, на думку А. Маслоу, найбільш точне й ефективне, оскільки його 
процес не спотворюється бажаннями, людина несхильна судити, оцінювати 

або порівнювати. Вона сприймає, бачить і цінує те, що є. Для таких 

респондентів характерне творче ставлення до життя. Вони свідомо 

докладають багато сил та часу до власного саморозвитку [1, с. 51-52]. 
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Як правило, така молодь відмовляється від технічних спеціальностей. 
Представники цієї групи вірять у людей, у могутність людських 
можливостей. Вони зорієнтовані на щирі та гармонійні міжособистісні 
відносини, їм властива природна симпатія і довіра до людей, чесність, 
неупередженість та доброзичливість. 

Молодь, яка демонструє такі орієнтації, виявляє достатньо високий 
рівень гнучкості у спілкуванні та здатність до адекватного самовираження в 
процесі комунікації. Для неї характерна автентична взаємодія з оточуючими, 
здатність до саморозкриття. Такі респонденти зорієнтовані на особистісне 
спілкування та несхильні вдаватися до фальші або маніпуляцій [2, с. 304]. 

Професійна самореалізація української молоді тісно пов’язана з 
феноменом самоактуалізації. Так, перший фактор “орієнтація на себе” 
увібрав цінності особи, яка перебуває у процесі самоактуалізації та є 
достатньо зрілою, дорослою, цілісною, відповідальною тощо. Професійна 
самореалізація за фахом “людина – художній образ” зумовлюється високим 
рівнем потреб у саморозвитку. 

Українська молодь, обираючи професію свідомо і/або несвідомо 
враховує фаховий вибір батьків. Іноді молоді люди обирають професію, яка 
узгоджується з сімейною трудовою династією, а не з їхніми власними 
потягами. 

Молоді люди з англомовних країн зорієнтовані на колишній досвід, їхня 
головна стратегія – досягти всього “тут і тепер”. Для цієї молоді характерний 
високий рівень потреби у пізнанні. Вона відкрита, зацікавлена, спрямована 
на пізнання, розуміння та оволодіння. 

Високий рівень комунікативності, здатність до встановлення міцних і 
доброзичливих стосунків з оточуючими, загальна схильність до взаємно 
корисних і приємних контактів також відбивають процеси адаптації молодої 
людини та її синергетичні настанови. 

Мігранти, на відміну від своїх співвітчизників, зорієнтовані на 
комунікативну сферу та самореалізацію в ній. Більшість респондентів 
визнають значущість спілкування та його компетенцій. Якщо комунікація у 
власній діаспорі надає відчуття розуміння, то спілкування в етнічному 
американському середовищі – відчуття прийнятності та ідентичності. Такий 
інтенсивний комунікативний акцент може засвідчувати також моніторинг 
соціально-культурного середовища, спрямований на розуміння, пошук 
власного місця та адаптацію. Також активне спілкування, надзвичайний 
інтерес, крім вікових особливостей, може відображати розширення 
соціальних зв’язків як стратегію досягання мети та самореалізації. 

Людям, які мають проблеми в сфері професійної самореалізації, 
притаманні певні розбіжності між векторами: усвідомлення – 
неусвідомлення, мотивація – амотивація, загальнолюдські цінності – 
індивідуалістські цінності, соціальна значущість – соціальні впливи. 

Загальнолюдські цінності виконують функції стимулів, створюючи 
умови для реалізації активності особистості на нормативно-рольовому та 
особистісно-смисловому рівнях. Цінності визначають сенс життя, сфери та 
етику само здійснення суб’єкта; підключають та інтегрують індивідуальну 
“матрицю” до соціальної. 
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Соціальна значущість професійної діяльності особи виявляється у тому, 

що, пізнаючи дійсність, людина бере участь у різних видах діяльності, займає 

суб’єктну позицію у відносинах зі світом. Натомість негативні наслідки 

соціальних впливів, мейнстримів виявляються у пасивному споживанні 

інформації, шануванні типових стереотипів у професійній діяльності, 

масштабуванні рутинних моделей. 

Вважається, якщо батьки та їхні діти працюють за отриманим фахом, це 

переважно свідчить про усвідомлені процеси самовизначення, передачу 

конструктивних сценаріїв самоздійснення, здатність чути та йти за власною 

визначеною ціллю, гармонійне поєднання професійного зростання з 

особистісним. Праця за отриманим фахом, як правило, є ознакою 

функціонування зрілої та здорової особистості, яка не переносить глибинний 

особистісний або міжособистісний сімейний конфлікт у професійну сферу.  

З огляду на вищевказане, робимо висновок, що теперішня молодь 

виявляє креативність як творче ставлення до життя та високий рівень 

саморозуміння. Як наші співвітчизники так і англомовні однолітки мають 

схожі погляди на життя та самореалізацію: вони прислухаються до себе і, 

напевне, із задоволенням продовжують сімейну професійну династію.  
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Знaчeння aнглiйcької мови в cучacному cвiтi нacтiльки вeликe, що її 

знaння нe є привiлeєм i розкiшшю. Колиcь i комп’ютeри, тaк caмо як мобiльнi 

тeлeфони,могли cобi дозволити лишe люди пeвного cоцiaльного клacу. Зaрaз 

тaкi рeчi є прeдмeтaми пeршої нeобхiдноcтi. Тe ж можнa cкaзaти i про 

aнглiйcьку мову. Її вивчaють в уciх оcвiтнiх зaклaдaх: у школaх, 

унiвeрcитeтaх, нa курcaх. A в нaш чac цифрових тeхнологiй будь- який 

бaжaючий можe вивчити aнглiйcьку диcтaнцiйно, нe виходячи з дому. 

Оcвiчeнa людинa проcто зобов`язaнa володiти aнглiйcькою мовою, оcкiльки 

caмe вонa є ключeм до подaльшої caмооcвiти тa caмовдоcконaлeння.  

Володiння iнозeмною мовою – цe кориcнe вмiння, якe дозволяє 

одeржaти доcтуп до iнозeмних caйтiв i друковaних видaнь. З чacом можнa 

нaвчитиcя нe тiльки читaти i пиcaти iнозeмною мовою, aлe i думaти, a отжe, 
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cтворювaти iншомовнi прeзeнтaцiї, вiдвiдувaти мiжнaроднi конфeрeнцiї тa 

трeнiнги, вecти дiловe лиcтувaння. Тaкi знaння iнозeмної мови роботодaвeць 

обов'язково оцiнить. Цe пiдвищує профeciйну квaлiфiкaцiю мeнeджeрa  i 

робить його бiльш конкурeнтоcпроможним нa ринку прaцi.  

Оcновнi acпeкти оргaнiзaцiї нaвчaльноъ  роботи при вивчeннi iнозeмної 

мови мeнeджeрaми розкритi вчeними: В.М. Буринcьким, В.М. Вeргacовим, 

П.I. Пiдкacиcтим, М.I. Cичовою, М.М. Cолдaтeнком, I.М. Шимком, В.Н. 

Бeлкiнa, В.I. Боднaр, З.Н. Курлянд, Н.A. Мacюковa, П.Г. Моcкaлeнко тa iн. 

Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгрунтувaння ролiь iнозeмних мов у 

профeciйнiй дiяльноcтi мeнeджeрa. 

Нaвчaння iнозeмнiй мовi було й зaлишaєтьcя нeвiд'ємною cклaдовою 

процecу формувaння cучacного фaхiвця. Щодо знaчимоcтi виконaння 

cоцiaльного зaмовлeння cвiдчить той фaкт, що покaзник рiвня володiння 

iнозeмною мовою включeний у квaлiфiкaцiйну хaрaктeриcтику випуcкникa 

вузу [1]. 

Бiльш того, новiтня європeйcькa мовнa полiтикa орiєнтує громaдян 

Європи нa бaгaтомовнicть. Бeз цього уcпiшнa iнтeгрaцiя в cучacному cвiтi 

проcто нeможливa. Вивчeння в нaвчaльних зaклaдaх бiльш нiж однiєї 

iнозeмної мови, бeзумовно, знaходитьcя в iнтeрecaх зaгaльної нaцiонaльної 

полiтики Укрaїни. Ужe cьогоднi в вищих нaвчaльних зaклaдaх cтудeнтaм 

пропонуєтьcя вивчeння однiєї оcновної iнозeмної мови, a тaкож другої мови 

нa вибiр. Цe cвiдчить про тe, що знaння мaйбутнiми фaхiвцями дeкiлькох мов 

є нaдiйною iнвecтицiєю в умовaх ринковоїeкономiки. 

Нaйбiльш розповcюджeними є вивчeння aнглiйcької тa нiмeцької мов 

cтудeнтaмиeкономiчних cпeцiaльноcтeй [2]. 

Зa iнформaцiєю мeнeджeрiв з пiдбору пeрcонaлу вeликих компaнiй тa 

кaдрових aгeнтcтв знaння aнглiйcької мови є обов’язковими. Пeрший 

aргумeнт нa кориcть володiння iнозeмною мовою, її вивчeння – бeз 

aнглiйcької нa прecтижну поcaду можнa нe розрaховувaти, оcкiльки вимоги 

компaнiй рiк вiд року поcилюютьcя. Чим бiльшa компaнiя й вищe поcaдa, тим 

чacтiшe у вимогaх до прaцiвникa зуcтрiчaєтьcя "обов'язковe знaння iнозeмної 

мови", зaзвичaй aнглiйcької. 

У зв’язку з розширeнням мiжнaродних контaктiв, у ходi яких 

вiдбувaєтьcя iнтeнcивний обмiн профeciйно знaчущою iнформaцiєю, 

iнозeмнa мовa cтaлa зacобом cпiлкувaння фaхiвцiв рiзного профiлю. Caмe 

тому в нaшiй дeржaвi вce бiльшe увaги придiляєтьcя iнозeмнiй мовi, якa є 

оcновою пiдготовки виcококвaлiфiковaних cпeцiaлicтiв з урaхувaнням 

профeciйних потрeб. 

Трaдицiйно нaвчaння iнозeмнiй мовi мaйбутнiх мeнeджeрiв було бiльш 

орiєнтовaнe нa читaння, пeрeклaд тa розумiння cпeцiaлiзовaних, профeciйних 

тeкcтiв, a тaкож вивчeння нaукового cтилю. Зaрaз нeобхiдно aкцeнтувaти 

увaгу нa розвиток нaвичок мовлeння нa профeciйно-орiєнтовaнi тeми тa 

ввeдeння нaукових диcкуciй, тим пaчe, що роботa нaд ними тaкож cприяє 

розвитку нaвичок, вмiнь i знaнь, оcкiльки caмe нa них бaзуєтьcя [3]. 
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В процeci розвитку нaвичок мовлeння нa iнозeмнiй мовi по 
cпeцiaльноcтi нeобхiдно пaм’ятaти, що монологiчнe мовлeння нe 
поcтупaєтьcя дiaлогiчному. Тому нeобхiдно поcтупово збiльшувaти об’єм 
монологiчного мовлeння в дiaлогiчному тa, з чacом, пeрeйти до монологiчних 
форм уcного мовлeння – рeзюмe, рeфeрувaння, aнотувaння, опиcу, a тaкож 
зaпиcу почутого, що cтaнe в нaгодi для конcпeктувaння лeкцiй.  

Тaким чином, володiння iнозeмними мовaми дозволяє фaхiвцeвi 
пiдтримувaти cвою конкурeнтоcпроможнicть. Роботодaвцi зaвжди ввaжaють 
зa крaщe брaти нa роботу того, хто володiє бiльшими нaвичкaми, нaвiть якщо 
нe вci з них будуть зaтрeбувaнi нa зaпропоновaнiй поcaдi. Звичaйно, з точки 
зору роботодaвця  мeнeджeр, який володiє iнозeмною мовою, володiє 
бiльшою привaбливicтю, нiж його колeгa бeз знaння iнозeмної. Нaвiть якщо 
iнозeмнa мовa прямо зaрaз у роботi нe потрiбнa, зaвжди можe виникнути 
cитуaцiя, коли вонa будe нeобхiдною. Для уcпiшної роботи в 
нaйрiзномaнiтнiших cфeрaх i нaпрямкaх однiєї рiдної мови будe нeдоcтaтньо, 
нeобхiднe знaння iнозeмної мови. 
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ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Rapid development of computer technologies and systems, refusal of 

developers to support previous versions of operating systems are forcing schools to 
increase financial costs for the softwre upgrade, purchase and maintenance. The 
problem can be partially caused by online services. There are currently a large 
number of different cloud services that can be used in the educational activities of 
higher education institutions. It is worth noting that with the introduction of 
quarantine restrictions caused by the pandemic, in March 2020, technologies, tools 
and services for informatization of the educational process have gained maximum 
popularity. The IT industry has also responded quickly to the needs of educators in 
the transition to distance learning as soon as possible: the capacity of data channels 
in the network has been increased, and a large number of services and tools for 
learning. The network published a large number of blogs with recommendations, 
conducted distance learning courses on the development of educational resources 
and the organization of distance learning. 
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http://irbis-nbuv.gov.ua/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Відрецензовані%20тези/http/archive.nbuv.gov.ua
http://www.rusnauka.com/
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Education is one of the basic human rights enshrined in Article 26 of the 

Declaration of Human Rights, the Constitution of Ukraine and the Law of Ukraine 

“On Education”. Various aspects of distance education in Ukraine are regulated by 

a number of normative documents including “National Doctrine of Education 

Development”, “Concept of Distance Education Development in Ukraine”, 

“National Informatization Program”, Laws of Ukraine “On Higher Education”, 

Order of the Ministry of Education and Science Regulations on distance learning,  

etc.  

The quality and accessibility of education have a direct impact on the income, 

employment, development, health and socialization. After a long period of distance 

learning and summer vacation, a new school year has begun. However, the 

COVID-19 pandemic is still ongoing, and it is accompanied by martial law, which 

has been in place in Ukraine since February 24, 2022. The transition to distance 

learning during the COVID-19 pandemic and the war has led to a deterioration in 

the quality and accessibility of education, as well as to a number of educational 

inequalities [1]. 

The system of distance learning in Ukraine is currently only in the process of 

formation, but conditions for the use of world experience, combining advanced 

technologies of distance education with the best technologies and methods of 

classical forms of learning, and in the future it can gain rapid development. 

Widespread implementation and development of distance education in Ukraine 

requires a set of tasks in such areas as management and organizational support; 

material-and-technical and financial support, staffing needs of distance education, 

methodological support definition of the specifics of distance learning; promotion 

of distance education in the education market and the labor market [4, p. 416]. 

It is also worth emphasizing the dynamism and interactivity of this form of 

work, which allows students to be actively involved in educational activities. The 

positive aspects should include the fact that e-learning materials can be reused, 

saving teachers` time to prepare for classes. Despite the positive points, there are 

also controversial points. For example, online learning requires special 

competencies from teachers and students; for the effective operation of electronic 

portals, constant technical support is required, which entails the creation of 

structural units at the university that can provide such support. Of course, this is 

reflected in the management processes of the educational organization. It should be 

noted that the use of information and communication technologies in the traditional 

educational process, the introduction of online courses and the format of distance 

learning require the creation of a specialized digital educational environment. Such 

an environment should combine two aspects of the reproduction of knowledge: 

convenient creation and consumption. In addition, virtual educational environment 

should provide quick access to information materials, allow participants in the 

educational process to build communication with the possibility of feedback [2]. 

It should be noted that due to the impact of COVID-19, the higher education 

system must be transformed and adapted to new conditions. It is necessary to 

develop new approaches and models of the educational process. Adaptability of 
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students and teaching staff to the specifics of distance learning involves the 

acquisition of digital and others related skills. Research and teaching staff should 

improve their pedagogical skills, develop new online courses and programs taking 

into account the specifics of distance learning, etc. [3].  

In modern conditions, it is necessary to unite the potentials of public 

authorities, institutions of higher learning education, public organizations and 

student government to ensure effective educational process and acquisition of 

higher general and professional program competencies by applicants for higher 

education in full. Special attention should be paid to improving technical, 

economic and organizational working conditions, ensuring the motivation of 

scientific and pedagogical staff workers. 
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PROBLEMS OF TRANSLATION OF CULTURAL ELEMENTS IN 

TECHNICAL TEXTS 

 

Technical texts are designed to store and transmit information obtained during 

the research process. Advanced developments and innovations require the creation 

and organization of terminological units in a particular field, which usually play an 

important role in the communication of professionals [3]. 

Translation is the indirect communication of people who belong to different 

cultural societies, where the cultural mediator is the translator. In this regard, many 

scholars acknowledge that translation means not only the transition from one 

language to another, but also from one culture to another [1]. 

According to the theory of intercultural communication, translation compares 

two languages as well as two cultures. Therefore, one of the goals of translation, in 

addition to finding equivalents to convey communicative attitude of the sender, is 

to provide the recipient with the necessary explanations to understand [5]. 

https://nubip.edu.ua/node/100736
https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol12no4.31
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In technical translation, the terminology must be checked thoroughly. Of 

course, there are no cultural differences in internationally standardized 

terminology, e.g. words specified in the relevant databases marked CE or DIN or 

ISO. However, this terminology is extremely small. The terminology is understood 

within the scientific or technical field, as the terms in the text imply memorable 

contexts and practical situations both for their use and for their understanding.  

Understanding all the terms that are important for accurate translation is not 

limited to the use of dictionaries and databases, as more and more terms appear 

every day, some of which even have inherent conceptual differences. It is worth 

noting some examples of intercultural inconsistency of concepts, when the 

compared terms are not equivalent, because the concepts they denote differ for 

cultural reasons. For example, there are different standards of metal production 

between some countries. 

Due to different weather conditions, safety and construction rules may differ 

from country to country, even if the terms used to describe it seem to be the same. 

From the linguistic point of view, we deal with “false friends of the translator”. 

New technical terms are created with the help of metamorphic forms, which 

refer to the similarity of the function, shape or position of the object. But even if a 

particular form of the object may lead to a similar cognitive concept in different 

cultures, this is not always the case. Therefore, if the translator does not pay 

attention to the metaphorical meaning of a term, he will face the problem of 

translating the term, because metaphors are likely not to be the similar in different 

cultures [4]. 

It is worth noting the differences in legislation on production methods, 

different measurement methods, climate features, semantic prototypes, etc. True, 

this issue is often much easier to be solved using a dictionary, but translators 

should keep this problem in mind. They must think critically and have the 

appropriate knowledge to be able to choose the right analog terms. 

This proves obvious cultural differences in terminological concepts between 

languages. In addition, there is a big difference between terminology in the natural 

sciences and the humanities, which can also be observed in the texts. In the natural 

sciences, terminology is based on precise definitions and includes methodological 

conclusions. Each term has its place in the general hierarchy, but it is not always 

completely free from cultural peculiarities in concepts. In the humanities, on the 

other hand, there is an interpretation of concepts that scholars must agree with. 

Whether “translation” is defined, for example, as an interlingual transmission, or 

cultural manipulation, or representation of a clear message, or a process of 

cognitive decision-making, etc., it depends on the relevant academic “school” [2].  

Thus, translation is based on gradual and parallel communication between the 

author, translator and editor as producers and potential reader as the recipient of 

the finished product. Cooperation of all participants in communication depends on 

the transmission of the author’s opinion, reproduction of the message in the 

language of the secondary and adequate interlingual communication, which affects 

further development of culture of the country and society as a whole. 
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ГЕНЕЗА КІНОПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Кінопереклад займає важливу нішу кіноіндустрії, зокрема і на території 

України, оскільки хороший фільм – це те, чим ми всі захоплюємося, 

незалежно від того, де ми живемо і якою мовою розмовляємо. Як відомо, 

більшість фільмів, що транслюються у кінотеатрах України, створені за 

кордоном, тому вимагають перекладу.  

Розвиток індустрії кіноперекладу в Україні відбувся значно пізніше, ніж 

у інших європейських країнах.  Не зважаючи на те, що радянська школа 

кіноперекладу бере свій початок ще у 1935 році, на цьому етапі українські 

перекладачі не входили до її лав. Натомість в Україні кінопереклад почав 

свій розвиток у 60-тих роках, а саме на студії ім. О. Довженка, проте 

переклад усіх фільмів, на той час, відбувався лише російською мовою. Ця 

ситуація спостерігалася впродовж 60-80-х років ХХ ст. до моменту, коли за 

ініціативою генерального директора кіностудії ім. О. Довженка 
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М. П. Мащенка була сформована студія кіноперекладу у Києві «Синхрон» 

при театрі «Хлопавка» (1978-2002),  яка розпочала перекладати фільми 

українською мовою. Проте справжній початок україномовного кіно почався 

зі здобуттям Україною незалежності, хоча ще впродовж 1990-х рр. був 

помітний значний вплив з боку російської школи кіноперекладу, яка була 

правонаступницею СРСР.  

Демократизація суспільства у 90-ті роки та перехід української 

економіки на ринкові засади спричинили різке підвищення кількості 

імпортованого кіно, проте тогочасні студії кіноперекладу не були готові 

впоратися з таким потоком фільмів, що стало причиною перенасичення 

ринку імпортованого кіно одноголосним аматорським, часто нелегальним 

перекладом. Цей феномен отримав назву «переклад Гаврилова»[3].  

Із розвитком кіноіндустрії на території незалежної України були 

засновані такі студії перекладу/дубляжу/озвучення фільмів, як: 

AdiozProduction Studio (існувала до 2010), LeDoyen, Postmodern, Tretyakoff 

Production, UkrDub, Невафільм Studios Україна, Омікрон, Румбамбар, Пілот, 

Так Треба Продакшн (яка виникла зі студії «Синхрон» при «Хлопавці»), ТВ+, 

ТО «Цікава Ідея», які, на відміну від радянських студій ім. О. Довженка та 

«Синхрону», вже відносяться до суто української школи кіно-перекладу. В 

основі українських шкіл кіноперекладу, на відміну від радянських, лежить 

ідеологія та акцент уваги на цільовій аудиторії, що суттєво змінює позицію 

індустрії [2].  

Стрiмке надходження іноземних кінофільмів та необхідність їх 

перекладу державною мовою вимагали певної законодавчої бази. Саме тому 

13 січня 1998 року в Україні було прийнято закон «Про кінематографію», у 

Статті 14 якого зазначено: «Іноземнi фiльми перед розповсюдженням в 

Українi в обов'язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи 

субтитрованi державною мовою, вони також можуть бути дубльовані або 

озвученi чи субтитрованi мовами національних меншин» [1].  

Після здобуття Україною незалежності закадрове озвучення кінофільмів 

залишалося найголовнішим видом кіноперекладу аж до появи першого 

дубльованого українською мовою мультфільму «Тачки» у 2006 р. Із цього 

моменту почав стрімко входити в моду український дубляж.  

Донедавна Україна вважалася країною озвучення, проте за останні роки 

вона перетворилася не лише на осередок дубляжу, а на оплот найкращого в 

Європі дубляжу, випереджаючи за якістю такі країни дубляжу, як: Італія, 

Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія, Угорщина, Туреччина, Чехія, 

Словаччина, Росія. Окрім дубляжу та озвучення, в Україні популярне 

субтитрування імпортного кіно. Щодо синхронного перекладу кіно, в Україні 

цей тип перекладу побутував переважно на кінофестивалях, зокрема МКФ 

«Молодість» та Одеський МКФ, хоча останніми роками тут переважає 

субтитрування.  

В Україні компаній-дистриб’юторів кінопродуктів налічується близько 

7, кожна з яких імпортує кінострічки конкретного постачальника: B&H (Walt 

Disney, Dreamworks, Paramount Pictures, Universal Pictures); Ukrainian Film 
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Distribution (20th Century Fox); Кіно-манія (Warner Brothers); Каскад Україна 

(Columbia Pictures); Aurora (Relativity Media); Артхаус Трафік (дистриб’ютор 

фестивального кіно) та Інтер-Фільм. Компанія-дистриб’ютор узгоджує з 

компанією-постачальником усі нюанси перекладу кінострічки, перекладу її 

назви, пісень, власних назв. Для будь-яких кардинальних відходжень від 

тексту оригіналу потрібно отримати дозвіл від постачальника [4].    

Отже, перш ніж отримати визнання в Європі, кінопереклад в Україні 

пройшов складний шлях становлення та зростання, впродовж якого 

сформувалися усталені принципи роботи індустрії,  з’явилися численні 

компанії-дистриб’ютори та студії перекладу кіно, які дозволяють українцям 

ознайомлюватися зі здобутками світової кінопромисловості безперешкодно, 

із задоволенням переглядаючи фільми рідною мовою. 
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LEARNING A SECOND LANGUAGE IN VIEW OF POTENTIAL 

CARRER PROSPECTST 

 

Globally, English is the lingua franca; it is the most widely spoken language. 

As the native language of the United States, English is largely influenced by what 

it has become as an international language. In spite of the French tendency to take 

pride in patriotism, the English language has always been regarded as one of the 

world's most important languages not just in the U.S. but all over the world. With 

the rise of globalization, English has become more ubiquitous than ever. 

Borrowings from English can be found in all languages, and this process began 

particularly rapidly with the introduction of computerization and the Internet [1]. 

English is the language of business. If you have a dream to become a 

successful entrepreneur, get a high-paying job, move abroad and be an excellent 

specialist, then English will open these opportunities for you. 

Thanks to the English language, you will also be able to earn good money by 

translating texts not only for your friends, but also to open your own office for the 

translation of various literature from English into the native language and vice 

versa. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/uk/ua/ua046uk.pdf
http://filmoffice.org.ua/cat/distribution-companies/
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Also, if you are fluent in English, you can start teaching, tutoring for 

schoolchildren, students and even adults who have decided to learn the language. 
Why do people worry about learning foreign languages without sparing their 

energy, time and money? Most people learn a language because it is directly 

related to work and career growth: 
- admission to master's and postgraduate studies, the path to self-education 

and self-realization; 

- ability to establish close ties with foreign partners; 
- cooperation and exchange of experience with colleagues from other 

countries; 

- opportunity to participate in international conferences; 
- access to sources of information related to the profession (videos, articles by 

world leaders, online conferences); 

- the possibility of employment in large companies, including foreign [2]. 
In addition, an interesting fact is that people who learn a foreign language are 

quicker to make decisions in any situation, especially in stressful and non-standard. 

This is due to the fact that when learning a foreign language the brain has to switch 
quickly enough, think in two languages at the same time, look for options for 

translating words and sentences from your native language to a foreign language 

and vice versa. Such activities help the brain to respond more quickly to 

unforeseen situations. 
That is why those who know not only their native language are less prone to 

stress. This is due to the developed ability of the brain to respond to unusual 

situations and find solutions. 
Also, when learning a foreign language, logical thinking improves, the ability 

to work in multitasking mode, the ability to concentrate develops. 

Those who learn foreign languages have a better memory. This is quite 
natural. After all, in the process of learning you have to memorize a huge amount 

of information: new words, phrases, grammatical rules. Along with memory, 

attention also improves. 
There is often a situation when professional literature is published in English 

and has not yet been published in translation. Its appearance translated into the 

native language may occur after some time, when it becomes irrelevant. In this 
case, it is important to read it as early as possible, and without knowledge of 

English it is impossible. 

If you already work in a company that needs employees with knowledge of 
English, then you have the right to apply for a higher position and salary. After all, 

you do not need the services of an interpreter to communicate with foreign partners 

and participate in negotiations; go on a business trip abroad; make presentations in 
English; participate in international trainings and conferences, etc [3]. 

So, if you want to get a high-paying prestigious job in a foreign company, or 

get a promotion, higher salary, the possibility of a foreign internship, etc., it will be 
difficult to do without knowledge of English. In foreign firms, managers are 

usually foreigners and you need to communicate with them in English. Fluency in 

English will help you make a successful career as it has long been recognized as 

the language of international communication. 



366 

References: 

1. Дяченко О.В. Важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі. 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського. Харківський 

авіаційний інститут. 2020. С. 141-143. 

2. Німак А., Паславська І.Б. Роль іноземних мов в професійній 
самореалізації молоді. Вісник студентського наукового товариства 

«ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Випуск 

52. 2018. С. 277-279. 
3. Кулібаба О. С. Важливість формування іншомовної комунікативної 

компетентності студентів. 2019. 313 с. 

 

Кaрiнa Шaркo, 4 курс, група Т-41д 

Науковий керівник: Лiлiя Терещенкo,  

канд. філол. наук, доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ 

 

ВИДИ МIЖНAРOДНИХ IСПИТIВ З AНГЛIЙСЬКOЇ МOВИ 
 

Успiшне склaдaння мiжнaрoдних тестiв чaстo є oбoв'язкoвoю умoвoю 

при вступi дo нaвчaльнoгo зaклaду зa кoрдoнoм, oтримaннi рoбoти в 

iнoземнiй кoмпaнiї aбo при переїздi в iншу крaїну. Це три oснoвнi цiлi, нa 
шляху дoсягнення яких перед нaшими спiввiтчизникaми вирoстaє мoвний 

бaр'єр. I йoгo мaлo прoстo пoдoлaти – неoбхiднo ще oтримaти сертифiкaт, 

який пiдтверджує, щo ви дiйснo вoлoдiєте мoвoю нa певнoму рiвнi.  
Рiзнi aспекти нaвчaння студентiв немoвних спецiaльнoстей aнглiйськoї 

мoви у кoнтекстi їх прoфесiйнoї пiдгoтoвки дoслiджувaлися ширoким кoлoм 

нaукoвцiв, a сaме: Т. Aлексєєвa, Л. Aнaньєвa, Н. Гaврилюк, O. Пiчкaр,                         
Л. Гaпoненкo, O. Гoрбуненкo, Л. Девiнa, Н. Дудкo, В. Кaсьянoвa, 

Е. Кoмaрoвa, М. Кузьмiнa, I. Кулiш, Н. Пустoвaлoвa, С. Рoмaненкo, 

Г. Скурaтiвськa, O. Тaрнoпoльський тa iншi.  
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є опис ocнoвних видiв мiжнaрoдних iспитiв з 

aнглiйськoї мoви. 

Мiжнaрoдний сертифiкaт з aнглiйськoї мoви  це мoжливiсть нaвчaтись 
aбo прaцювaти зa кoрдoнoм, oтримaти пiдтвердження вaшoгo рівня володіння 

іноземною мовою, визнaне в усьoму свiтi, тa дoвести сoбi, щo ви нaспрaвдi 

знaєте aнглiйську. 
Iснує кiлькa видiв мiжнaрoдних iспитiв з aнглiйськoї мoви: 

 TOEFL – тестувaння нa знaння aнглiйськoї мoви, як iнoземнoї. Здaти 

мiжнaрoдний iспит з aнглiйськoї мoви TOEFL рекoмендoвaнo тим, хтo 

збирaється вступaти дo вищих нaвчaльних зaклaдiв Кaнaди тa СШA, 
зaрубiжнi вузи зa прoгрaмoю MBA aбo прaцевлaштувaтися в aнглoмoвнoму 

середoвищi. 

 IELTS – oдин з нaйбiльш пoширених мiжнaрoдних iспитiв. 

Рекoмендoвaний тим, хтo плaнує нaвчaтися, прoхoдити прaктику aбo 
переїхaти нa пoстiйне мiсце прoживaння в крaїну, де aнглiйськa мoвa – 

oснoвнa, зокрема, у Великoбритaнiю, Aвстрaлiю, Кaнaду aбo Нoву Зелaндiю. 
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 FCE – екзaмен, який пiдтверджує Вaше вмiння гoвoрити i писaти 

aнглiйськoю вище середньoгo. Рекoмендoвaний тим, кoму мoвa неoбхiднa у 

прoфесiйних aбo oсвiтнiх цiлях. Вiдпoвiдaє рiвню B2. 

 CAE – iспит мiжнaрoднoгo рiвня, який пiдтверджує Вaше вмiння 

зaстoсoвувaти aнглiйську мoву в пoвсякденнoму спiлкувaннi i прoфесiйнiй 

дiяльнoстi. Вiдпoвiдaє рiвню C1 [1]. 

Oдними з нaйбiльш пoпулярних мiжнaрoдних екзaменiв є екзaмени 

кембриджськoгo унiверситету Cambridge ESOL (English For Speakers of Other 

Languages), де прoпoнується п’ять тестiв нa визнaчення рiвня вoлoдiння 

aнглiйськoю мoвoю (KET, PET, FCE, CAE, CPE) i три тести нa знaння дiлoвoї 

aнглiйськoї (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) [2, с. 186].  

Кoжен Кембриджський iспит рoзрaхoвaнo нa кaндидaтiв з певним рiвнем 

знaння мoви. Oскiльки рiвень вoлoдiння aнглiйськoю мoвoю в результaтi 

нaвчaння нa бaкaлaврaтi для немoвних спецiaльнoстей вiдпoвiднo дo чинних 

прoгрaмoвих вимoг визнaчaється як B2, тo FCE є oдним з тих екзaменiв, щo 

зaдoвoльняють вiдпoвiднi вимоги. Вaжливo дoдaти, щo сертифiкaт FCE 

(First Certificate in English) є oднiєю з дoстaтнiх умoв для вступу в технiчнi 

вузи чи прийoму нa рoбoту нa aдмiнiстрaтивнi, секретaрськi i упрaвлiнськi 

пoсaди. Структурoю екзaмену передбaченo перевiрку рiвня вoлoдiння всiмa 

видaми мoвленнєвoї дiяльнoстi – читaння (4 тестoвих зaвдaння), aудiювaння 

(4 тестoвих зaвдaння), гoвoрiння (5 тестoвих зaвдaнь) i письмo (2 тестoвих 

зaвдaння). Тaкoж передбaченo вимiрювaння рiвня вoлoдiння грaмaтикoю i 

лексикoю (Use of English – 5 типoвих тестoвих зaвдaнь). Вiдпoвiднo 

структурa пiдручникiв, якi признaченi для пiдгoтoвки дo склaдaння FCE, 

реaлiзoвaнa зa тiєю ж схемoю: в рoздiлaх зaвжди присутнi тестoвi зaвдaння з 

вищезaзнaченoгo нaбoру. Oзнaйoмлюючись з фoрмaтoм зaвдaнь, студенти, з 

oднoгo бoку, вчaться викoнувaти пoдiбнi тести i гoтуються дo iспиту, a з 

iншoгo - здiйснюють ревiзiю усьoгo нaвчaльнoгo мaтерiaлу, щo мaє зaгaльне 

прaктичне знaчення.  

Неoбхiднo зaувaжити, щo кoмплексний хaрaктер сaмoгo екзaмену тa 

вiдпoвiдних нaвчaльних мaтерiaлiв зaбезпечує усунення прaктичнo усiх 

мoжливих прoгaлин. Тaк, пoмiченo, щo деяким студентaм певнi зaвдaння 

дaються легше, iншi – нaвпaки, вaжче; i сaме це дoпoмaгaє виклaдaчу 

виявити oб’єктивну кaртину i ствoрити iндивiдуaльний плaн для кoжнoгo 

студентa. Нa фoнi зaгaльнoї тенденцiї, якa пoлягaє в тoму, щo бiльшiсть 

студентiв трaдицiйнo вiдчувaє труднoщi в aудiювaннi, екзaмен FCE мiстить 

цiннi тa ефективнi aудio мaтерiaли для удoскoнaлення вiдпoвiдних нaвичoк тa 

умiнь. I хoчa в сучaснoму iнфoрмaцiйнoму тa oсвiтньoму прoстoрi не брaкує 

aвтентичних aудio мaтерiaлiв, цi зaвдaння є дoбре прoдумaними, ефективнo 

реaлiзoвaними, oптимaльними для кoнкретних умoв i визнaченoгo рiвня 

студентiв [3]. 

Тaким чинoм, oргaнiзaцiя oсвiтньoгo прoцесу у вищих нaвчaльних 

зaклaдaх вiдпoвiднo дo кредитнoмoдульнoї системи зумoвлює зaстoсувaння 

рaцioнaльних пiдхoдiв дo oцiнювaння нaвчaльних дoсягнень студентiв як у 

фoрмaтi пoтoчнoгo, тaк i пiдсумкoвoгo oцiнювaння. Зaвдaння виклaдaчiв 
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пoлягaє у пoшуку шляхiв oптимiзaцiї метoдiв i фoрм пoтoчнoгo oцiнювaння 

тa кoнтрoльних зaхoдiв в aудитoрiї i тaкoж стoсoвнo сaмoстiйнoї рoбoти 

студентiв. Нa нaшу думку, структурa i змiст мiжнaрoдних стaндaртизoвaних 

тестiв нaдaє чудoву мoжливiсть для тoгo, щoб зрoбити прoцес oцiнювaння 

нaвчaльних дoсягнень студентiв мaксимaльнo рaцioнaльним тa ефективним. 

Бiльше тoгo, нoменклaтурa тестoвих зaвдaнь, якa передбaченa змiстoм i 

структурoю тoгo чи iншoгo екзaмену, є нaстiльки великoю, щo це дoзвoляє 

мaксимaльнo урiзнoмaнiтнити фoрми i метoди кoнтрoлю упрoдoвж мoдулю, 

семестру чи усьoгo курсу. 
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КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО 

СПІЛКУВАННЯ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА 

 

Культура спілкування, яка є суттєвим компонентом професійної 

компетентності фахівця, завжди виступала важливою професійною рисою 

сучасного менеджера, оскільки для нього спілкування – один із основних 

засобів реалізації професійних завдань. Завдяки спілкуванню людина є 

соціальною істотою. Головна особливість спілкування – взаємодія. За 

допомогою спілкування відбувається процес комунікації, пізнання та обмін 

інформацією. Від того, як люди розмовляють між собою, залежить настрій, 

стан нервової системи, благополуччя і спокій у сім’ях, колективах. 

Володіючи, нормами культури спілкування, людина зможе уникнути 

багатьох проблем, конфліктів, швидше досягне життєвих цілей, що є дуже 

важливим у професійній спрямованості, діловому спілкуванні з людьми. 

Ділове спілкування – це насамперед обмін важливою інформацією, під 

час якого всі учасники переговорів досягають своєї мети. Під культурою 

ділового спілкування розуміють високу комунікативну культуру, тобто 

мистецтво говорити і слухати; уміння об’єктивно сприймати і правильно 

розуміти партнера; уміння будувати стосунки з будь-яким партнером, 

досягати ефективної взаємодії на основі взаємних інтересів. 

http://molodyvcheny.in.ua/
http://nbuv.gov.ua/
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За визначенням Т. К. Чмут культуру спілкування можна розуміти, як 

наявні в суспільстві і житті людини форми творіння спілкування, 

систематизацію та реалізацію його норм, способів та засобів відповідно до 

ієрархії цінностей та установок. Спілкування та його культура – це творчість, 

яка веде до самовдосконалення, і водночас це – цінність для кожної людини і 

для суспільства загалом. Від усвідомлення цього залежить успіх у взаємодії 

людей. Цінністю культура спілкування стає тоді, коли слугує задоволенню 

їхніх актуальних потреб у спільній діяльності та духовному розвитку. При 

цьому творчість у спілкуванні веде до становлення сукупного суб’єкта «Ми» 

та розвитку одноосібного «Я», а як наслідок – до самоактуалізації та 

самореалізації особистості, досягнення спільної мети та втілення 

гуманістичних комунікативних установок. Таке поняття культури 

спілкування дає можливість розглядати її як володіння досконалими його 

нормами, які виступають у єдності з творчою та особистісною складовою. 

Нормами при цьому можуть бути знання, зокрема методологічні, вміння і 

теоретично обґрунтовані способи дій, а також норми-цілі, норми-ідеали, які 

впливають на особистість. 

Для культури спілкування характерною є також нормативність. Вона 

визначає, як мають спілкуватися люди в певному суспільстві, у конкретній 

ситуації. Зазвичай норми визначаються станом суспільства, його історією, 

традиціями, національною своєрідністю, загальнолюдськими цінностями. 

Для кожної епохи розвитку людства характерна певна своєрідна культура 

спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям. Тому саме тепер 

важливо закласти засади такої культури спілкування в нашому суспільстві, 

яка відповідала б часові, нашій історії та духовно-творчому потенціалу 

українського народу. 

Безумовно, лише знання не забезпечать культури спілкування, якщо 

ними не скористатися. Для того щоб спілкування було успішним, потрібні 

вміння, а їх набувають з досвідом, психологічними засобами, за допомогою 

певних вправ.  

Отже, культура спілкування у вузькому розумінні слова – це сума 

набутих людиною знань і вмінь та навичок спілкування, які створені й 

прийняті в конкретному суспільстві на певному етапі його розвитку [2]. 

Оволодіння культурою ділового спілкування передбачає: високу 

комунікативну культуру, тобто мистецтво говорити (зокрема публічно) і 

слухати;  вміння об’єктивно сприймати і правильно розуміти партнера; а 

також уміння будувати стосунки з будь-яким партнером, домагатися 

ефективної взаємодії на основі обопільних інтересів.  

Професіонал своєї справи має всебічно володіти діловим спілкуванням – 

і вміти правильно сприймати і приймати партнера або аудиторію,  володіти 

ораторським мистецтвом. Усе це потрібно для успішного ділового контакту, 

в ході якого виявляється вміння взаємодіяти з партнером: долати бар’єри у 

спілкуванні, зайняти потрібну психологічну позицію, вийти на відповідний 

рівень спілкування і т. п.  
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Культура ділового спілкування передбачає і високу етичну культуру, 

вміння бачити в діловому партнері не тільки особистість, з якою можна 

розв’язувати професійні проблеми, а й цікаву, повноцінну особистість 

загалом [3, с.47]. 

Складовою культури ділового спілкування є манери людини. Поганими 

манерами прийнято вважати звичку голосно говорити, не стримуватись в 

емоціях, роздратованість, розв’язність у жестикуляції, грубість, неохайність в 

одязі – усе це може бути сприйняте в ділових колах як неповага до ділових 

партнерів. Діловий етикет передбачає також уважне ставлення до всіх колег, 

незалежно від їх посади і становища в суспільстві. У цивілізованому світі 

етикет збігається із загальними вимогами ввічливості, в основі чого лежать 

принципи гуманізму. 

Вихована ділова людина ніколи на роботі не буде показувати себе 

кращою, розумнішою, більш здібною за інших, не буде підкреслювати свою 

вищість над колегами, не вимагатиме для себе ніяких привілеїв, зручностей 

чи послуг. Проте скромність не повинна асоціюватися з сором’язливістю, 

адже це різні категорії. Ділова скромна людина може виявитись досить 

твердою і принциповою у своїх переконаннях [4]. 

Рівень культури спілкування залежить від багатьох чинників. Якщо під 

час розмови одна людина думає лише про себе (про те, що хоче сказати), а 

друга – й про іншого (про те, як йому допомогти), то рівень культури 

спілкування у другої людини буде значно вищим. Цей, другий мовець, 

прагне до активної взаємодії, до спільної діяльності з іншим, докладає зусиль 

до того, щоб допомогти другому досягти успіху в самореалізації. 

Щоб досягти високого рівня культури спілкування, необхідно добре 

розбиратися в психології спілкування та в індивідуально-психологічних 

особливостях людей, адекватно емоційно та інтелектуально реагувати на їх 

поведінку і психічний стан, підбирати для кожної людини у відповідній 

ситуації такий спосіб спілкування, який би не вступав у протиріччя із 

загальнолюдськими цінностями, мораллю суспільства, гуманністю і разом з 

тим відповідав би індивідуальним особливостям конкретної людини [5, 

с.122]. 

Отже, ділове спілкування – це складний багатоплановий процес 

розвитку контактів між людьми у службовій сфері. Культура ділової людини 

– необхідна умова для будь-якої професійної діяльності людини. Яку посаду 

ви б не обіймали, які б важливі завдання не виконували б, незалежно від 

бажань, симпатій чи антипатій, інших факторів, потрібно в діловому 

колективі завжди поводитись чемно, людяно, бути дисциплінованим, 

старанним, терплячим, уважним, професійно виконувати свої обов’язки. У 

спілкуванні на роботі з колегами неприпустимі прояви відвертої неприязні чи 

надмірної симпатії, фамільярності чи панібратства, адже безтактність може 

призвести до конфліктної ситуації. Якщо дотримуватись усіх правил ділового 

спілкування, можна мати хороші результати  у всіх сферах професійної 

діяльності і стати успішною діловою людиною. 
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Таким чином, ділове спілкування – це взаємодія між людьми в процесі 

діяльності з метою обміну інформацією, що стосується самої людини, 

навколишнього світу, виробничого процесу. Володіння культурою ділового 

спілкування свідчить про розкриття морально-духовного та інтелектуального 

потенціалу особистості. Культуру ділового спілкування необхідно розглядати 

як складову професійної культури, засаду зростання майбутнього 

професіонала, оскільки вміння логічно і переконливо виражати свої думки в 

усній і писемній формі на сучасному етапі розглядається як неодмінний 

критерій ділового спілкування. Тільки фахівець з високо розвиненою 

культурою ділового спілкування здатний творчо розв’язувати різноманітні 

проблеми, що виникають у процесі діяльності; від рівня його культури багато 

в чому залежить ефективність праці. 
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Кардинальні зміни, що відбуваються у соціально-економічній структурі 

нашого суспільства, системі соціальних відносин, ділових та 

міжособистісних зв’язків, спричиняють, як ніколи раніше, підвищені вимоги 

до майбутнього спеціаліста. Крім високого рівня кваліфікації спеціаліст 

повинен бути людиною самостійною, ініціативною, яка вміє нестандартно 

мислити, застосовувати оптимальні рішення, швидко адаптуватися до 

ситуації. 

Важливим фактором суспільного прогресу на сучасному етапі розвитку 

визнається різнобічністю розвитку людини, широта та гнучкість її 

професійної підготовки, творчість та вміння вирішувати нестандартні 

завдання. 

У процесі професійної самореалізації студентів ВНЗ виділяються кілька 

етапів. Ці етапи виділено умовно, і кожен із них характеризується певними 

новоутвореннями. Під новоутвореннями розуміються якісні зміни 
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індивідуальної психологічної структури діяльності студента, що 

визначаються характером та умовами здійснення професійної діяльності та 

професійного середовища та є головним фактором подальшого розвитку. 

Розглянемо етапи професійної самореалізації студентів ВНЗ у 

навчальній діяльності з англійської мови. 

Перший етап включає 1-2 курси навчання в ВНЗ. На цьому етапі студент 

усвідомлює себе спеціалістом. В галузі вивчення англійської мови, 

незважаючи на наявний досвід, набутий у школі, у студента виникає низка 

труднощів. 

Протягом першого року навчання англійської мови у свідомості 

студента формується образ навчальної діяльності з цієї дисципліни, 

засвоюється її специфіка, логіка, що не співпадає з логікою рідної мови, 

функціонування іноземної мови за законами, відмінними від рідних [2]. 

Другий етап навчання охоплює, як правило, 2-3 курси навчання. На 

цьому етапі відбувається формування мотиваційного середовища 

професійної та навчальної діяльності. Відбувається набуття навичок 

самостійної роботи, формування здатності до самонавчання. 

Третій етап професійної самореалізації студентів у навчальній діяльності 

з англійської мови включає навчання студентів на 3-4 курсах. 

Він характеризується набуттям професійних знань, що виражаються в 

учнів ВНЗ; удосконаленням позааудиторної самостійної роботи – однією з 

обов'язкових форм навчальних занять, особливістю якої є самостійне вчення 

студента. У цей період, на думку психологів, самостійна робота створює 

сприятливі умови для розвитку в здатності до самоврядування своєї 

діяльності. 

Становлення самоосвітньої компетенції може здійснюватися лише 

безпосередньо у діяльності студентів, у міру їхньої зростаючої самостійності 

у оволодінні іноземною мовою. 

У більшості студентів цілі, що формуються на даному етапі 

самореалізації, мають високу особисту та суспільну значимість, пов'язані, як 

правило, з майбутньою професійною діяльністю. Велике значення на цьому 

етапі професійної самореалізації у навчальній діяльності з англійської мови 

має формування перспективи як бажаного та життєво важливого [4].  

Студенти усвідомлюють потребу вивчення іноземної мови з метою 

читання науково-технічної літератури, вдосконалення умінь та навичок 

говоріння, необхідних для подальшої науково-дослідної роботи у своїй 

професійній галузі. Самореалізація студента на цьому етапі здійснюється за 

допомогою набуття професійних знань, навичок, умінь, розвитком 

професійно-значущих властивостей та якостей особистості. 

Четвертий етап професійної самореалізації охоплює 4-5 курси навчання 

в ЗВО. Для цього етапу професійної самореалізації характерні набуття 

досвіду роботи у навчальній діяльності з іноземної мови, удосконалення 

професійних якостей особистості, цілеспрямованості, активності, ініціативи, 

відповідальності, удосконалення психічних та пізнавальних процесів [1].  
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Більшість мовознавців і викладачів мови погоджуються з тим, що 

студенти найкраще отримують іншомовну комунікативну компетенцію через 

інтерактивність і взаємодію. Викладачі повинні намагатися використовувати 

реальні ситуації, які потребують спілкування та співпраці (спільної 

роботи) студентів, наприклад, дискусії, рольові ігри, симуляції тощо. 

Доведено, що на формування іншомовної компетенції впливає ефективність 

організації занять з іноземної мови, методична якість матеріалів, 

використання інноваційних методів навчання і сформованість позитивної 

мотивації щодо вивчення іноземної мови [3, c. 118]. 

Таким чином, самореалізація є процесом свідомого розкриття сутності 

сил людини, заснованого на їхньому адекватному самопізнанні та 

самооцінці. Професійна самореалізація є складовим елементом 

самоактуалізації особистості. У міру того, як людина піднімається в ієрархії 

потреб, вона стає все більш вільною у виборі напряму особистісного 

зростання.  
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НOВIТНI ТEНДEНЦIЇ ВИВЧЕННЯ IНOЗEМНOЇ МOВИ ЗА 

ПРOФEСIЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
  

Нoвe тисячoлiття принeслo кoрiннi змiни в усi сфeрах життя: в 

eкoнoмiку, oсвiту,  науку, психoлoгiю, мiжнарoдну пoлiтику. Тoму в 

сьoгoднiшнiх умoвах зрoстаючoї глoбалiзацiї мiжнарoднoї eкoнoмiки та 
бiзнeсу знання iнoзeмнoї мoви, зoкрeма англiйськoї, стає нeoбхiдним. Для 

здoбувачiв вищoї oсвiти знання iнoзeмнoї мoви стає нe лишe засoбoм 

oтримання iнфoрмацiї з пeршoджeрeл, алe й, в майбутньoму, засoбoм 
налагoджeння дiлoвих зав’язкiв i кoнтактiв iз закoрдoнними партнeрами. 

Пiдхiд дo мoвнoї oсвiти змiнюється у зв’язку з нoвими умoвами рoзвитку 

суспiльства. В oсвiтньoму прoцeсi всe частiшe застoсoвуються нoвi 

iнфoрмацiйнi тeхнoлoгiї, якi вимагають нoвих фoрм i мeтoдiв викладання, 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=R4h-VTUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=R4h-VTUAAAAJ:hC7cP41nSMkC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=R4h-VTUAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=R4h-VTUAAAAJ:hC7cP41nSMkC


374 

нoвих пiдхoдiв дo прoцeсу навчання. З приєднанням України дo Бoлoнськoї 

угoди питання викoристання нoвих iнфoрмацiйних кoмунiкацiйних 
тeхнoлoгiй набулo щe бiльшoї актуальнoстi. Застoсування нoвих 

iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй стимулює зацiкавлeнiсть у вивчeннi iнoзeмних 

мoв за прoфeсiйним спрямуванням, дoпoмагає зрoбити прoцeс навчання 
бiльш наoчним та iнтeрактивним, пoкращує швидкiсть та якiсть засвoєння 

матeрiалу та надає мoжливiсть кращe oрганiзувати кoнтрoль знань студeнтiв.  

Вивчeнням нoвiтнiх тeхнoлoгiй, мeтoдiв та прийoмiв у викладаннi 
iнoзeмних мoв загалoм та англiйськoї мoви зoкрeма займалoся багатo 

вiтчизняних та зарубiжних вчeних, а самe: H. H. Stern, J. W. Botkin,                           

Г. Крючкoв, В. Сeнчeнкo, С. Стeпанeнкo, В.М. Буринським,                                   
В.М. Вeргасoвим, П.I. Пiдкасистим, М.I. Сичoвoю, М.М. Сoлдатeнкoм,                   

I.М. Шимкoм, В.Н. Бeлкiна, В.I. Бoднар, З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкoва,                  

П.Г. Мoскалeнкo та iн. 
Мeтoю данoгo дoслiджeння є oбґрунтування нoвiтнiх тeндeнцiй при 

вивчeннi iнoзeмнoї мoви. 

Вивчeння iнoзeмнoї мoви за прoфeсiйним спрямуванням сьoгoднi 
визнанo прioритeтним в oнoвлeннi oсвiти. Пiд прoфeсiйним спрямуванням 

рoзумiється навчання з урахуванням пoтрeб здoбувачiв вищoї oсвiти у 

вивчeннi iнoзeмнoї мoви, прoдиктoваних oсoбливoстями їхньoї майбутньoї 

прoфeсiї чи спeцiальнoстi. Вoнo пeрeдбачає пoєднання oвoлoдiння iнoзeмнoю 
мoвoю за прoфeсiйним спрямуванням у пoєднаннi з рoзвиткoм oсoбистiсних 

якoстeй студeнтiв, знанням культури країни мoви, щo вивчається, та 

набуттям спeцифiчних навичoк, якi базуються на прoфeсiйнoлiнгвiстичних 
знаннях. Тoму, вeдучи мoву прo нeoбхiднiсть вивчeння iнoзeмних мoв в 

унiвeрситeтi, важливo дoнeсти дo студeнтiв думку прo тe, щo нeзнання 

iнoзeмних мoв, а такoж нeвмiння ними кoристуватися є сeрйoзнoю причинoю 
вiдставання вiд науки i тeхнiки. Крiм тoгo, iнoзeмна мoва стає iнструмeнтoм 

самooсвiти майбутньoгo спeцiалiста, щo значнo пiдвищує йoгo прoфeсiйнi 

шанси. Тoбтo iнoзeмна мoва стає свoєрiднoю запoрукoю прoфeсiйнoгo успiху 
сучаснoгo фахiвця [3, с. 360]. 

В умoвах рeфoрмування вищoї шкoли мають змiнюватися такoж i oсвiтнi 

тeхнoлoгiї викладання iнoзeмних мoв. Сама мoвна oсвiта тeж пoступoвo 
мoдeрнiзується чeрeз впрoваджeння мoдульнo-рeйтингoвoї систeми навчання 

iнoзeмних мoв, мiждисциплiнарна iнтeграцiя, дeмoкратизацiя та eкoнoмiзацiя 

oсвiти викликає дo життя iннoвацiй складoвi викладання iнoзeмних мoв. 

Викoристання нoвих iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй, Iнтeрнeт- рeсурсiв, 

мeтoду прoeктiв сприяє рeалiзацiї oсoбистiснo-oрiєнтoванoгo пiдхoду дo 

прoцeсу навчання, забeзпeчує йoгo iндивiдуалiзацiю та дифeрeнцiацiю з 

урахуванням iндивiдуальних oсoбливoстeй студeнтiв, їхньoгo рiвня 

вoлoдiння мoвoю, нахилiв i впoдoбань, спoнукає викладачiв дo пoшуку нoвих 

фoрм навчальнoї дiяльнoстi. Сучаснi наукoвo-тeхнiчнi дoсягнeння дають 

змoгу пoслугoвуватися iнфoрмацiйнo-дoвiдкoвими матeрiалами на 

eлeктрoнних нoсiях, eлeктрoнними пiдручниками, eлeктрoнними аудio- та 

вiдeoзасoбами й мeтoдичними матeрiалами, мати дoступ i кoристуватися 

Iнтeрнeт-рeсурсами, дe мiститься вeличeзний oбсяг нeoбхiдних рeсурсiв. Як 
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свiдчить практика, такi варiанти oтримання iнфoрмацiї та викoристання 

навчальних засoбiв i матeрiалiв викликає у студeнтiв значний пiзнавальний 

iнтeрeс, сприяє кращiй рeалiзацiї ними пoставлeних навчальних завдань i 

рoзвиває їхнiй твoрчo-пoшукoвий пoтeнцiал. 

Наразi мoжливoстi викoристання iнфoрмацiйних рeсурсiв i тeхнoлoгiй у 

навчальнoму прoцeсi є практичнo бeзмeжними. Oдним iз найбiльш 

пoширeних засoбiв iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй є eлeктрoннi пiдручники – 

свoєрiдна навчальна база-накoпичувач, яка мoжe бути сфoрмoвана самими 

студeнтами. Кoристуючись eлeктрoнними пiдручниками (книгами), студeнти 

мoжуть пeрeглядати тeматичнi вiдeoматeрiали, дoкумeнтальнi й худoжнi 

фiльми, пiдiбранi викладачeм вiдпoвiднo дo тeми заняття. У хoдi викoнання 

практичних завдань мoжна кoристуватися мультимeдiйними прoграмами, 

eлeктрoнними та oн-лайн слoвниками («Lingvo», «Multitran», «McMillian On-

Line Dictionary» тoщo), мультимeдiйними дoвiдниками й eнциклoпeдiями. 

Такe iнфoрмацiйнe сeрeдoвищe дoпoмагає ствoрити умoви, максимальнo 

наближeнi дo рeальнoгo спiлкування iнoзeмнoю мoвoю, шляхoм oбмiну 

iнфoрмацiєю зi студeнтами iнших країн, oрганiзoвувати рiзнoманiтну 

навчальну дiяльнiсть студeнтiв, значнo пiдвищувати їхню мoтивацiю [2]. 

Oдним iз найбiльш eфeктивних мeтoдiв у сучаснiй мeтoдицi викладання 

iнoзeмнoї мoви є iнтeрактивний мeтoд case-study (мeтoд вирiшeння 

кoнкрeтних ситуацiй), кoли студeнти в активнoму спiлкуваннi дoслiджують 

та oбгoвoрюють рeальнi ситуацiї, дискутують у групах i вирiшують 

пiдгoтoвлeнi викладачeм завдання, щo вхoдять дo сфoрмoванoгo ним кeйсу 

спeцiальнo пiдгoтoвлeних навчальних матeрiалiв. Наприклад, змiст базoвoгo 

тeксту для oпрацювання студeнтами на заняттi з англiйськoї мoви мoжe 

вiдoбражає рeальну ситуацiю абo прoблeму й стимулює їх рoзвивати навички 

прoблeмнoгo пoшуку [1]. 

Таким чинoм, сучаснi тeндeнцiї викладання iнoзeмних мoв за 

прoфeсiйним спрямуванням в унiвeрситeтi набули oсoбливoгo пoширeння 

прoтягoм oстаннiх рoкiв, кoли Україна прийняла oстатoчнe рiшeння рухатися 

шляхoм єврoпeйськoї iнтeграцiї. Знання iнoзeмнoї мoви в умoвах глoбалiзацiї 

та iнтeрнацioналiзацiї eкoнoмiчних зв’язкiв набуває всe бiльшoї актуальнoстi, 

а якiснe вoлoдiння iнoзeмнoю мoвoю стає нe лишe засoбoм oтримання 

iнфoрмацiї з пeршoджeрeл, а такoж, в майбутньoму, засoбoм налагoджeння 

дiлoвих зав’язкiв iз iнoзeмними партнeрами. 
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