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У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств в
умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту. 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 розвитку ринку послуг індустрії гостинності; якості та
безпеки сучасного товарознавства; правові, історичні та соціально-психологічні
тенденції державотворення в Україні. Досліджується роль молоді в соціальноекономічному розвитку України та передумови професійної самореалізації в умовах
ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти, проблеми та
перспективи фізичної підготовки студентської молоді.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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ПРАВОВІ, ІСТОРИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Акопян Діана
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ПРАВОВІДНОСИН
Важливим складником демократичної, соціальної та правової держави є
її ефективна правова система. У сфері державних фінансів правотворча
діяльність повинна ґрунтуватися на конституційних принципах верховенства
права, соціальної орієнтації ринкових відносин, ефективного правового
регулювання, оскільки саме сфера публічних фінансів є тим базисом, на якому
надбудовуються всі складники економічної безпеки держави.
Саме тому держава, в якій забезпечується дисципліна, законність та
правопорядок,
обов’язково
повинна
передбачати
встановлення
відповідальності за всі види правопорушень.
Переважно в нашій країні увага зосереджується на таких видах
відповідальності, як кримінальна, адміністративна, цивільна, в той час як
фінансова відповідальність залишається поза увагою, хоча при тому
фінансово-правові норми вимагають не меншого захисту, аніж норми інших
галузей права
Дослідженням питання фінансової відповідальності як категорії
фінансового права займалися такі вчені: О.А. Мусаткіна, А.В. Бризгалін,
В.Р. Берник, І.І. Веремеєнко, Г.С. Гуревич, М.В. Карасьова.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних правових засад
кримінальної відповідальності у сфері фінансових правовідносин.
Юридична відповідальність суб'єктів фінансово-правових відносин
пов'язана із застосуванням заходів державного примусу і покаранням за
порушення заборони, встановленої у фінансовому законодавстві. Розрізняють
кілька традиційних видів юридичної відповідальності: кримінальна,
адміністративна, цивільно-правова і дисциплінарна. Водночас в юридичній
літературі як самостійний вид відповідальності розглядають фінансовоправову відповідальність. Фінансово-правову відповідальність визначають як
обов'язок особи, котра вчинила фінансове правопорушення, зазнати кари
майнового характеру через застосування органами фінансового контролю
фінансових санкцій у порядку, встановленому фінансовим законодавством [1,
с. 78].
Кримінальна та фінансова відповідальність схожі за суб'єктами,
об'єктами, суб'єктивним і об'єктивним складами правопорушення. Предметом
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кримінально-правового регулювання і охорони є окремі фінансові відносини.
Так, за окремі фінансові правопорушення може наставати як фінансова, так і
кримінальна відповідальність (ухилення від сплати податків, здійснення
валютних операцій).
Різниться фінансова і кримінальна відповідальність порядком їх
реалізації. Кримінальна відповідальність застосовується за рішенням суду, а
фінансова – за рішенням органів, уповноважених законодавством на
застосування фінансових санкцій. Також різняться наслідки кримінальної та
фінансової відповідальності (кримінальна відповідальність – накладення
судимості, конфіскація майна, штрафи, позбавлення права обіймати певні
посади, позбавлення волі в кінцевому рахунку, а фінансова відповідальність –
застосування санкцій відновлювального майнового характеру, такі як штраф,
пеня, припинення бюджетного фінансування).
Говорячи про кримінальні злочини (правопорушення) в фінансовій сфері
необхідно зазначити, шо згідно зі ст.11 Кримінального кодексу України від
05.04.2001 р. (далі - КК України), злочином є передбачене КК України
суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом
злочину [3]. Злочин у фінансовій сфері, як і будь-яке інше правопорушення, є
вчинком людини. Саме тому, йому притаманні всі ті об’єктивні та суб’єктивні
властивості, які характеризують будь-яку людську поведінку: фізичні
властивості - той чи інший рух тіла або утримання від нього, використання
фізичних, хімічних, біологічних та інших закономірностей навколишнього
світу; психологічні властивості - прояви свідомості та волі, мотивація
поведінки; її цілеспрямованість [2,с.30]. Як приклад, кримінальних
правопорушень у фінансовій сфері можна навести наступні:
- ст.210 КК України: нецільове використання бюджетних коштів
службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх
перевищенням всупереч Бюджетному кодексу України чи закону про
Державний бюджет України на відповідний рік, якщо предметом таких дій
були бюджетні кошти у великих розмірах, - караються штрафом від ста до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на сірок до двох років, або обмеженням волі на с ірок до трьох років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого;
 ст.211 КК України: видання службовою особою нормативно-правових
актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету
всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих
розмірах, - карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до
чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років;
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 ст.212 КК України: умисне ухилення від сплати податків, зборів
(обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у
встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства,
установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що
займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи
будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових
фондів коштів у значних розмірах, - карається штрафом від однієї тисячі до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років;
- ст.212-1 КК України: умисне ухилення від сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою
особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності
або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної
особи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана його сплачувати, якщо
таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у значних
розмірах, - карається штрафом від п’ятисот до тисячі п’ятисот
неоподатковуваних мінімумів дохо дів громадян або позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
[3].
Підставою відповідальності за порушення бюджетного законодавства є
бюджетне правопорушення, поняття якого сформульоване у ст. 116
Бюджетного кодексу України. Порушенням бюджетного законодавства
визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим
Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання,
розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про
його виконання.
Отже, норми кримінальної відповідальності спрямовані на підтримку
нормального функціонування фінансових відносин та беруть участь в
оформленні їх динаміки. Відмінність фінансово-правової відповідальності від
кримінальної полягає в нормативно-правовій базі її регулювання,
процесуальному порядку застосування, суб'єктах застосування і суб'єктах
відповідальності. Об'єкт охорони кримінальної відповідальності, на відміну
від об'єкта охорони фінансово-правової відповідальності, є більш широким.
Фінансові відносини становлять тільки частину об'єкта охорони кримінальної
відповідальності.
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ЦІННОСТІ ТА АНТИЦІННОСТІ: НА РОЗДОРІЖЖІ ОРІЄНТАЦІЙ
У кожної людини є цінності на вибір яких впливають різні фактори, від
місця народження, до власних переконань. Цінності людей створюють
систему його світоглядних орієнтирів, під цим розуміється сукупність
важливих якостей внутрішнього світу людини.
На сьогоднішній день проблема цінностей і антицінностей має
суспільний характер. Це пов’язано із змінами у політиці, технічним прогресом,
економічним зростом чи падінням. Всі ці зміни найчастіше впливають на
молодь, перш за все, на студентську молодь. Студенти є найбільш активною
силою у політичному житті, тому від цих молодих людей залежить майбутнє
суспільства. Для того, щоб у молодих людей сформувалися поняття про
цінності, їм потрібно знати систему цінностей, що до неї можна віднести та
систему антицінностей. Їх формування – забезпечує розвиток особистості
людини та її поглядів. На сьогоднішній день молодь орієнтується на
«цінності», які вважає позитивними, проте у більшості випадків, це є
помилковим твердженням. Тому для повноти своїх знань людина повинна
розрізняти цінності та антицінності.
Проблеми цінностей та антицінностей висвітлили у своїх роботах такі
філософи: М.Бердяєв, Л.Бондар, С.Волкова, О.Дробницький, А.Здравомислов,
М.Каган, Е.Лібанова, В.Скуратівський, В.Трощинський та інші.
Якість суспільства, сутність людини визначається природою і змістом
цінностей та антицінностей. Не випадково, що ця проблема завжди виходить
на перше місце в періоди розвитку соціально-культурної сфери. Діяльність
людей у будь-яких сферах охоплює: задум, реалізацію та цінності. Реалізація
однакових мети і планів може мати абсолютно різні життєві змісти, ціннісні
значення.
У широкому розумінні цінності – це специфічні соціальні визначення
об’єктів навколишнього світу, що виявляють позитивне та негативне значення
для людини і суспільства (благо, добро і зло, прекрасне і потворне, чесність,
гідність, справедливість, суспільне життя, культура). Ідеї, погляди можуть
бути помилковими, але від цього вони не перестають бути цінностями або
антицінностями 1, с.480-481.
Антицінності є повною протилежністю цінностям людини. Світ
антицінностей є головною опорою і внутрішнім джерелом антилюдяності. Він
пов’язаний з суспільними відносинами, соціально-економічними та
політичними змінами. До антицінностей людини можна віднести: жадібність,
маніпуляція, наркоманія, ігроманія, алкоголізм, агресивність тощо 3, с.155.
У своїй життєдіяльності людина повинна осмислити для себе поняття
системи цінностей і сформувати два ряди знань про цінності та антицінності.
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Для того, щоб вона могла робити правильні вчинки, людина повинна знати
систему цінностей та не ігнорувати систему антицінностей, усвідомлюючи
при цьому, що остання є антиподом системі цінностей.
Не рідко особа може помилково сприймати антицінності як цінності, а це
може призвести до фатальних вчинків.
Цінності основної сфери громадського життя розрізняють на такі групи:
- матеріальні – це ціннісне значення природних об’єктів і предметних
цінностей, тобто засобів праці і речей – безпосереднього споживання
(споживча вартість продуктів праці, культурна спадщина минулого, що
виступає у вигляді предметів багатства, сучасників і предметів релігійного
покоління);
- соціально-політичні – це ціннісне значення, соціальні і політичні явища,
події політичних актів та дій (соціальне благо, політична воля, братерство);
- духовні – це нормативна, рекомендаційно-оціночна сторона явищ
суспільної свідомості, що виражається через відповідні форми, служить
нормативною формою орієнтації людини в соціальній і природній реальності
(соціальна справедливість, людська гідність, громадянський обов’язок,
цінності матеріального благополуччя і багатства духовного життя) 1, с.480.
Антицінності можна класифікувати:
- міжособистісні;
- соціальні;
- соціально-природні.
Міжособистісні антицінності – це ті, які стосуються однієї людини. До
них можна віднести такі: антицінності від яких в першу чергу страждає
особистість (наркоманія, алкоголізм, порнографія, токсикоманія, проституція
тощо), «шкідливі звички» (лінь, неорганізованість тощо), а також маса дрібних
недоліків, пов’язаних з невмінням або небажанням добре себе вести,
дотримуватися гігієни.
Соціальні антицінності – це зв’язки з іншими людьми. До них належать:
жадібність, паразитизм, підозрілість, ворожість, агресивність, насильство,
вбивство, війна, геноцид, навіювання, дезінформація, маніпулювання та інше.
Соціально-природні антицінності – зв’язки між людиною та природним
середовищем. Це осквернення і руйнування місця існування, біоцид і екоцид
3, с.156.
Цінності та антицінності окремого індивіда створюють систему його
світоглядних переконань та орієнтирів, під цим розуміється сукупність
важливих якостей внутрішнього світу людини.
Цінності є чимось вищим, аніж звичайна зацікавленість людини. Через
існування цінностей і саме через культурні цінності людина задовольняє свої
потреби і відрізняється від тварин, а через антицінності люди «повертаються»,
до первісної сутності. Культура є предметним полем формування цінностей,
цінності складають фундамент культури 1, с.470. Вона виступає своєрідним
підсумком всієї різноманітності діяльності людини, як сукупність
матеріальних і духовних цінностей, як складна ієрархія ідеалів і сенсу,
значущих для конкретного суспільства, організму 2,с.108.
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Кожна людина живе у певній системі цінностей, предмети і явища якої
покликані задовольнити її потреби. Можна сказати, що цінності та
антицінності відображають спосіб життя людини. Для окремої особистості
цінності мають різне значення та пріоритет, з цим пов’язана ієрархія цінностей
та антицінностей.
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ІСТОРИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Система державного управління була
сформована на традиціях
попередніх управлінських систем, яка пов’язана з тенденціями
державотворення в Україні. Сучасний етап розвитку України
характеризується докорінними змінами в усіх сферах суспільного життя.
Мета дослідження полягає у висвітленні історії виникнення тенденцій
державотворення, впливу політичних, економічних та соціальних чинників.
Серед етнонаціональних чинників, мають місце праці не тільки історики, а й
працівники політології, спеціалісти з проблем державного управління,
соціологи. Застосування суто історичного підходу унеможливлює широке
висвітлення та глибокий аналіз історіографії з вищевказаного питання,
оскільки в працях історичного плану слабкий теоретичний рівень, вони
висвітлюють фактичний матеріал, акцентують увагу на хронології розвитку
етносів на території України, цікаві традиції українського народу та
українського етносу. Слід зазначити, що Володимир Литвин фахівець у галузі
новітньої політичної історії України дослідив основні тенденції
державотворення. Виявив наявність цілої низки схем і таблиць, які
допомагають у структурі політичної влади в Україні. Вченому вдалося
охопити у своїй монографії всі основні аспекти життя України за останнє
десятиріччя. Монографія В. Литвина стала політичним внеском в
історіографію модерної української державності. Об’єктивним дослідженням
маси суперечливих та неоднозначних процесів вітчизняного державотворення
[1].
Процес державотворення суттєво впливає на зміст традиційних для нас
категорій та понять у сфері державного управління. На такі види поділяється
24

управління в науковій літературі: соціальне (державні і суспільні), біологічне
і технічне. Від того, що розуміється під системою державного управління, які
і в якому порядку включаються в неї управлінські прояви, як вони
співвідносяться між собою і приводяться в реальну взаємодію, залежить
майже все, що асоціюється з державним управлінням. Без державного
управління не існує держав. Зародження системи державного управління
доцільно розглядати з часів Київської Русі, так як саме в цей період
розпочинається цілий комплекс реформ державного управління.
Продовжувався даний етап за часів Великого князівства Литовського, Речі
Посполитої, в ході національно-визвольної боротьби під проводом
Хмельницького, в складі Австро-Угорської та Російської імперій і тривав аж
до відродження української національної держави за часів Центральної Ради,
але суттєвих зрушень в політиці державного управління цього періоду не
відбувалося. Щодо розгляду наступного етапу - становлення і розвиток
системи державного управління, який закінчився здобуттям Україною
незалежності. Аналіз етапу розвитку системи державного управління
здійснено на прикладі радянського періоду вітчизняної історії. Цей період
обрано для вивчення з таких міркувань. По-перше, це завершений історичний
період з чітко окресленими часовими межами і при цьому достатньо тривалий,
що дозволяє проаналізувати причини, характер і наслідки трансформацій у
системі державного управління. По-друге, цьому періоду була притаманна
спроба створити відмінну від попередніх систему державного управління зі
своїми атрибутами та потужним ресурсним забезпеченням. По-третє, сучасні
спостереження за ставленням до радянської системи управління на
пострадянському просторі дозволяють виявити різні наслідки етапу її
ліквідації (консервації) - від категоричного заперечення й неприйняття до
часткового відновлення. Очевидно, у зв'язку з цим слід говорити про
притаманність системі державного управління явища гістерезису –
неоднозначної залежності розвитку системи залежно від зміни зовнішніх умов
цього розвитку, зовнішніх впливів на неї [2]. Державотворення традиційно
визначається як комплексний довготривалий процес, спрямований на
утворення держави, які включають у себе масу чинників. Акценти щодо
рушійних сил та цілей державотворення варіюють від виведення наперед
механізмів правового унормування та регулювання до етнічних ознак.
Державотворення на відміну від процесів інституційної розбудови держави, є
процесом створення та вдосконалення певних організаційних структур та
ідеологічних засад взаємодії громадян держави у всіх сферах суспільного
життя. Поняття «нація», «національна ідентичність», «національна
свідомість», їх походження й особливості вживання відображають історію
виникнення національної держави [3].
Звісно, що українське державотворення як управлінська категорія-це
процес, спрямований на актуалізацію національної ідеї в галузі державного
управління, вироблення та втілення ідеології державотворення, створення та
становлення держави як системи відносин та інститутів. Процес
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державотворення суттєво впливає на зміст традиційних для нас категорій та
понять у сфері державного управління. Українське державотворення як
феномен вражає своєю унікальністю і масштабністю в просторово-часовому
вимірі цього багатогранного процесу, що спрямований на актуалізацію
національної ідеї, становлення держави як гаранта розвитку громадянського
суспільства. На сьогодні серед науковців не існує єдиного погляду на сутність
державотворення, однак, проведений аналіз визначень цього поняття дає
підстави для висновку про тлумачення державотворення як процесу,
спрямованого на створення та розбудову держави.
Таким чином, еволюція розвитку державного управління в Україні мала
складний характер, обумовлений постійною зміною політичного життя. На
кожному етапі державотворення поставлені свої цілі й розроблена стратегія
розвитку держави. Сучасний стан національного відродження та українського
державотворення потребує активної взаємодії напрямів, як етнонаціонального
так і державницького.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого
розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних
верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції
України у світову економічну систему. Все це в значній мірі залежить від
ефективної контрольної функції податків. Контрольна функція податків
проявляється через податковий контроль. Щільне місце у цьому процесі
займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу
необхідними фінансовими ресурсами. Податковий контроль, як складова
податкової системи, повинен вирішувати завдання
щодо зменшення
податкової заборгованості та легалізації усіх доходів учасників ринку.
Дослідженням основних аспектів здійснення податкового контролю
займались такі вітчизняні науковці як: А.В. Бризгаліна, О.Д. Василик,
Л.К. Воронова, М.М. Весельський, Л.О. Зазвонова, Г.В. Пухальська,
Т.В. Литвинчук, Л.М. Касьяненко, М.П. Кучерявенко, А.Н. Козиріна,
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Л.А. Савченко, О.Ю. Судакова, І.А. Орешкіна, О.П. Чернявський,
Ю. Цал-Цалко, С.О. Шохіна та інші. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів здійснення
податкового контролю в Україні.
Статтею 61 Податкового кодексу України закріплено визначення
податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його
здійснення. Податковий контроль - це система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання
законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій,
патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за
дотриманням якого покладено на контролюючі органи [1].
Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової,
державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів,
митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику,
забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування
єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у
сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного
законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику), його територіальні органи.
Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності,
достовірності, повноти нарахування та сплати податків, у тому числі на запит
правоохоронних органів [2, с. 26].
Органи служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції,
прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої
участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та
проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань
оподаткування.
Податковий контроль, будучи різновидом фінансового, характеризується
всіма принциповими рисами останнього й нарівні з іншими видами
фінансового контролю забезпечує рух публічних коштів, бер» участь у
розподілі сукупного суспільного продукту. Особливістю податкового
контролю є більш вузький предмет регулювання - формування публічних
фондів. Фактично податковий контроль представлений настадії формування й
розподілу (перерозподілу) грошових фондів, чим і обумовлюється характер і
сфера контрольованих дій.
Виходячи з викладеного, можна сформулювати основні завдання
податкового контролю;
1) перевірка виконання податкових обов'язків платників;
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2) перевірка правильності й своєчасності здійснення операцій, пов’язаних
з оподаткуванням, підтримка й забезпечення дисципліни у сфері
оподаткування;
3) попередження й усунення правопорушень у сфері оподаткування,
виявлення винних і притягнення їх до відповідальності [1, с. 89].
Об’єктом податкового контролю – в широкому розумінні - слід вважати
діяльність платників податків, податкових агентів, інших суб’єктів у процесі
реалізації ними податкового обов’язку, а саме: правильності обчислення,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів (обов’язкових платежів),
надання податкової звітності; в вузькому розумінні - є переважно грошові
відносини, що виникають при формуванні публічних грошових ресурсів.
Предметом же фінансового контролю є фактично первинна документація
(бухгалтерські звіти, кошториси, баланси й т. д.), що свідчить про рух
контрольованих грошових фондів, своєчасну й повну реалізацію податкового
обов'язку.
Згідно ПКУ завданням податкового контролю є забезпечення економічної
безпеки держави при формуванні централізованих державних грошових
фондів за рахунок надходжень від податків і зборів. Залежно від процедурного
регулювання податкового контролю можна визначити певну послідовність в
його здійсненні:
1) підготовка проведення податкового контролю передбачає визначення
контрольованих і контролюючих суб’єктів; визначення об’єкта контролю як
такий може бути різновид податкового обов’язку або виконання обов’язку
щодо окремого виду податку тощо; визначення строків проведення
податкового контролю; визначення цілей і завдань контрольних заходів;
2) реалізація контролюючих дій;
3) оформлення матеріалів податкового контролю:
- проміжне - передбачає необхідність реагування в ході проведення
податкової перевірки, коректування поведінки зобов’язаних осіб до
завершення податкового контролю;
- підсумкове - оформлення результатів податкового контролю, складання
довідок або актів після закінчення контрольованих дій [3].
Отже, податковий контроль - це система заходів, що вживаються
контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування,
повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання
законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових
та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВКЛАДНИКІВ КОМАНДИТНОГО
ТОВАРИСТВА
Перелік основних прав учасників господарського товариства зазначено в
ст. 116 ЦК України, зокрема: брати участь в управлінні товариством у порядку,
визначеному в установчому документі; брати участь у розподілі прибутку
товариства і одержувати його частину (дивіденти); вийти в установленому
порядку з товариства; здійснювати відчуження часток у статутному
(складеному) капіталі товариства; одержувати інформацію про діяльність
товариства [1, ст. 116]. Однак, застосовуючи цю норму до командитного
товариства, необхідно враховувати його особливості.Аналіз легального
поняття командитного товариства, даного у ст. 133 Цивільного кодексу
України (далі – ЦК України) [1, ст. 133], дає нам можливість виділити його
характерну рису – наявність двох категорій учасників: повних учасників
(здійснюють підприємницьку діяльність і солідарно несуть субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном) та
вкладників (несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах
сум зроблених ними вкладів і не беруть участі в діяльності товариства). Тому
обсяг їхніх прав та обов’язків корегується залежно від цього статусу.
Звернемо увагу, що брати участь в управлінні командитним товариством
можуть лише повні учасники, а вкладники не мають такого права. Вони не
можуть заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю
товариства. Щоправда, вкладники можуть діяти від імені товариства тільки за
довіреністю.
Стосовно такого права, як можливість брати участь у розподілі прибутку
товариства і одержувати його частину, то, дійсно, право вкладників
командитного товариства на одержання частини прибутку підсилене п.1 ч. 2
ст. 137 ЦК України. Крім того, у разі ліквідації товариства вкладники мають
право вимагати першочергового повернення вкладу, що є суттєвою гарантією.
Якщо порядок виходу із таких господарських товариств, як повне, з
обмеженою та додатковою відповідальністю чітко регламентовано
законодавством, зокрема ст. 126 ЦК України [1, ст. 126] та ст. 24 Законом
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [2,
ст. 24], то про порядок виходу вкладників із командитного товариства ми
можемо судити із п. 6 ч. 2 ст. 137 ЦК України. Так, вкладник має паво вийти з
товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким
договором (меморандумом), після закінчення фінансового року [1, ст. 137].
Здійснювати відчуження частки у складеному капіталі товариства
вкладники мають право шляхом передавання цієї часки чи її частини у іншому
вкладнику або третій особі, повідомивши при цьому товариство. Варто
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розуміти, що передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє
його участь у командитному товаристві. Вкладник володіє переважним
правом перед третіми особами набуття відчуженої частки (її частини).
Поряд із проаналізованими вище правами вкладники також мають право
одержувати інформацію про діяльність товариства, яке передбачає можливість
ознайомлення із річними звітами та балансом товариства. Це право сприяє
реалізації майнових інтересів вкладника.
Перелік цих прав не є вичерпним, адже в засновницькому договорі
(меморандумі) можна передбачити інші права.
Вкладники не обтяжені обов’язками, адже в ч. 1 ст. 137 ЦК України
закріплено лише один їх обов’язок – внесення вкладів у складений капітал
товариства, виконання якого посвідчується свідоцтвом про участь у
командитному товаристві [1, ст. 137].
Щоправда законодавством не
встановлені вимоги до цього свідоцтва, тому видається воно від імені
командитного товариства повними учасниками, які здійснюють управління
діяльністю товариства у довільній формі, яку вони обрали. Якщо до моменту
державної реєстрації командитного товариства вкладник зобов’язаний внести
не менше 25 відсотків вкладу, то решту він повинен внести після державної
реєстрації у строк, встановлений засновницьким договором. У випадку
невнесення вкладником вкладу він буде нести відповідальність відповідно до
ч. 2 ст. 138 ЦК [3, с.115].
Вкладники зобов’язані також не розголошувати комерційну таємницю та
конфіденційну інформацію про діяльність товариства, що стала їм відома
(зокрема, після ознайомлення з документами товариства) (ч. 1 ст. 117 ЦК), а
також зобов’язані додержуватись положень засновницького договору
товариства.
Варто погодитися з С. Осадчук про те, що оскільки норма ч. 1 ст. 137 ЦК
сформульована законодавцем як імперативна, то засновницький договір
командитного товариства не може передбачати для вкладника інших
обов’язків ніж ті, що визначені законодавством [3, с. 116].
Отже, вкладники – це учасники командитного товариства, які не беруть
участі в діяльності товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних із
діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів. Їхні права та
обов’язки чітко закріплені в законодавстві України та засновницькому
договорі (меморандумі). Однак засновницький договір командитного
товариства не може передбачати для вкладника інших обов’язків ніж ті, що
визначені законодавством.
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Однією із важливих сфер секторальної співпраці ЄС та України, що
передбачена Угодою про асоціацію, є захист прав споживачів (глава 20 Розділу
V “Економічне та галузеве співробітництво”). Метою такого співробітництва
є забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення
сумісності між українською та європейською системами захисту прав
споживачів (ст. 415 Угоди про асоціацію). Забезпечення прав споживачів
належить до політичних пріоритетів держав з розвиненою ринковою
економікою, що пояснюється важливим місцем споживача в ринкових
відносинах. Так, згідно з даними Європейської Комісії 57 % внутрішнього
валового продукту ЄС складають надходження від споживчих витрат.
Європейський Союз усвідомлюючи, що активність споживача на
внутрішньому ринку може позитивно впливати на економічне зростання в
цілому, розглядає його як важливого учасника цього ринку [2, с. 78].
Різноманітним аспектам європейської системи захисту прав споживачів
присвячено праці таких українських вчених, як Н. Дочинець, С. Дубенко,
О. Письменна, А. Мазаракі, І. Царук, Ю. Шпільова та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів захисту
прав споживачів в ЄС.
Європейська споживча політика – це партнерство між ЄС, його країнамичленами та громадянами, що базується на двох ключових принципах,
визначених у Договорі про функціонування ЄС: по-перше, це вжиття повного
комплексу заходів для захисту здоров’я, безпеки та економічних інтересів
споживачів; по-друге, це забезпечення їх права на інформацію, освіту та
об’єднання для захисту своїх інтересів [1].
Історія політики захисту прав споживачів у Європейському Союзі налічує
майже 25 років спільної роботи. Водночас держави – члени ЄС забезпечують
захист інтересів споживачів протягом набагато довшого часу. Політично ця
структура ЄС побудована на основі Статті 95 Угоди про створення ЄС.
Початкова мета цієї статті – вдосконалення внутрішнього ринку продукції та
послуг за допомогою створення рівного простору діяльності всіх держав –
членів ЄС. Споживча політика ЄС до недавнього часу була обумовлена однією
з ключових цілей Союзу, а саме – створенням внутрішнього ринку товарів і
послуг.
Лише протягом останніх років захист прав споживачів перетворився на
окрему самостійну мету європейської співпраці.
Метою споживчої політики ЄС до 2020 р. є розширення можливостей для
споживачів та їх довіри до ринку [1].
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Споживча політика ЄС не є цілісною системою відносин, яка регулювала
б усі аспекти захисту споживачів. Директиви ЄС – це доволі розрізнена
структура, яка детально регулює певні сфери, а інші залишає
неврегульованими. Слід підкреслити, що окремі держави – члени ЄС досі
відповідають за цілісність структури власної споживчої політики та захист
прав споживачів. Директиви ЄС містять мінімальні стандартні функції у
вибраних сферах, особливо у тих, які зачіпають внутрішній ринок. Держави –
члени ЄС мають право перевищувати норми, передбачені у Директивах щодо
захисту прав споживачів, за умови, що їхні нормативи не обмежують вільне
переміщення товарів і послуг у межах внутрішнього ринку [5, с. 25].
Законопроекти в цій сфері надходять на розгляд до комітетів
внутрішнього
ринку
та
захисту
споживачів
IMCO
(EuropeanParliamentCommitteeontheInternalMarketandConsumerProtection) або
(відповідно до спрямування законопроекту) навколишнього середовища,
громадського
здоров’я
та
продовольчої
безпеки
ENVI
(EuropeanParliamentCommitteeontheEnvironment, PublicHealthandFoodSafety)
європейського парламенту та до Ради ЄС з питань зайнятості, соціальної
політики,
охорони
здоров’я
та
споживчої
політики
EPSCO
(CounciloftheEuropeanUnionoftheEmployment, SocialPolicy, HealthandConsumer
AffairsCouncilconfiguration) [3].
Як наслідок усього вищенаведеного, держави – члени ЄС створили
системи захисту прав споживачів, які значно відрізняються одна від одної. У
деяких випадках ці відмінності перешкоджали діяльності внутрішнього ринку.
Наприклад, існують значні розбіжності між законодавством, яке врегульовує
комерційну діяльність підприємств, спрямовану на кінцевого споживача, на
внутрішньому ринку, що були спричинені національними специфічними
нормативами, відмінностями у загальних принципах або різною юридичною
практикою [4, с. 133].
Іншим прикладом вищезгаданого є використання саморегуляції та
кодексів поведінки. У Данії, Швеції та Фінляндії використання останніх
заохочує для надання практичного змісту загальним правилам. У створенні
таких кодексів помітну участь беруть органи захисту прав споживачів.
Кодекси також поширені у Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, хоча
органи захисту прав споживачів відіграють менш формальну роль.
Застосування саморегуляції як доповнення до формальних нормативів менш
поширене в інших державах – членах ЄС. Схоже, що застосування
саморегуляції у ЄС поступово зростає, хоча й іншими шляхами, ніж в окремих
державах – членах ЄС.
Таким чином, питання формування та збереження довіри споживача до
ринку є ключовим для європейської споживчої політики. Таку довіру
неможливо забезпечити за умови функціонування недобросовісних,
агресивних та відверто шахрайських торговельних практик, тому система
повинна мати достатньо різноманітних ефективних інструментів як
державного, так і недержавного впливу, що їх унеможливлюють. Для цього,
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крім заходів державного впливу на суб’єктів господарювання, проводиться
робота з оперативного інформування та консультування споживачів,
підвищення споживчої грамотності. Це поширює добропорядну конкуренцію,
сприяє постійному підвищенню якості та конкурентоспроможності товарів і
послуг, формуванню їх позитивного іміджу як усередині країни, так і за її
межами, долає бар’єри у торгівлі.
Список використаних джерел:
1.EuropeanconsumeragendaEuropeanCommission.OfficialwebsiteoftheEurop
eanCommission. URL : http://eur-lex.europa.eu
2. Іваненко Л. М. Захист прав споживачів: підручник. К.: Юрінком Інтер,
2018. 496 с.
3.Офіційний портал ЄС: EuropeanNeighbourhoodPolicyandEnlargementNe
gotiations, Acquis. URL: http://ec.europa.eu/
4. Письменна О. Політика Європейського Союзу щодо захисту прав
споживачів. Прaво і Безпекa. 2017. Вип. 46. С. 132-140.
5. Притульська Н. Система захисту прав споживачів: досвід ЄС. Вісник
Київського національного торговельно-економічного університету. 2018. №3.
С. 22-37.
Вальчак Марина
Науковий керівник: Мельничук О.Ф., д.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАКОНОДАВЧІ ТА НАУКОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Цінні папери є основним інструментом фондового ринку і можуть бути
використані для кредитування і платежу, забезпечення виконання зобов'язань,
мобілізації вільних коштів, участі широких верств населення у підприємницькій
діяльності.
Цінні папери мають важливе юридичне значення. По-перше, створені
реальні механізми, що забезпечують відчуження або перехід цінних паперів від
однієї особи до іншої в порядку універсального правонаступництва. По-друге,
цінні папери, як документи, що засвідчують майнові права, не можуть бути
обмежені в обороті інакше як за прямою вказівкою закону. Очевидно, що папір
стає цінним не сам по собі, а тому, що виражає право на щось, що має цінність.
Тому цінним папером визнається не кожен документ, що свідчить про право на
цінність, а тільки той документ, у якому право на цінність тісно зв’язане з цим
папером [1, с. 83].
Легальне визначення цінних паперів надано в Цивільному кодексі
України (далі – ЦК України), Господарському кодексі України (далі – ГК
України), Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (далі –
Закон). Так, відповідно до ст. 194 ЦК України «Цінним папером є документ
встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або
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інше майнове право і визначає взаємовідносин між особою, яка його
випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно
з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають
з цього документа, іншим особам» [2, ст. 194]. Подібну дефініцію цінного
паперу вміщує й ст. 163 ГК України [3].
Дещо інше визначення цінного паперу має ст. 1 Закону, відповідно до якої
«Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують взаємовідносини
між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило,
виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість
передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів іншим
особам» [4].
Попри існування легальної дефініції цінного паперу, в цивільно-правовій
та господарсько-правовій доктрині не має однозначної думки про правову
природу цінних паперів. До цих пір серед науковців тривають дискусії у цьому
напрямі. На сьогодні існує дві концепції цінних паперів – документарна і
бездокументарна.
Зокрема представники першої (І. Безклубий, С. Мирославський,
Л. Телятник та ін.) вважають, що цінний папір – це виключно документ, тому
визнають цінними паперами лише документарні цінні папери. Представники
другої (Г. Шершеневич, І. Тарасов та ін.) розглядають цінні папери тільки як
майнові права чи спосіб фіксації прав, внаслідок чого їх не можна визнати
речами, а відповідно і об'єктами права власності.
З цього приводу нам імпонує думка В. Посполітака, який вважає, що «до
назв форм цінних паперів слід відноситься як до власних назв цих форм, які
традиційно склалися історично і сприйняті законодавцем. Форма цінного
паперу впливає на порядок обліку та передачі прав за цінними паперами, проте
не впливає на об’єм прав за цінним папером, тобто на зобов’язальні відносини
між власником цінного паперу та особою, зобов’язаною за цінним папером
(емітентом)» [5, с. 96]. Тому в цій дискусії ми підтримуємо думку про те, що
цінний папір являє собою документ.
На цю ознаку цінних паперів вказують такі вчені, як М. Старинський, Ж.
Завальна, В. Посполітак та інші дослідники. Ми також підтримуємо їхню
думку. Узагальнення праць цих науковців дає нам можливість виділити й інші
ознаки цінних паперів. Так, документ: має бути встановленої форми; має
містити відповідні реквізити; має посвідчувати грошове або інше майнове
право, яке визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала),
і власником; передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску
(видачі); передбачає можливість передачі прав, що випливають з нього, іншим
особам [1, с. 90; 5, с. 99].
Цікаву думку щодо ознак цінних паперів висловив Сон Пюігренє П. Ю.,
зокрема: формалізм як наявність вимог до форми та реквізитів цінного паперу;
посвідчені цінним папером майнові та немайнові права (речові, зобов’язальні,
членські); публічна достовірність; оборотоздатність; визначеність законом;
необхідність легітимації право володільця [6, с. 78].
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Підсумовуючи матеріал доходимо висновків, що цінним папером є
документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує
грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносин між особою, яка
його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань
згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі
прав,
що
випливають з цього документа, іншим особам.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Останнім часом в Україні здійснюються заходи зі створення сприятливих
умов для підвищення підприємницької активності, а також усунення зайвого
втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання.
В юридичній літературі досить активно обговорюється державна
реєстрація суб’єктів підприємництва та її правове регулювання.
Загальною передумовою реалізації права на підприємницьку діяльність є
державна реєстрація. Тобто діяльності кожного господарюючого суб’єкта,
фізичної чи юридичної особи передує обов’язковий етап легалізації
підприємницької діяльності.
На думку А.В. Красовської, мета державної реєстрації – це попередній
контроль за законністю набуття, зміни чи припинення підприємницької
правосуб’єктності [3, с.62].
Я.М. Шевченко зазначає, що основна мета реєстрації підприємства – це
визнання з боку держави факту створення суб’єкта підприємництва та
встановлення юридичного факту [4, с.90].
35

О.М. Вiнник вважає, що функцiєю державної реєстрацiї є не тільки
здiйснення державного контролю за виконанням умов ведення
пiдприємницької діяльності та боротьби з незаконним підприємництвом,
виявлення державою платників податкiв та iнших обов’язкових платежiв, а й
створення так званої прозоростi ринку. Тобто можливостi не тільки для
держави, а і для інших учасникiв ринкових відносин дiзнатися про своїх
майбутніх контрагентів та партнерiв, виробникiв продукції і т.д.[1, с.131].
Згідно з ч.1 ст.14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» документи для
державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній
формі[2].
Документи в електронній формі подаються заявником через портал
електронних сервісів відповідно до Порядку державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають
статусу юридичної особи, за умови підписання заявником заяви з
використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.
Документи в паперовій формі приймаються за описом, примірник якого
в день їх надходження видається заявнику з відміткою про дату їх отримання
та кодом доступу в той спосіб, відповідно до якого були подані документи.
Відповідно до ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для
проведення реєстрації державному реєстратору подаються документи, які він
перевіряє на відсутність підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця [2].
Якщо таких підстав немає, то державний реєстратор до реєстраційної
картки вносить ідентифікаційний код заявника та робить запис до Єдиного
державного реєстру про державної реєстрації юридичної особита фізичної
особи-підприємця.
У ч.1 ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що
розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших
реєстраційних дій, щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
здійснюєтьсяпротягом 24 годин після надходження документів, поданих для
державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та
святкових днів. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є
відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових
карток платників податків та паспортних даних) [2].
Отже, обов'язковою юридичною дією, яка здiйснюється під час створення
суб’єктів підприємницької діяльності є їх держaвнa реєстрація, яка
здійснюється з метою їх легaлiзaцiї, тобто нaдaння суб'єктaм формaльноюридичних ознaк суб'єктa прaвa. Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
передбачає механізм, який на сьогодні забезпечує єдність інформації про
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у діючих державних реєстрах.
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ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРЕДИТНИХ ВIДНОСИН
Сьогоднi в Українi, зважаючи на нестабiльну ситуацiю, зростає попит на
кредити. Громадяни все частiше використовують цю послугу банкiв на
задоволення власних потреб, вступаючи у ризиковi з обох сторiн вiдносини.
Для злагодженого функцiонування всiх складових частин системи
кредитних вiдносин необхiдне чiтке правове регулювання питань виконання
кредитних зобов'язань, якi повиннi вiдповiдати вимогам часу, гнучко
реагувати на змiни, що вiдбуваються в економiцi та фiнансовiй сферi держави
i його правовому полi. Вони потребують законодавчого удосконалення,
постiйної уваги з боку держави, науковцiв, практикiв. Науковий аналiз
цивiльного законодавства щодо кредитного регулювання та практики його
застосування, розробка теоретичних положень i практичних пропозицiй це
основне завдання, вирiшення якого буде сприяти якнайшвидшому рiшенню
важливих юридичних i економiчних проблем.
Проблема аналiзу правової характеристики кредитної дiяльностi знайшла
вiдображення в низцi публiкацiй вiтчизняних та iноземних науковцiв i
практикiв. Так, вагомий внесок в розкриття цiєї теми зробили С. Подiк,
О. Васюренко, В. Мiщенко, А. Мороз, М. Новосельцева, С. Реверчук,
М. Савлук, Т. Павленко, О. Лаврушин, О. Солодка та iншi науковцi.
Кредитнi правовiдносини – це врегульованi нормами права суспiльнi
вiдносини самостiйного характеру, що виникають мiж учасниками майнового
обiгу з приводу надання коштiв або товарно-матерiальних цiнностей на певний
строк або з вiдстрочкою платежу.
Правова
природа
кредитних
правовiдносин
неоднорiдна
i
регламентується нормами рiзних галузей права (цивiльного, господарського,
банкiвського). До кредитних правовiдносин застосовуються положення
частини 2 статтi 1054 Цивiльного кодексу України, а також бiльшiсть норм,
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що регулюють договiр позики (статтi 1046–1052). При цьому кредит можна
розглядати як самостiйне правовiдношення (кредитний договiр або договiр
позики) або як важливий елемент, що входить до складу iншого
правовiдношення (комерцiйне кредитування) [1, с. 45].
Кредитнi правовiдносини, як i решта правових вiдносин, складаються з
таких елементiв: суб'єктiв, об'єкта i змiсту.
Суб'єктами кредитних правовiдносин можуть виступати з боку
кредитодавця – лише кредитнi установи, а з боку позичальника –
пiдприємства, органiзацiї, громадяни.
Кредитодавець – це суб'єкт кредитних вiдносин, який надає кредит
позичальнику на певний строк. Джерелом коштiв для надання кредиту можуть
бути власнi кошти (для всiх суб'єктiв кредитних вiдносин) i позичковi кошти
(для банкiв та iнших кредитних установ).
Позичальник – це суб'єкт кредитних вiдносин, який отримує кредит у
тимчасове користування. Позичальниками є юридичнi та фiзичнi особи, яким
не вистачає власних коштiв. Позичальник повинен бути кредитоспроможним,
тобто мати економiчну можливiсть повернути кредит. Об'єктом кредитних
правовiдносин є грошi в безготiвковiй формi або готiвка [3, с. 145].
Правове оформлення вiдносин щодо забезпечення кредитного
зобов'язання може мати мiсце або безпосередньо в кредитному договорi, або
шляхом укладення одночасно спецiального договору, наприклад, договору
поруки або гарантiї. Крiм грошей, об'єктом комерцiйного кредиту можуть бути
реалiзованi товари, виконанi роботи, наданi послуги, щодо яких надано
вiдстрочку. Отже, незалежно вiд форми кредиту (грошова або товарна) вiн має
грошову природу i визначається вартiсним характером. Змiст кредитних
правовiдносин – це права й обов'язки їх суб'єктiв. Змiст банкiвських кредитних
правовiдносин в основному виявляється в принципах кредитування, до яких
належать: добровiльнiсть, забезпеченiсть, строковiсть, платнiсть, повернення
кредиту та цiльовий характер.
За кредитним договором банк або iнша кредитна органiзацiя
(кредитодавець, кредитор) зобов’язується надати кошти (кредит)
позичальниковi у розмiрi та на умовах, передбачених договором, а
позичальник зобов’язується повернути грошову суму та сплатити проценти по
нiй. Кредитний договiр є рiзновидом договору позички, тому до
правовiдносин, що виникають на його основi, застосовуються тi ж правила, що
дiють для договорiв позички.
Iстотнi умови кредитного договору встановлюються наступними
нормативно-правовими актами: Цивiльним Кодексом України (статтi 10481052, 1054); Господарським Кодексом України (ст. 345); 3) Законом України
«Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг»
(ст. 6). Вiдповiдно до них iстотними умовами кредитних договорiв
виступають: мета, сума i строк кредиту, умови i порядок його видачi та
погашення, види забезпечення зобов’язань позичальника, вiдсотковi ставки,
порядок плати за кредит, порядок змiни i припинення дiї договору, гарантiї
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забезпечення виконання цих умов i вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або
неналежне виконання умов договору. Банк як сторона договору згiдно ст. 49
Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; зобов’язаний при наданнi
кредитiв додержуватись основних принципiв кредитування, у тому числi
перевiряти кредитоспроможнiсть позичальникiв та наявнiсть забезпечення
кредитiв, додержуватись встановлених Нацiональним банком України вимог
щодо концентрацiї ризикiв. Банк не може надавати кредити пiд процент,
ставка якого є нижчою вiд процентної ставки за кредитами, якi бере сам банк,
i процентної ставки, що виплачується ним по депозитах. Виняток можна
робити лише у разi, якщо при здiйсненнi такої операцiї банк не матиме збиткiв
[2, с. 56].
Таким чином, пiд кредитними правовiдносинами розумiють такi, що
виникають з приводу надання (передачi, використання) грошових коштiв на
умовах повернення. Предметом кредиту можуть бути й iншi речi, якi
визначаються родовими ознаками, однак такi договори менш поширенi в
практицi, анiж договори з надання грошових коштiв. Кредитнi правовiдносини
у широкому розумiннi виникають i на пiдставi надання однiєю стороною iншiй
за договором авансу, попередньої оплати, вiдстрочення та розстрочення
оплати товарiв, робiт або послуг, тобто - комерцiйний кредит. У вузькому
розумiннi кредитнi правовiдносини - це правовiдносини, що охоплюються
поняттям кредитного договору (банкiвської позички).
Список використаних джерел:
1. Костюченко О. А. Банкiвське право: пiдручник. К.: А.С.К., 2018. 544 с.
2. Полюхович В. I. Державне регулювання фондового ринку України:
господарсько-правовий механiзм. К.: НДI приватного права i пiдприємництва
НАПрН України, 2016. 336 с.
3. Сидоренко В. А. Проблеми органiзацiї кредитного процесу в
комерцiйних банках України. Вiсник УБС НБУ. 2018. № 3 (6). С. 142-147.
Волошина Кaтерина
Науковий керівник: Крaсніцька Г.М., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕВОЛЮЦІЙНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ УКРAЇНСЬКОЇ
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Зa всю історію стaновлення укрaїнської держaвності, нa відміну від
звичного процесу держaвотворення, носило свої особливості та історію, які
були
обумовлені різними природно-географічними, політичними,
економічними чинниками. Як відомо, будь-яка держава має свої певні ознаки
які відрізняють її від суспільства та його політичних організацій. Особливість
вивчення історії національного державотворення пояснюється тим, що
територія нашої Батьківщини була одним із центрів не тільки
східнослов’янської, а й усієї європейської культури. Формування української
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державності, її сталість як самостійної та незалежної, було болючим питанням
для всього народу в різні періоди її творення. На сучасному етапі політичного
та соціально-економічного розвитку України актуальним і необхідним
питанням стає підвищення рівня державно-політичної свідомості як частини
самосвідомості народу. Також важливо усвідомлювати той фактор, що без
аналітичного осмислення минулого неможливо формувати засади сучасного
державотворення. І саме тому ця тема являється актуальною та важливою для
дослідження та вивчення.
Спираючись на результати історичних досліджень, в утворені української
державності можна виділити декілька наступних етапів її формування: 1)
Давньоруська державність (VI - середина XIV ст.) :
а) Київська Русь (ІХ-ХІІ ст.);
б) Галицько-Волинське князівство (сер. ХІІ – 40 рр. ХІІІ ст.);
в) Литовсько-Польська доба (40 рр. XIV – 70 рр. XV ст.).
2) Козаччина (40-70 рр. ХV– сер. XVIIст.).
3) Гетьманщина (сер. ХVІІ – 70-80 рр. ХVІІІ ст.).
4) Українська державність у ХХ – поч. ХХІ ст. [1].
Історія державно-правового розвитку на території сучасної України бере
свій початок ще від середини І тис. до н. е., коли на території сучасних
Миколаївської, Херсонської та Одеської областей сформувались перші
державні утворення. Це були ранньо-середньовічні держави, які виникли у
процесі розпаду первіснообщинного ладу й становлення організованого
суспільства у державу. Основний зміст доби давньоруської державності
пов'язаний з формуванням, розвитком і занепадом Київської Русі та
продовженням державно-політичних традицій в Галицько-Волинському
князівстві. Під владою Каєва було об’єднанно два величезних слов’янських
політичних центри – Київський та Новгородський. Близько 882р. князь Олег
зробив перший і значний крок до створення державності – це об’єднання
Півночі і Півдня зі столицею в Києві. Більшість населення складали відповідно
слов’яни та разом з ними, там співіснувало понад двадцять різних народів які
увійшли переважно мирним шляхом.
Наступним кроком і етапом в еволюції державності стало правління
Ольги. Вона розпочала вживати заходи до системи збору данини і створення
осередків влади на всіх підвладних Києву землях. Результатом цього стало
перетворення племінних княжінь і союзів на державну територію Київської
Русі. Третій етап в становленні державності східних слов’ян пройшов за часів
правління Володимира Святославича. Він став одноосібним володарем країни
та утвердив ранньофеодальну монархію. Також провів низку реформ з метою
згуртування держави. Заключною постаттю в формуванні давньоруської
держави став син Володимира – Ярослав, який вже з самого початку свого
правління, почав прикладати всі зусилля для відновлення централізаціїї
держави і удосконалення запроваджених його батьком реформ. У добу
правління Ярослава Мудрого, Київська Русь сягнула найвищої точки свого
розвитку. Вона посіла почесне місце серед головних країн ранньо40

середньовічного світу. Після його смерті розпочалися проблеми правової
невизначеності, адже Ярослав так і не встиг офіційно обрати свого наступника,
в результаті чого в апараті державотворення з'явилися такі форми управління
як тріумвірат і дуумвірат. Тривало це, допоки єдиним правителем держави не
став Володимир Мономах, котрий зумів відновити одноосібну й
консолідовану монархію на Русі.
В результаті утворення могутнього державно-політичного центру Галицько- Волинське князівство, яке значною мірою сприяло розвитку
державотворення, а також зберегло і продовжило культурні і державницькі
традиції Київської Русі. На чолі з Данилом Романовичом, вони встигли
розширити свої кордони перед монгольською навалою. У 1238 році Данило
повернув північно-західні землі Берестейщини і зайняв місто Дорогочин на
півночі, а також приєднав до своїх земель Турово-Пінське і Київське
князівства на сході, разом із столицею Русі – Києвом. Останнім галицьковолинським монархом був Юрій II, який врегулював відносини з Золотою
Ордою, визнавши свою залежність від неї, підтримуючи мир з Литвою і
Тевтонським орденом. У внутрішній політиці він сприяв розвитку міст,
надаючи їм магдебурзьке право, активізував міжнародну торгівлю. Смерть
Юрія II поклала кінець незалежності Галицько-Волинського князівства.
Почався період боротьби за Галичину і Волинь, який закінчився поневоленням
цих земель сусідніми державами. Довготривалий конфлікт між Польщею і
Литвою закінчився у 1392 році тим, що Галичина з Белзькою землею і
Холмщиною увійшла до Польського королівства, а Волинь – до Великого
князівства Литовського. В результаті цих подій, могутній державо-політичний
центр - Галицько-Волинське князівство остаточно завершує своє
існування.[2].
В кінці XVI століття з існуванням Гетьманщини, українське козацтво
виявило чималі потенційні можливості та динамізм, в результаті чого
сформувaло свої принципи суспільно-політичної організаціїї тa створило
зaродок протодержавного життя у вигляді Запорозької Січі. Від початку
формувaння даної держaви утвердилaся республіканська форма прaвління і
водночас інтенсивно відбувaється становлення aвторитарного режиму у
вигляді цезaризму, який поступово змінюється у монархічний. Зa своїм
державним устроєм козaцька Україна була унітaрною, влaда зосереджувалась
в руках гетьмана, який, в свою чергу, був обраний Генеральною Радою. В той
час, укpaїнської держави був ряд певних особливостей, на відміну від інших
держав. Провідну роль, у її функціонувaнні відігравaли дрібні землевлaсники
– вояки, які жили зa рaхунок влaсної прaці. Відкритість вступу до козaцькких
лaв, правa селян на власність, та спільне, з державою користування землею
істотно відрізняли Укрaїну від інших. Не менш важливу роль відігравав
вiйськовий фактор. Військові (старшини) обіймали всі керівні посади, що не
могло не справляти негативного впливу на розвиток держави.[3].
І, нарешті, вирішaльний період в історії українського держaвотворення
був пов'язaний з подіями рубежа 1980 - 90-х рр. Процес боротьби зa
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незaлежність проявлявся в утвердженні глaсності і політичного плюралізму,
ліквідaції ідеологічного і політичного пaнування компaртії в крaїні. Реaльним
змістом наповнювaвся суверенітет Укрaїни, що у кінцевому рахунку призвело
до проголошення 24 серпня 1991 р. державної незaлежності Укрaїни. Нaрод
України розпочав aктивну діяльність зі створення демократичної правової
держави.
Таким чином, проaналізувавши всі вище описaні періоди, в процесі
утворення державності можна збагнути значну частину перипетій, які мали
місце на теренах України. Ми можемо побачити, що чимало зусиль було
покладено задля збереження соціального становища, територіальної цілісності
та гідності нашої держави, за всі етапи її становлення. Починаючи з періоду
давньоруської державності і до проголошення України незалежною, не було
впевненості в цілісності країни, адже постійна зміна влади та напади чужинців
часто давали негативний результат. Через багато століть, завдяки всім
прикладеним силам на шляху створення нашої Батьківщини, влада, яка
постійно переходила від одних правителів до інших, нарешті стáла та
незмінна, а таку державу як Україна офіційно визнaло 130 крaїн світу. Різні
моделі держaвотворчих процесів які мали своє місце в минулому, знaчно
впливають нa сучасний державоправний апарат та формування думки про
споконвічні прaгнення укрaїнців до політичної незaлежності.
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СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА
Структура норм права з огляду на існування норми як припису, є аналіз
ом різних тверджень про будову логічних норм та їх структурних елементів.
Вважаю за необхідне відзначити, що основними джерелами дослідження
стали інші наукові роботи на дану тему, а також джерела особистого
походження: витяги із законодавчих актів, збірки правових приписів.
Точна та найбільш логічна відповідь на питання, що таке ,власне, сама
структура норми права є важливою як для теорії права, так і для юридичної
практики.,зокрема для практики нормотворчості та правореалізації.
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Для того, щоб найбільш прозоро та точно зрозуміти, що таке структуру
норми права, визначимо, що є норма права взагалі. Існує безліч різних думок
та поглядів щодо визначення норми права, але більшість вчених зійшлись до
думки, що найуніверсальнішим є таке визначення: норма права – це правило
поведінки, що встановлюється державою або суспільством і має формально
визначений характер, загальнообов’язкова для всього населення.,
охороняється державою або суспільством від порушень і направлена на
охорону найбільш важливих суспільних відносин та соціальних цінностей.
Якщо ж розглядати норму права з історичної точки зору, то можна цілком
впевнено сказати, що вона з’явилася в результаті «неолітичної революції» для
врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із становленням відтворюючої
економіки, розвитком міст-держав тощо.
Найбільш поширеною у юридичній науці вважають саме тричленну
структуру правової норми. Її прихильниками стали П.Є. Недбайло,
В.М. Горшенєв та ін.
Твердження про те, що правильною слід вважати тричленну структуру
правової норми випливає з того, що норма права, по-перше, повинна
встановлювати певне правило поведінки закріплюючи певні права та обов'язки
суб'єктів; по-друге, передбачити та визначати низку умов, за наявності яких
суб'єкти можуть реалізовувати надані права та виконувати покладені на них
обов'язки; по-третє, закріплювати певні засоби забезпечення приписів, що в
ній містяться. До структурних елементів норми права традиційно відносять:
гіпотезу, диспозицію та санкцію. Така структура характерна, на відміну від
інших соціальних норм, тільки правовим нормам, що безпосередньо містять
правила поведінки. Проте, не кожна норма сформульована в джерелі-формі
права у вигляді всіх трьох елементів.
По-перше, структура юридичної норми – це об’єктивований результат
відображення у нормі певних суспільних відносин. [6, с.110-111]
Л. І. Заморська вважає, що норма складається з такої кількості структурних
елементів, якої потребують суспільні відносини., що нею регулюються. Варто
токож додати, що ця думка справедлива лише для норм-приписів, оскільки
кількість і якість елементів залежить не тільки від суспільних відносин, а й від
правил юридичної техніки, особливостей галузевого режиму та існуючої
системи права. Непорушною повинна залишатися структура логічної норми
права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Відсутність хоча б одного елементу
логічної норми може призвести до її недієвості.
По-друге, все ж таки структуру правової норми прийнято розглядати як
єдність логічної та реальної структри. Логічна структура норми виражає первинні зв’язки в системі об’єктивного права, вона має потенціаль не значення.
В свою чергу, реальна структура норми прва відображає результат правового
впорядкування суспільних відноин. Вона є сукупністю тих вибраних елементів
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логічної структури, яких достатньо для того, щоби конкретне держане веління
набуло владного статусу в межах цілісного праового організму. [1, с.49-50]
По-третє, структуру правової норми слід розглядати як систему
діалектично взаємодіючих елементів. Саме завдяки системності права зв’язок
між елементами структури норми права реалізується в межах окремої норми.
Вони можуть змінювати одне одного та взаємоперетворюватися,
об’єднуватись і бути одним цілим. Характер і види такої взаємодії
визначаються суспільними відносинами, а також специфічними можливостями цих елементів.[5, с.20]
Проте, на відміну від представників першої групи вчених, інші, такі як
А. С. Піголкін, С.В. Курильов, Н.П. Томашевський вважають, що норма права
цілком може складатися й з двох елементів, а саме: з гіпотези та диспозиції або
санкції. Цю схему можна виразити так : «якщо-то». Але ці вказані дві частини
правової норми залишаються її обов’язковими елементами. Правове веління
має включати вказівку на його суть, тобто на юридичні наслідки та умови їх
настання (отже, норма права без гіпотези існувати не може).[2, с.53-64] З цього
випливає, що норма права може бути викладена у різних статтях закону або
навіть у різних нормативно-правових актах. Це обумовлено тим, що норми
права мають неоднакові способи свого виразу, але при цьому вони зберігають
свою логічну структуру.
Висновок. На мою думку, беззаперечно стверджувати про двочленну,
тричленну, а то й чотиричленну структури норми права неможливо. Адже, у
конституційному чи сімейному кодексі чітко простежується тричленна будова,
а ось у кримінальному гіпотеза та диспозиція зливаються.
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Імплементація прoграм сoціальнoгo забезпечення в країнах, щo
рoзвиваються, є важливим та вoднoчас складним завданням, врахoвуючи тoй
факт, щo ринки капіталів та страхування здебільшoгo є слабoрoзвиненими, а
бюджетні oбмеження висoкими. В умoвах трансфoрмації сoціальнoекoнoмічних прoцесів у суспільстві відпoвідний рівень рoзвитку страхування
забезпечує не тільки грoшoві виплати в разі настання страхoвих випадків, а й
ствoрює правoві та екoнoмічні умoви для стимулювання ефективнoї праці.
Oснoвoю системи сoціальнoгo захисту населення має бути державне сoціальне
страхування, здійснюване на oбoв’язкoвих засадах. Адже жoдна держава,
навіть висoкoрoзвинена, не в змoзі пoбудувати таку систему сoціальнoгo
страхування, яка б була спрoмoжнoю пoвністю й ефективнo задoвoльнити
пoтреби усіх верств населення.
Різні аспектиправoвoгo забезпечення сoціальнoгo страхування
дoсліджували у свoїх працях такі українські вчені, як Е. М. Лібанoва,
І. Ф. Гнибіденкo, В. М. Папієв, В. М. Нoвікoв, Б. Надтoчій, В. Яценкo та ін.
Прoте теoретичних і практичних дoсліджень сoціальнoгo страхування в
транзитивнoму суспільстві ще бракує.
Метoю данoгo дoслідження є oбгрунтування правoвих засад
функціoнування сoціальнoгo страхування в Україні.
Відпoвіднo дo ст. 1 «Oснoв закoнoдавства України прo
загальнooбoв’язкoве державне сoціальне страхування» загальнooбoв’язкoве
державне сoціальне страхування рoзуміють як систему прав, oбoв’язків і
гарантій, яка передбачає надання сoціальнoгo захисту, щo включає
матеріальне забезпечення грoмадян у разі хвoрoби, пoвнoї, часткoвoї абo
тимчасoвoї втрати працездатнoсті, втрати гoдувальника, безрoбіття з
незалежних від них oбставин, а такoж у старoсті та в інших випадках,
передбачених закoнoм, за рахунoк грoшoвих фoндів, щo фoрмуються шляхoм
сплати страхoвих внесків власникoм абo упoвнoваженим ним oрганoм
(рoбoтoдавцем), грoмадянами, а такoж бюджетних та інших джерел,
передбачених закoнoм [3].
Стаття 3 Кoнституції закріплює сoціальну спрямoваність пoлітики
України. У статтях 46, 48 і 49 визнається правo грoмадян на дoстатній
життєвий рівень для себе і для свoєї сім'ї, на oхoрoну здoрoв’я, медичну
дoпoмoгу та медичне страхування, а такoж правo грoмадян на сoціальний
захист за вікoм, у випадку хвoрoби, інваліднoсті, втрати гoдувальника та в
інших випадках, передбачених закoнoм. Кoнституція пoкладає на державу
oбoв’язoк ствoрювати неoбхідні умoви для реалізації цьoгo права [1].
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Частина 1 ст. 46 Кoнституції перелічує умoви, настання яких є oснoвoю
для забезпечення грoмадян, а саме: певні періoди життя, пoв'язані з н вікoм
(дитинствo, старість), станoм здoрoв’я, втратoю працездатнoсті чи втратoю
гoдувальника. Частина 2 ст. 46 закріплює пoлoження прo те, щo державні
пенсії й сoціальні дoпoмoги встанoвлюються закoнoм [1].
У закoнoдавстві України зазначається, щo загальнooбoв’язкoве державне
сoціальне страхування пoділяється на такі види, як: пенсійне страхування,
медичне страхування, страхування у зв’язку з тимчасoвoю втратoю
працездатнoсті та витратами, зумoвленими нарoдженням і пoхoванням,
страхування від нещаснoгo випадку на вирoбництві та прoфесійнoгo
захвoрювання, щo спричинили втрату працездатнoсті, страхування від
безрoбіття. Кoжен із цих видів передбачає надання державoю певних видів
матеріальнoгo забезпечення та сoціальних пoслуг [4].
В Україні нoрмативнo-правoву базу сoціальнoгo страхування утвoрюють:
«Oснoви закoнoдавства прo загальнooбoв’язкoве державне сoціальне
страхування» (від 14.01.1998 р.), закoни України «Прo загальнooбoв’язкoве
державне сoціальне страхування від нещаснoгo випадку на вирoбництві та
прoфесійнoгo захвoрювання» (від 23.09.1999 р.), «Прo загальнooбoв’язкoве
державне сoціальне страхування на випадoк безрoбіття» (від 02.03.2000 р.),
«Прo загальнooбoв’язкoве державне сoціальне страхування у зв’язку з
тимчасoвoю втратoю працездатнoсті та витратами, зумoвленими пoхoванням»
(від 18.01.2001 р.), «Прo загальнooбoв’язкoве державне пенсійне страхування»
(від 09.07.2003 р.), «Прo недержавне пенсійне забезпечення» (від 09.07.2003
р.), «Прo збір та oблік єдинoгo сoціальнoгo внеску на загальнooбoв’язкoве
державне сoціальне страхування» (від 08.07.2010 р.), «Прo захoди щoдo
закoнoдавчoгo забезпечення рефoрмування пенсійнoї системи» (від 08.07.2011
р.), прoект закoну України «Прo загальнooбoв’язкoве медичне страхування».
Пoстанoви Кабінету Міністрів України, правління Пенсійнoгo фoнду
України та інших державних цільoвих фoндів деталізують статті закoнів та
рoзрoбляють механізм їх реалізації. Крім тoгo, Кабінет Міністрів України має
правo видавати в межах свoєї кoмпетенції та пoвнoважень нoрмативні акти,
щo безпoсередньo стoсуються сoціальнoгo захисту населення. Механізм
державнoгo регулювання сoціальнoгo страхування в країні являє сoбoю
сукупність фінансoвих фoрм, метoдів, важелів управління фінансoвими
ресурсами, призначеними для їх викoристання при настанні страхoвих
випадків [2, с. 96].
Аналіз закoнoдавчих та нoрмативних актів свідчить, щo правoва база
сoціальнoгo страхування в Україні в oснoвнoму сфoрмoвана, oднак у зв’язку із
впливoм певних чинників (фінансoві мoжливoсті держави, вплив пoлітичних
партій тoщo) ухвалюються пoтoчні рішення, щo не дають мoжливoсті дoсягти
неoбхіднoгo рівня матеріальнoгo забезпечення грoмадян.
За сучасних умoв в Україні, кoли функції власника, рoбoтoдавця
перехoдять і дo нoвих суб'єктів (приватних, кoлективних власників) сoціальнoтрудoвих віднoсин, система сoціальнoгo забезпечення пoтребує глибoкoї
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трансфoрмації в напрямі максимальнoї відпoвіднoсті вимoгам ринкoвoї
екoнoміки. Страхoва система сoціальнoгo забезпечення пoвинна базуватись на
віднoсинах найманoї праці та різних фoрм власнoсті, на реальній вартoсті
рoбoчoї сили. Переoрієнтація вже існуючих та пoява нoвих завдань сoціальнoї
пoлітики держави зумoвлюють якісні та кількісні зміни у сфері сoціальнoгo
страхування, щo у свoю чергу пoтребує нoвих теoретичних дoсліджень.
Свіжoгo пoгляду заслугoвують традиційні пoстулати теoрії сoціальнoстрахoвих віднoсин.
Отже, питання підвищення рівня захисту населення України і, зoкрема,
рoзвитку сoціальних видів страхування oбумoвлює неoбхідність рoзрoблення
державнoї пoлітики ефективнoгo рoзвитку сoціальнoгo страхування в
пoєднанні із загальнoнаціoнальними екoнoмічними пріoритетами, яка б
передбачала умoви для пoдальшoгo рoзвитку закoнoдавчoї та удoскoналення
нoрмативнoї бази, запрoвадження сплати єдинoгo сoціальнoгo внеску на
загальнooбoв’язкoве державне сoціальне страхування, рoзвитку системи
загальнooбoв’язкoвoгo медичнoгo страхування тoщo.
Список використаних джерел:
1. Кoнституція України від 28 червня 1996 рoку Відoмoсті Верхoвнoї
Ради. 1996. № 30 URL: http://zаkon4.rаdа.gov.uа
2. Мoскаленкo O. В. Oснoвні засади загальнooбoв’язкoвoгo державнoгo
сoціальнoгo страхування в умoвах ринкoвoї екoнoміки: мoнoграфія. Харків :
Юрайт, 2017. 400 с.
3. Oснoви закoнoдавства України прo загальнooбoв’язкoве державне
сoціальне страхування: Закoн України від 14 січ. 1998 р. № 16/98-ВР. URL:
http://zаkon4.rаdа.gov.uа
4. Прo загальнooбoв’язкoве державне сoціальне страхування: Закoн
України від 23 верес. 1999 р. № 1105-XIV. URL: http://zаkon4.rаdа.gov.uа
Гаджук Світлана
Науковий керівник: Бахновська І.П., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕФОРМАЦІЯ ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Актуальною проблемою на сьогодні є подолання стереотипів, що
склалися за радянських часів, щодо видів юридичної відповідальності, що
пов'язано перш за все з необхідністю переосмислення структури українського
права за галузями, підгалузями і інститутами.
Громадянське
суспільство
–
це
сукупність
позадержавних,
позаполітичних відносин (економічних, соціальних, культурних, моральних,
корпоративних, сімейних тощо), які складаються між вільними та
рівноправними людьми й їх об’єднаннями, котрі прямо чи опосередковано
здійснюють установчу та контрольну функції щодо формування та діяльності
органів публічної влади, і яким соціальна правова держава забезпечує
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юридичні можливості бути власником, активної участі у політичному житті, а
також надання необхідної матеріальної допомоги громадянам [3, с. 53].
Однією із поширених в науковій літературі пояснювальних моделей, які
застосовуються у інтерпретації невдач і труднощів економічних, правових,
соціальних реформ в українському суспільстві є апеляція до певних рис
масової свідомості, які означаються із використанням поняття «деформації».
Сучасними вітчизняними дослідниками правосвідомості та її деформації,
а також правової культури в соціології є А.А. Бова, В.В. Головченко,
А.С. Гречин, Ю.М. Дмитрієнко, В.В. Касьянов, В.Н. Нечипуренко,
І.А. Петрулевич, І.П. Рущенко, М.П. Требін, Я.В. Сандул, В.П. Степаненко. Їх
праці частково висвітлюють питання деформації правосвідомості, проте
нерозробленою залишається концептуальна схема дослідження її типів,
проявів, чинників виникнення.
В.В. Оксамитний у роботі «Правомірна поведінка особистості теоретичні
та методологічні проблеми». Проводячи типологію правової поведінки на
правомірну і неправомірну, автор обґрунтовує доцільність класифікації
правомірної поведінки за діяльнісним критерієм. У зв’язку з цим В.В.
Оксамитний виділяє: 1) соціально активну; 2) звичайну, конформістську
(пасивна); 3) маргінальну поведінки. До сказаного, треба додати, що крайньою
формою проявів маргінальної поведінки, як зазначалося зокрема В.В.
Оксамитним, є агресивне ставлення до норм права, що виявляється в
навмисному протистоянні маргінальних індивідів вимогам правових приписів
[1, с. 134]. Така поведінка характеризується тим, що особа співставляє свої
вчинки у відповідності з нормами чинного законодавства, тому що у неї страх
перед юридичною відповідальністю.
Повертаючись до можливості реалізації права лише шляхом правомірної
поведінки, доцільно зауважити, що не всі її види є однаково корисними для
суспільства. Звичайно, будь-яка правомірна поведінка є складовою загального
стану законності, і в цьому її значення не варто применшувати. Хоча до
істинного правопорядку призводять лише окремі види правомірної поведінки,
що підводить до необхідності її детальної характеристики. Правомірна
поведінка забезпечує стабільність, правопорядок, законність, вирішує
суспільні суперечки, долає правовий нігілізм, сприяє розбудові
демократичного суспільства, правової держави тощо [2, с. 135].
Найважливішими завданнями в процесі правового виховання є
виправлення деформацій правосвідомості окремих осіб, подолання правового
нігілізму. Головним критерієм ефективності правового виховання є
відповідність правової свідомості та правової поведінки особистості діючим у
суспільстві нормам права.
Система права будь-якого суспільства складається з правил поведінки, що
містяться у різнорідних джерелах права та створюють модель бажаної
поведінки учасників суспільних відносин. Проте, будучи зануреними у
реальне життя, правові норми стикаються з безліччю юридичних та
неюридичних чинників, які у комплексі впливають на вибір особою можливої
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фактичної поведінки. Період конституювання державності з усіма її
інституційними та соціокультурними атрибутами є і часом неуникненної
дестабілізації і кризових явищ: послаблення та розмивання «нормативних
меж», зростання «свободи вибору» після одержання державою незалежності
тягне за собою і безліч можливостей для протиправної діяльності, в тому числі
і ухиляння від закону чи уникнення покарання. Проте право (як частина
«зовнішньої» системи регуляції) не може гарантувати виконання законів саме
по собі, а лише у комплексі з внутрішніми переконаннями індивідів. Наявність
соціальної проблеми підтверджують дані соціологічних опитувань, що
фіксують прояви апатії, розгубленості, соціального цинізму,недовіри до
правових інститутів та правового нігілізму.
Правова соціалізація є невід’ємною складовою загальної соціалізації
особистості. Таким чином, правову соціалізацію можна визначити як
перманентний процес залучення людини до правовідносин, формування в неї
правосвідомості та правомірної поведінки. Варто також погодитися з
В. Головченком і О. Потьомкіним, які розглядають правову соціалізацію як
«процес, завдяки якому люди вчаться думати і вести себе відповідно до
засвоєння та активного відтворення соціально-правового досвіду, набутого в
умовах спілкування з іншими людьми і суспільством в цілому, а також різних
видів суспільно-правової дійсності» [4, с.103].
Правова соціалізація людини детермінується багатьма чинниками різних
рівнів. Різними вченими в різний час виділялась різна кількість видів
деформацій правосвідомості. Так, Е.Л. Раднаєва виділяє три види деформації:
правовий інфантилізм, правовий нігілізм і правову безвідповідальність. І.І.
Карпець і А.Р. Ратінов виділили і охарактеризували в якості самостійних форм
прояву деформацій правовий інфантилізм і правовий нігілізм. Н.І. Матузов у
своїх працях торкається проблем правового нігілізму та інфантилізму, а на
думку І.М. Максимової, в якості форм деформації правосвідомості варто
виділити правовий інфантилізм, правовий ідеалізм, правовий нігілізм,
правовий ідеалізм і переродження правосвідомості.
Платон вважав, що ідеальні закони можуть бути головним засобом
побудови ідеальної держави. Безсилля ж законів породжує правовий нігілізм.
Закони не працюють, а отже, суспільство розчаровується в праві взагалі, а
слідом за розчаруванням іде заперечення закону і права [5].
Представлено концептуальну модель дослідження деформації
правосвідомості, що нами розроблена, елементами якої виступають: поняття
«деформації правосвідомості», комплексна класифікація,
чинники
виникнення, підходи до визначення меж норми, особливості, риси та
закономірності правосвідомості.
Отже, на теперішньому етапі розвитку суспільства і держави й
аналізуючи проблеми сучасної держави, вважаємо за доцільне виокремити
такі актуальні види деформацій правосвідомості, а саме: правовий
інфантилізм, правовий ідеалізм, правовий нігілізм, правовий радикалізм,
правовий егоцентризм і найтяжчу форму деформації – переродження
правосвідомості в злочинну форму.
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СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ
Значний інтерес для політтехнологів та піар-фахівців (PR-фахівців)
являють собою стереотипи, які впливають на суспільні настрої, відіграють
важливу роль в оцінці особою навколишнього світу, в її сприйнятті та
розумінні політичної реальності.
Всебічне вивчення природи і особливостей стереотипів, аналіз механізмів
їх формування, глибоке дослідження явища стереотипізації свідомості людей
є актуальним та доцільним і має як теоретичне, так іпрактичне значення для
іміджмейкерів, політтехнологів та PR-фахівців. Явище стереотипізації
свідомості, процеси формування стереотипів, безперечно, не залишались поза
увагою науковців і були предметом наукових пошуків.
Проблемами формування політичних стереотипів, їх місця і ролі
займались такі дослідники як М. Анохін, Д. Видрін, Л.О. Кочубей,
В.В. Кривошеїн, Т.Л. Нагорняк, Ю.В. Романенко, О. Соловйов,
Є.Б. Тихомирова та інші.
При цьому, вартo відзначити відсутність системних, глибоких досліджень
ролі та значення стереотипів і стереотипізації свідомості саме у системі
політичних, і зокрема, іміджевих комунікацій. Враховуючи те, що
стереотипний характер людського мислення і сформована система стереотипів
мають вирішальне значення у сприйнятті (чи категоричному несприйнятті)
створеного пoліттехнологами іміджу, всебічного, глибокого розгляду
потребує природа, джерела стереотипів та механізми їх формування.
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Метою є дослідження природи і сутності стереотипів, їх місця і рол у
формуванні політичної позиції громадян.
Розглядаючи виникнення стереотипів, деякі дослідники вважають, що
постійною тенденцією мислення є утворення спрощених образів абстрактної
дійсності. Інколи таку тенденцію називають реіфікацією [2, с.268]. Тобто
джерело стереотипів – схильність особи до спрощеного мислення. Предмет
(факт, явище, політичний процес, політичний інститут, політичний лідер
тощо) розглядається як узагальнений тип, а не як окремий цілісний об’єкт.
Залежно від специфіки соціальних зв’язків, такі спрощення можуть бути
правильними або хибними. У суспільстві, де сукупність соціальних відносин
та взаємодій порівняно проста, спрощення можуть іноді об’єктивно
відображати дійсність. В іншому випадку, коли суспільство характеризується
складністю основних зв’язків, стереотипні уявлення не відповідають
об’єктивній дійсності, є хибними і часто сприяють формуванню упереджених
висновків.
Отже, сутність стереотипізації полягає у перебудові складних для
розуміння соціально-політичних фактів та явищ за певними схемами. В
результаті у свідомості громадськості утворюються спрощені образи, стійкі
стандартизовані уявлення – стереотипи, які реалізуються у вигляді апріорних
шаблонів сприйняття та судження, втілюються в готові формули – штампи,
ярлики, установки й розповсюджуються через засоби масової комунікації.
Сьогодні здатність та схильність пересічних громадян до стереотипізації
свідомості враховується політтехнологами при створенні політичних іміджів,
які найчастіше набувають вигляду стереотипу і кардинально не суперечать
існуючій у суспільстві системі стереотипів.
Стереoтипізація як процес спрощення схематизації дійсності дає
можливість особі або групі громадян орієнтуватись у безперервно
зростаючому потоці інформації, швидко реагувати на реальність, що
змінюється, розбиратись у суті суспільно-політичних процесів та проблем,
більш менш адекватно оцінювати політичного лідера, партію, громадськополітичну організацію або політичну ситуацію, явище, що віддалені від
безпосередньої сфери діяльності людини й функціонування яких є маловідоме
чи складне для її розуміння. Стереотипи сприяють істотному «скороченню»,
«спрощенню» процесу пізнання і усвідомлення фактів та явищ дійсності,
прискорюючи поведінкову реакцію. Цю можливість забезпечує здатність
головного мозку виробляти узагальнені уявлення про суб’єктів, явища та
факти, що формуються на основі попередніх знань людини, а також нової
інформації, яка до неї надходить [1, с.223].
Стереотипи забезпечують прийняття рішення ще до реального аналізу
суб’єктів політики, політичних процесів, ситуацій, явищ та фактів. Вони
збільшують швидкість обробки інформації, сприяють відсіву та ігноруванню
тієї, яка не відповідає стереотипу або суперечить певним уявленням особи або
групи громадян. Іншими словами людина сприймає те, що хоче сприйняти.
Явище стереотипізації позбавляє особу творчо сприймати та аналізувати
інформацію про соціально-політичне середовище. Без стереотипів довелося б
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інтерпретувати кожен новий факт, явище, так, ніби ми не мали ніякого
життєвого досвіду [3, с.325].
Стереотипізація процесу мислення у психологічному плані тісно
пов’язана з установкою, що формується під час попередньої практики людей,
їх діяльності і залежить від накопиченого ними досвіду. Саме установки
становлять психологічну основу, підґрунтя стереотипів, [3, с.325], визначення
та аналіз яких відіграє важливу роль в процесі формування політичного
іміджу. Установка – це схильність суб’єкта до певної форми реагування, яка
визначає характер поведінки та діяльності; це – готовність особи сприймати
суб’єкта політики, політичні процеси, явища та факти в певний спосіб, у
певному світлі залежно від попереднього досвіду. Установка достатньо чітко
усвідомлена та пов’язана з потребою особистості. Інколи поняття «установка»
так і визначають: об’єктивована потреба, яка набула предметної форми.
Дослідники стереотипів переконані, що їх можна легко нав’язати за
допомогою засобів масової комунікації. При цьому формування стереотипу
відбувається у декілька етапів і, в результаті певних психологічних
маніпуляцій, складне явище (зміст політичної програми, ідеологія політичної
партії, характеристики політичного лідера, стратегія і тактика діяльності
тощо) зводиться до певної спрощеної та зрозумілої схеми. Американські
психологи називають три етапи формування стереотипу: «вирівнювання»
(leveling), «посилення» (sparpening) та «асиміляція» (assimilation). Спочатку
складне явище або об’єкт зводиться до декількох добре відомих ознак. Потім
цим ознакам надається особлива значущість порівняно з тими, які вони мали
у складі цілого. Після цього вибираються «вирівняні» та «посилені» ознаки
об’єкта або явища та будується образ, що має особливе психологічне значення
для особи або групи осіб [2, с.270].
Отже, розуміння природи стереотипів, їх особливостей, механізмів
формування та впливу на процеси, оцінювання особою чи групою осіб
суспільно-політичних явищ і процесів, уміння визначати основні стереотипи
та їх співвідношення із потребами й мотивами особи або соціальної групи –
важлива передумова успішної діяльності політтехнологів та PR-фахівців.
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Держава, якій вдалося вистояти під багатовіковим натиском численних
завойовників, зберегти свою мову, культуру і батьківські традиції, нині може
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пишатися слідчими Національної поліції України, які гідно виконують свій
професійний обов’язок. Водночас ті ж слідчі після проведеного в останні роки
реформування кримінальної юстиції та процесуального законодавства, на
жаль, іноді не дуже вдалого й продуманого, вимушені працювати в
надзвичайно складних умовах.
Слідчий – службова особа органу Національної поліції, органу безпеки,
органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,
органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінальновиконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього
контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в
межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом,
здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. [п.17 ст.3,
1]
З метою забезпечення незалежності слідчого та всебічного, повного і
неупередженого дослідження обставин кримінального провадження закон
передбачає поняття «процесуальної самостійності слідчого» та гарантії її
забезпечення. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності,
втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані
виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Організація роботи органів досудового розслідування Національної
поліції України передбачає ефективну участь слідчих у захисті особи,
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав,
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження. Слідчий
здійснює процесуальну діяльність відповідно до вимог КПК України. Усі
рішення про спрямування досудового розслідування і проведення слідчих
(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій слідчий приймає
самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди
прокурора або рішення (дозволу) слідчого судді, суду чи погодження
керівника органу досудового розслідування або якщо рішення про їх
проведення приймає виключно прокурор, та є відповідальним за їх виконання.
Діяльність органів досудового розслідування здійснюється на основі
планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової
діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності
кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи. Організація
роботи органів досудового розслідування регламентується КПК України,
наказами Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції
України, Головного слідчого управління Національної поліції України (далі ГСУ) та головного управління Національної поліції в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві (далі - ГУНП) [3].
На даний час значно ускладнились умови роботи органів досудового
розслідування,зокрема слідчих, адже законодавство постійно змінюється,
з’явилися нові види злочинів, розслідування яких потребує досконалих
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спеціальних знань та досвіду практичної роботи. Якщо переглянути
статистику,то протягом минулого року у провадженні слідчих перебувало
понад 1,9 мільйона кримінальних проваджень, із яких до суду направлено
матеріали майже щодо 130 тисяч кримінальних проваджень, в яких
розслідувалося 211,5 тисяч злочинів. У цих провадженнях відшкодовано 1,4
мільярда гривень завданих кримінальними правопорушеннями збитків, що
майже вдвічі більше, ніж торік. Припинено злочинну діяльність 237
організованих груп, з яких до кримінальної відповідальності притягнуто понад
тисячу осіб [2]. Якщо аналізувати діяльність органів досудового розслідування
за минулі роки,то можна замітити тенденцію того,що навантаження на слідчих
стрімко збільшилося, оскільки саме на них покладено організацію процесу
виявлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, визначення виду
негласних слідчих (розшукових) дій, які необхідно виконати, та прийняття
рішення про їх проведення працівниками оперативних підрозділів. Останні, на
жаль, практично втратили свою самостійність в умовах теперішнього
законодавства. А також усі відомості про події, які містять ознаки
кримінального правопорушення, повинні вноситися до Єдиного реєстру
досудових розслідувань, що може на сьогодні здійснити лише слідчий. Усі
інші працівники поліції чекають його доручень, адже без таких доручень вони
взагалі не мають права брати участь у кримінальному провадженні. Також
роботу даних працівників ускладнює недосконалість законодавства, до
прикладу: клопотання слідчих слідчими суддями розглядаються тривалий час
(у деяких випадках навіть більше місяця). Причиною цього є відсутність в
окремих судах слідчих суддів у зв’язку із закінченням їх повноважень або
звільненням, наявністю в місцевих судах лише однієї посади слідчого судді,
відсутністю графіків чергувань слідчих суддів та працівників канцелярії в
неробочі дні.
Якщо взяти середній показник, то один слідчий зараз проводить
розслідування у 200—250 кримінальних провадженнях (наприклад, у 2011
році за рік розслідувалося 60 кримінальних справ), а в окремих регіонах рівень
навантаження на одного слідчого становить від 300 до 350 кримінальних
проваджень на рік. Тому особи,які займають дану посаду по декілька діб без
відпочинку проводять на роботі, навіть у вихідні дні, іноді й після
цілодобового чергування. До того ж, вони працюють в умовах сильного
емоційного навантаження та в стресових ситуаціях [2].
Отже, слідчий — це процесуальна фігура, на якій тримається кримінальне
провадження. Щодня він спілкується з людьми, які перебувають у стані відчаю
та горя. При цьому нерідкими є конфліктні ситуації з обох сторін — як
потерпілих, так і підозрюваних, їх родичів, адвокатів. Іноді в конфліктних
ситуаціях учасники провадження звинувачують саме слідчого,таким чином,
останні стають безпосередніми свідками страшних життєвих трагедій, а саме
від їх дій і вміння взаємодіяти зі всіма сторонами залежать долі людей. Тому
забезпечення хоча б мінімальних умов для діяльності даного працівника
органів досудового розслідування має бути в центрі уваги учасників
проваджень, поваги суспільства та держави до його складної і небезпечної
роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В ЄС
Метою тез є дослiдження питання щодо вирiшення проблем захисту права
інтелектуальної власності в Європейському Союзi. Кожний продукт або
послуга, якi ми вживаємо або отримуємо у повсякденному життi – це результат
iнтелектуальної, творчої діяльностi людини.
Все те, що людина або юридична особа створили в результатi своєї
дiяльностi повинне мати захист i гарантiю, що цей винахiд або художній твiр
не буде викрадений та скопiйований i не буде використовуватися проти волi
автора.
Проблеми законодавчого забезпечення права iнтелектуальної власностi
дослiджували такi науковцi, як І. М. Бiлоус, Н. В. Бочарова, І. І. Верба,
А. А. Грец, В. О. Коваль, Р. В. Крот, П. Д. Марченко, Ю. Ю. Слободянська,
О. А. Підопригора та ін. А головнi аспекти права iнтелектуальної власностi ЄС
були розглянуті у працях Р.В. Дроб’язко та іншими фахівцями.
В сучасних умовах дуже важливим став розвиток та удосконалення
мiжнародного права iнтелектуальної власностi. В процесi створення та
використання iнтелектуального продукту, виникло питання захисту та умов
використання його не тiльки в межах власної країни, а й в інших країнах свiту.
Наприклад, якщо компанiя розробила новий винахiд у Нiмеччинi, то в Францiї
цей продукт не може реалiзуватися пiд iншим брендом, тому що немає
відповідних авторських прав. Для цього були створенi iнститути захисту прав
iнтелектуальної власностi, якi постiйно оновлюють та удосконалюють закони
про авторськi права.
Термiн «iнтелектуальна власнiсть» був вперше вжитий у Конвенцiї про
заснування Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi (ВОІВ),
прийнятiй у Стокгольмi 14 липня 1967 р., що було прогресом порівняно iз
Бернською конвенцiєю від 9 вересня 1886 р., яка оперувала словосполученням
”результати інтелектуальної дiяльності у виробничiй, науковiй, лiтературнiй
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та художнiй сферах”. З того часу цей термiн став загальновживаним i почав
застосовуватися в мiжнародних конвенцiях i в законодавствi багатьох країн.
Право iнтелектуальної власностi можуть становити особистi немайновi та
майновi права iнтелектуальної власностi [1, с. 14].
Кожна держава прагне забезпечити права національних правовласників,
що суперечить цiлям i принципам створення єдиного ринку. Тому тривалий
час регулювання суспiльних вiдносин у сферi iнтелектуальної власностi
залишалось у компетенцiї держав–членiв ЄС, а співпраця у сферi
інтелектуальної власностi не входила до низки прiоритетних завдань
Євросоюзу. Але з часом це питання почало все частіше виникати у
створювачiв нових iдей та продуктiв. Основою було забезпечення захисту прав
iнтелектуальної власностi на свiй продукт.
Iнститути права iнтелектуальної власностi видiляються за кожним з
об'єктів права iнтелектуальної власностi та складаються, зазвичай, iз закону,
що врегульовує правовiдносини зi створення та використання цього об'єкта,
пiдзаконних актiв, судових рiшень. Це дозволяє правильно визначити всi
аспекти захисту продукту або винаходу у рiзних сферах дiяльностi.
Формування права iнтелектуальної власностi ЄС має довгий, складний i
досить важкий шлях. Основна проблема заключалась в тому, що це право є
територіальним за своїм характером, тобто правова охорона об'єктів
інтелектуальної власності, надана на території однієї держави, не діє на
території інших держав. Крім того, в різних країнах є відмінності в рівнях
охорони, особливості правозастосовчої практики 2, с. 14.
Необхідність охорони та захисту прав інтелектуальної власності
зумовлена такими потребами: забезпечення інтересів творців шляхом надання
їм обмежених у часі прав щодо контролю над використанням власних творів;
стимулювання творчої інтелектуальної праці, заохочення творчої активності
та впровадження її результатів у інтересах соціально-економічного прогресу
суспільства; активізації інвестиційної та інноваційної діяльності,
впровадження досягнень науково-технічного прогресу та нововведень у всі
сфери суспільного життя; створення цивілізованого ринкового середовища,
надійного захисту суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції,
пов'язаної з неправомірним використанням об'єктів інтелектуальної власності;
захисту економічної безпеки держав за умов глобалізації світового
господарського розвитку, створення сприятливих умов для трансферу нових
технологій; поширення інформації, уникнення втрат внаслідок дублювання
зусиль, спрямованих на пошук шляхів вирішення нагальних науковотехнологічних і соціально-економічних проблем; захисту інтересів
суспільства щодо вільного доступу до світової інтелектуальної скарбниці 3,
с. 112.
Найважливішим механізмом захисту інтелектуальної власності за
сучасних умов є патентна система, покликана забезпечити баланс інтересів
суспільства і творців таких об'єктів промислової власності, як винаходи,
корисні моделі, промислові зразки тощо.
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В Європейському Союзі спостерігається ефективний захист прав
інтелектуальної власності. Це є важливим інструментом для залучення
іноземних інвестицій, передачі технологій та ноу-хау, дотримання законних
прав не тільки громадян ЄС, а й українських правовласників. У довготривалій
перспективі це заохотить українських авторів, винахідників та інвесторів та
сприятиме розвитку української економіки.
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ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ
Найбільш гнучкою та найдавнішою правовою конструкцією, яка може
опосередкувати найрізноманітніші суспільні відносини, зокрема й
господарські, є договір. Питання юридичної природи договору загалом, а
також господарського як його різновиду залишається досить складним та
багатоаспектним у юридичній науці, тому що з переходом до ринкової
економіки сфера застосування договірних відносин суттєво розширилась.
Проблема договірних правовідносин досліджена в наукових працях
багатьох науковців, зокрема таких, як: О. Беляневич, О. Вінник, В. Мілаш,
В.Щербина та ін.
Термін «юридична конструкція» є одним із найбільш поширених і
активно використовуваних у дослідженнях правознавців. При цьому поняття і
суть юридичних конструкцій розглядаються науковцями з різних позицій.
Часто в нього вкладають різний сенс, проте думка про важливість цього
ресурсу юридичної техніки часто збігається, що свідчить про актуальність
усебічного аналізу юридичних конструкцій, виходячи зі специфіки механізму
регулювання окремих інститутів права. Так, дослідник юридичних
конструкцій А. Ф. Черданцев відзначає, що «одні автори ототожнюють
юридичну конструкцію з логічною дедукцією, інші – з граматичною
конструкцією, з визначенням понять, треті – з теоретичним положенням,
четверті – із способом регулювання суспільних відносин» [9, c. 238].
На думку В. С. Щербини, господарський договір – це домовленість
суб’єкта господарювання з іншим учасником (учасниками) відносин у сфері
господарювання, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх прав
та обов’язків у сфері господарювання [10, c. 76].
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У Цивільному кодексі України (далі - ЦК України) та Господарському
кодексі України (далі – ГК України ) законодавець виходить з того, що
відносини суб’єктів в усіх сферах господарської діяльності базуються на
договорах. Аналіз відносин, у сфері яких широко застосовується
господарський договір, свідчить, що він є правовою формою взаємовідносин
господарюючих суб’єктів між собою, визначає їх майнові обов’язки і
направлений на досягнення певного результату ведення господарства.
При визначенні господарського договору необхідно враховувати і
загальні категорії цивільно-правового договору, і особливі ознаки,
відображені в господарському законодавстві. Поняття господарського
договору визначається наступним чином – це домовленість, укладена за
встановленим змістом та формою, між суб’єктами господарювання та між
суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами, спрямована на
встановлення, зміну чи припинення прав та обов’язків та досягнення
конкретної мети.
Приміром, С. М. Бервено досить переконливо визначає договір (у
контексті цивільно-правового договору) як правомірний правочин
(правомірна угода) взаємоузгодженої волі двох і більше сторін, спрямованої
на винекнення, зміну або припинення прав та обов’язків у формі
зобов’язального правовідношення та на врегулювання відносин між цими
сторонами шляхом закріплення цих прав та обов’язків, як правило, у формі
відповідних умов договору, у визначеній законом формі [8, с. 210-211].
В. С. Мілаш наводить визначення договору (як правового акта) як
здійсненого у необхідній формі акта згоди двох або більше управнених
суб’єктів (сторін договору), спрямованого на індивідуальне регулювання
поведінки між ними, а в окремих випадках також їхніх взаємовідносин з
іншими суб’єктами права [4, с. 35].
У ч. 3 ст.179 ГК України визначено, що укладення господарського
договору є обов’язковим для сторін, якщо він заснований на державному
замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта господарювання у
випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо
обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів
господарювання чи органів державної влади або органів місцевого
самоврядування.
У ч. 1 ст. 180 ГК України визначено, що зміст господарського договору
становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на
встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені
сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору
відповідно до законодавства. При укладенні господарського договору сторони
зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору [3].
Господарський договір за загальним правилом викладається у формі
єдиного документа, підписаного сторонами [3, ч. 1 ст. 181].
Традиційно умовами дійсності договорів як різновиду угод/правочинів
вважаються:
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1) можлива і дозволена мета;
2) належне волевиявлення;
3) свідома та вільна воля;
4) належна правосуб’єктність сторін [1, c. 203].
А змістом договору є сукупність його умов, визначених сторонами або
законом.
Господарські договори наділені своїми спецефічними характерними
ознаками, що вирізняють цю юридичну категорію від договорів у інших
галузях права. Виходячи зі змісту наукових напрацювань із цього приводу,
назвемо такі ознаки:
- особливий суб’єктивний склад;
- пов’язаність господарською метою;
- поєднання майнових та організаційних елементів;
- наявність особливих підстав укладення, змісту тощо;
- наявність та необхідність врахування публічних інтересів;
- обмеженість принципу свободи договору [2].
У найбільш загальному плані можна стверджувати, що об’єктами (у
вузькому розумінні) господарських договорів виступає товар, тобто
продукція, роботи та послуги. Разом із тим варто зазначити, що питання
розуміння об’єкта (предмета) договору до сьогоднішнього дня залишається
досить спірним у юридичній науці.
Слід акцентувати увагу на тому, що господарським договорам певною
мірою властивий публічний характер і, як наслідок, часте обмеження свободи
договору, яка, приміром, має місце у цивільних правовідносинах. Зазначене
пов’язується насамперед з особливостями сфери застосування господарських
договорів – сферою господарювання, якій, серед іншого, властивий публічний
характер.
З приводу зазначеного доречно згадати твердження С. С. Занковського
про те, що для підприємницьких договорів характерна наявність двох сторін –
публічно-правової та приватної. При цьому якщо в рамках останньої
(приватної) підприємець не обмежений і може діяти більш або менш вільно,
то в рамках першої (публічно-правової) він вимушений суворо дотримуватися
низки обов’язкових вимог [6, с. 232].
Однак, зазначене не означає повне обмеження свободи договору в
економічній сфері, хоча і має місце часткове «звуження» її меж у визначених
законом випадках.
Засади регулювання договірних відносин, встановлені в ГК України, не
конфліктують із цивілістичними принципом договірної свобод, а доповнюють,
конкретизують його відповідно до особливостей сфери господарювання.
Відповідно, при розгляді господарського спору, що виник з договірних
відносин, суд має застосувати принцип свободи договору в усіх тих випадках,
коли сторони змоделювали свої відносини на власний розсуд, не порушивши
при цьому нормативні заборони або позитивні зобов’язанні [5, с. 541-542].
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Отже, договір є досить універсальним поняттям, адже його конструкція
знаходить своє застосування в різних галузях права та законодавства, що у
свою чергу сприяє забезпеченню договором належного й ефективного
регулювання відносин між його сторонами з урахуванням їхніх інтересів.
Господарський договір є формою вираження господарського зобов’язання.
Йому притаманний особливий суб’єктивний склад, специфіка діяльності
суб’єктів господарювання, а також предмет і мета, для досягнення якої
укладається цей договір.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ
В сучасному світі, коли IT-технології є невіддільною частиною нашого
життя, відкривається можливість в новому фінансовому інституті,
інструментів та форм взаємодій з людьми. Відкриття альтернативних
60

грошового обігу, які включають емісію та використання як розрахункового
інструмента додаткових грошових знаків, санкціонованих, так і
несанкціонованих публічними органами влади, які знаходяться в обігу на
одному рівні із законним платіжним засобом.
Такою валютою стає криптовалюта та її найпоширеніші грошові одиниці,
зокрема Bitcoin, BitcoinCash, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin.
Bitcoin – перша з віртуальних валют, яка захищена від зламування низкою
шифрувальних (криптографічних) методів.
Головна його перевага це швидкість, простота та безпечність транзакцій,
які здійснюють без посередників.
На додаток, користувачам надається можливість особисто здійснювати
емісію цієї валюти. Звісно, такі процедури, які набули великих масштабів не
залишилися поза увагою органів державного контролю у всьому світі.
Проблему правового регулювання криптовалюти останнім часом
привертає увагу юристів-учених та практиків таких, як : А. Ісаєв, А. Проценко,
А. Хідзєв, Е. Сидоренко, А. Демиргуч-Кунт, Л. Клеппер, Г. Карчева,
В. Лук’янов, Ю. Федорова.
Деякі країни здійснюють сміливі спроби впорядкувати хаос із крипто
активами. Лишень влітку 2019 р. можна виділити чимало стрибків уперед.
Банківська криптовалюта Центрального банку Китаю майже готова до
запуску. В Новій Зеландії влада дозволила виплату заробітної плати у
криптовалютах. Управління з контролю над фінансовою діяльністю
Великобританії (FCA) опублікувало остаточне Керівництво (PS19/22), яким
класифікувало різні види крипто активів. Керівництво FSRA Абу-Дабі
представило концепцію стейблкоїнів, повністю підкріплених офіційною
валютою [3, с. 81].
На жаль, українське законодавство не зрушило із сірої зони, хоча
депутати та державні службовці вже декілька років декларують свої крипто
активи [2, с. 34]. Отже, розглянемо детальніше питання щодо сучасного стану
регулювання операцій з криптовалютами в Україні.
Криптовалюта не гарантується і не забезпечується Національним банком
України (далі – НБУ). Для її обміну на офіційні гроші використовуються
криптовалютні біржі, обмінники, криптомати тощо.
У 2014 р. НБУ у своєму документі «Роз'яснення щодо правомірності
використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти Bitcoin» зробив
першу спробу визначити правовий статус, який був прирівняний до грошового
сурогату, але вже у 2018 р. НБУ дійшов висновку, що криптовалюта не може
бути визнана грошовим сурогатом, залишивши біткоїн у сірій зоні
українського законодавства [4, с. 12].
Зараз у Верховній Раді України зареєстровано два законопроект, які
покликані врегулювати дане питання: 1. Законопроект № 7183 від 06.10.2017
р. «Про звернення криптовалюти в Україні» 2. Законопроект № 7183-1 від
10.10.2017 р. «Про стимулювання ринку криптовалюти і їх похідних в
Україні»
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Обидва законопроекти визначають необхідність державного управління у
сфері поводження криптовалюти, повноваження регулятора визначати
порядок створення і діяльності криптовалютних бірж, спостерігати
криптовалютних транзакції, ідентифікувати суб'єктів криптовалютних
операцій.
Однак, майже півтора року зазначені проект Закону знаходяться на
розгляді в профільному комітеті й терміни їх розгляду та прийняття
Верховною Радою України невідомі [1].
На той момент коли в судовому реєстрі перебуває вже досить велика
кількість справ, де фігурує біткоїн або інші криптовалюта. Крім того,
аналогічна ситуація з розглядом судами адміністративних справ, де фігурують
криптовалюта. Однак такі справи також поодинокі.
У всіх судових рішеннях, які викладені в реєстрі, сам Майнінг
криптовалюта або класичні цивільні операції з криптовалютою (продаж, міна
і т.д.) – не є предметом судового розгляду [3, с. 82].
Криптовалюта або операції з ними в кримінальних процесах є похідними
від торгівлі наркотичними засобами, легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, ухилення від оподаткування, крадіжок, вимагання,
шахрайства, ввезення техніки без належного оформлення тощо.
Тобто, проводячи паралель, в цих кримінальних виробництвах,
криптовалюта або операції з ними використовуються як товар або засіб
платежу, що нічим принципово не відрізняється від аналогічного
використання для здійснення кримінальних правопорушень банківських
платіжних карток або електронних грошей офіційних платіжних систем.
Також держслужбовці, в тому числі нардепи, вже активно декларують
біткоїн. Хоча це швидше виняток, ніж правило. Поки Національне агентство з
питань запобігання корупції (Далі – НАПКА) так і не прийняло жодного
рішення з приводу необхідності декларування криптовалюти. Так, згідно з
позицією НАПКА, оскільки криптовалюта не має законодавчого визначення,
тому НАПКА прийме рішення з питання декларування криптовалюти після
визначення правового статусу криптовалюти українським законодавством
[3,с. 84].
Отже, для розвитку електронної комерції в Україні необхідно внести
зміни до законодавства і надати змогу здійснювати платежі не лише офіційною
валютою, а й крипто валютою.
Необхідна відповідна законодавча база у сфері обігу криптовалют та
ефективний механізм її реалізації для захисту прав обігу, які укладають
цивільно-правові та господарсько-правові договори. Також потрібно посилити
державний контроль за діяльність криптовалютних бірж, оскільки
банкрутство може призвести до великих збитків для економіки України.
Таким чином перед багатьма державами постало питання необхідності
правового врегулювання цих суспільних відносин. Разом з тим, якщо одні
держави обрали терпеливий шлях у вирішені проблеми, то пострадянські
країни надають перевагу політиці заборону з метою не допустити розпаду що
існує системи новими економічними інструментами.
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Незалежна природа професії покладає на адвокатів вимогу дотримання
чинного законодавства та норм професійної етики. Обов’язком адвоката є
дотримання принципу конфіденційності, однією зі складових якого є
дотримання адвокатської таємниці. Адвокатська таємниця є специфічною
ознакою, відмінною особливістю адвокатської діяльності. Це те, без чого
адвокатська діяльність трансформується в суто консультаційну, та суттєва
ознака, без якої і саме явище втрачає свою суть, свій змістовний бік.
Відмінність адвоката від інших осіб, що надають правову допомогу, полягає в
гарантованій законом незалежності та корпоративній підконтрольності. Саме
адвокат наділений правом на адвокатську таємницю, а також несе обов’язок її
збереження та відповідальність за її неправомірне розголошення. Науковий
інтерес до теми зумовлений також необхідністю досліджень європейського
права в межах інтеграційних процесів, взаємного зближення національних
правових систем, удосконалення правових засад співробітництва між
Україною та Європейським Союзом.
Окремі питання адвокатської таємниці були предметом дослідження у
працях вітчизняних правознавців А.М. Бірюкової, Т.В. Варфоломеєвої,
Т.Б. Вільчик, І.В. Голованя, О.П. Кучинської, С.М. Логінової, В.О. Попелюшка
С.Л. Савицької, О.Д. Святоцького, О.С. Старенького, О.Г. Яновської та ін.
Метою дослідження є обгрунтування гарантій дотримання адвокатської
таємниці.
Одним із видів професійної таємниці є так звана адвокатська таємниця. У
ст. 22 Закону України від 14 жовтня 2014 р. «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» (далі Закон) зазначено, що адвокат зобов’язаний зберігати
адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких
63

громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій,
порад, роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні
своїх професійних обов’язків.
У п. 2 ч. 2 ст. 65 Кримінального-процесуального кодексу України,
зазначено, що не може бути допитаний як свідок адвокат – з приводу того, що
йому довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо
він не звільнений від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, що
довірила йому ці відомості. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю
поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають
у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським
об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право
на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське
об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ
сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення [1, с. 70].
Варто зауважити, що гарантії дотримання адвокатської таємниці це:
- заборона вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка
перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро,
адвокатським об'єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або
зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що
є адвокатською таємницею;
- заборона проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення
документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності;
- установлення правила, згідно з яким із цих питань зазначені особи не
можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні
відомості, звільнила цих осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку,
передбаченому законом;
- заборона залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час
проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке
співробітництво буде пов'язане або може призвести до розкриття адвокатської
таємниці.
У разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською
діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської
таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому
випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно
адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до
адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані
вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської
таємниці та її розголошення [2, с. 81].
Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її
розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.
Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених
Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації
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центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним
шляхом,
фінансуванню
тероризму
та
фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської
таємниці.
Таким чином, під поняттям «адвокатська таємниця» слід розуміти будьякі відомості, які були отримані відповідними суб’єктами (адвокатської
таємниці), що стосуються факту звернення особи за юридичною допомогою,
суті звернення, будь-яких персональних відомостей про особу чи третіх осіб,
змісту консультацій, роз’яснень, висновків адвоката щодо справи, будь-яких
документів у будь-якому вигляді, отриманих із будь-яких джерел, отриманих
адвокатом під час здійснення своєї професійної діяльності, та будь-які
відомості, розголошення яких клієнт не бажає, незалежно від часу та місця їх
отримання.
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Правове регулювання, правовідносин що виникають внаслідок
здійснення фінансової діяльності із застосуванням цінних паперів, є досить
важливим фінансово-правовим та регулятивним інститутом держави. У
сучасних ринкових умовах такий спосіб захисту державних інтересів, є досить
важливим для діяльності як вищезгаданої, так і суб'єктів фінансових
правовідносин. Вказані зобов’язання займають у системі фінансового права
особливе місце, яке зумовлене тим, що сьогоднішні фінансово-світові
тенденції розвиваються досить швидко.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має досить
широкі повноваження у сфері регулювання акціонерного капіталу.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним
колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України та підзвітним
Верховній Раді України. Комісія розробляє і затверджує нормативні акти,
обов’язкові для виконання усіма учасниками ринку цінних паперів, і
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контролює їх виконання. Для здійснення реальних і дієвих управлінських
функцій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку виконує ряд
завдань. [1, с. 286]
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має досить
широкі повноваження у сфері регулювання акціонерного капіталу. Комісія
розробляє і затверджує нормативні акти, обов’язкові для виконання усіма
учасниками ринку цінних паперів, і контролює їх виконання. Для здійснення
реальних і дієвих управлінських функцій Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку виконує ряд завдань. [2, с. 247]
До основних завдань НКЦПФР зазначених у Законі України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», сфери фінансового
контролю входять:
1) здійснення державного контролю за емісією і обігом цінних паперів та
похідних (деривативів) на території України;
2) здійснення заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні
товариства;
3) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики
щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в
Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до
міжнародних стандартів;
4) здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного
інвестування;
5) здійснення у межах компетенції державного контролю у сфері
накопичувального пенсійного забезпечення;
6) здійснення у межах компетенції державного нагляду у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
7) здійснення у межах повноважень, визначених законодавством, нагляду
на консолідованій та субконсолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами та їх підгрупами. [3]
До завдань комісії належать також встановлення стандартів випуску
(емісії) цінних паперів, інформації про випуск цінних паперів, що
пропонуються для відкритого продажу, в тому числі іноземних емітентів, які
здійснюють випуск цінних паперів на території України, та порядок реєстрації
випуску цінних паперів і інформації про їх випуск, видавання дозволів на обіг
цінних паперів українських емітентів за межами України, реєстрація випусків
цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, у тому числі цінних
паперів іноземних емітентів, що є в обігу на території України, встановлення
вимог щодо допуску цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на
території України, реєстрація правил функціонування організаційно
оформлених ринків цінних паперів, установлення вимог та умов відкритого
продажу (розміщення) цінних паперів на території України.
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На комісію також покладено встановлення порядку і реєстрація
саморегулятивних організацій, що створюються особами, які здійснюють
професійну діяльність на ринку цінних паперів, розробку і прийняття вимог і
стандартів щодо обов’язкового розкриття інформації емітентами та особами,
які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечення
створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до
чинного законодавства, участь у розробці та внесення на розгляд у
встановленому порядку проектів актів законодавства, що регулюють питання
розвитку фондового ринку України. [2, с. 247]
Окрім цього, комісією проводиться виконання функції регулювання
ринку цінних паперів на міжнародному рівні, зокрема участь у підготовці
відповідних проектів міжнародних договорів України, співробітництво з
державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав,
міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку під час
виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами державної влади,
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
В Україні діє координаційний орган діяльності державних органів з
питань функціонування ринку цінних паперів — Координаційна рада, до якої
входять керівники державних органів, що у межах своєї компетенції
здійснюють контроль або інші функції управління щодо фондового ринку та
інвестиційної діяльності в Україні. Очолює Координаційну раду Голова
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. [4]
Діяльність комісії забезпечується наступними нормативно-правовими
актами:
- Закон України Про цінні папери та фондовий ринок. Цей Закон регулює
відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і
провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою
забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.
[5]
- Закон України Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні. Цей Закон визначає правові засади здійснення державного
регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском і
обігом цінних паперів та їх похідних в Україні, зазначає форму та мету
державного регулювання ринку цінних паперів. [3]
- Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового
ринку. У цьому положенні зазначаються основні завдання, напрямок
діяльності, визначення та функції Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку; встановлюється мета організації діяльності комісії; порядок
прийняття та діяльності голови, та інших членів комісії; порядок діяльності
територіальних органів. [4]
Отже, в умовах руху фінансових тенденцій сучасного світу, розвиток
інституту регулювання цінних паперів є досить важливим. Провівши аналіз та
дослідивши правовий статус Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, її зобов’язання в наслідок діяльності, було встановлено що
даний орган є важливою складовою механізмів держави.
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3480-IV Відомості Верховної Ради України. 2006, № 31, ст. 268.
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КОНФЛІКТ ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ В
ДЕРЖАВІ
З давніх часів історія людства продемонструвала неминучість конфліктів,
вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між
людьми. Зростання напруги між бідними та багатими, як у внутрішньому
вимірі кожного суспільства, так і в міждержавному, міжрегіональному
вимірах у боротьбі за справедливість набуває суспільних бунтів та революцій
з консервативними гаслами збереження самобутності, справедливого
розподілу ресурсів та забезпечення рівності доступу до природних та
соціальних благ і стандартів життя. Тому і в наш час залишається актуальною
проблема дослідження соціально-політичних конфліктів і їх впливу на
суспільні процеси.
Вивченню феномену соціально-політичного конфлікту в державі і
суспільстві присвячено багато наукових праць та досліджень у зарубіжній та
вітчизняній літературі. Серед найбільш значущих робіт останнього часу
можна виділити наукові дослідження В.Андрєєва, А.Глухової, Н.Гришиної,
Р.Дарендорфа, О.Зайцева, О.Картунова, О.Уткіна, С.Шубіна та інших.
Метою дослідження є вивчення ролі політичних конфліктів у розв’язанні
суспільно-політичних проблем.
Політичний конфлікт являє собою певний вид суспільних відносин між
людьми. Це – конфлікт особливого роду, оскільки він, по-перше, виникає і
існує з приводу політичної влади і її функціонування в суспільстві; по-друге,
в політичному конфлікті задіяні не окремі індивіди, а соціальні групи; потретє, політичний конфлікт найбільш соціально значимий, його наслідки,
незалежно від бажання тих, хто не приймає участі в політиці, впливає на усі
сфери суспільного життя [3, с.71].
68

Конфлікти породженні соціально-економічними та побутовими
потребами, а також зумовлені відношенням до влади та її політики. В основі
кожного конфлікту лежить протиріччя, але воно не завжди переростає в
конфлікт. Найчастіше до конфлікту призводить неможливість задоволення
базових потреб (їжа, власність, житло, одяг, суспільні ресурси). Конфлікти
дають сигнал суспільству і владі про наявні розбіжності, незбіг позицій,
стимулюють дії, які сприяють подоланню збудження в політичному житті.
Таким чином саме суспільство частково стає на шляху розвитку політичної
ситуації в державі.
За умов конфліктної політики економіка цілковито залежить від
політичних процесів, а регулювання економіки – від політичних інтересів. Це
призводить до ігнорування об’єктивних економічних законів. Вплив на
політику великих бізнес-груп створює дисбаланс в економічному розвитку
окремих регіонів і рівні життя різних соціальних груп, що також сприяє
розвитку конфлікту. Значущу роль у загостренні конфліктів відіграють засоби
масової інформації [1, с. 187].
Правильно організоване управління надає конфліктному процесу форму,
яка забезпечує мінімізацію неминучих політичних, соціальних, економічних і
моральних утрат, оптимізацію сфер суспільного життя, причетних до
конфлікту. Позитивні наслідки соціально-політичного розвитку постають не з
конфлікту як такого і не з уявної безконфліктності, а з уміння впливати на
конфлікт у потрібному напрямі [2, с.138].
Існує небезпека, що наслідком конфлікту може стати нова революція, яка
призведе не тільки до зміни форми правління та системи цінностей, а й до
втрати державності. Проте політичні конфлікти мають і позитивні риси. Так,
конфлікти в державі призводять до конструктивних змін, оскільки: конфлікт
попереджає застій, стимулює інтерес, слугує засобом, за допомогою якого
можна ставити проблеми і приходити до рішень, саме в ньому джерело
особистісних і соціальних змін. Попередивши або розв’язавши локальний
політичний конфлікт можна попередити більш серйозний – регіональний
конфлікт.
Особливу увагу слід звернути на політичний конфлікт в українському
суспільстві, який виник в результаті підготовки та проведення президентських
виборів 2004 року, внаслідок чого Україна, по суті, поділена на «Захід» і
«Схід», відповідно прихильників В.Ющенка і В.Януковича. Порушення
виборчого законодавства та фальшування виборів призвели до зростання
політичної напруги в суспільстві і проведення третього туру президентських
виборів, до створення такої політичної ситуації в державі, яка породила
серйозні конфлікти і нестабільність в країні. З повною силою вони проявилися
в зв’язку із прийняттям Президентом України В.Ющенко рішення про розпуск
парламенту та проведення у вересні 2007 року дострокових парламентських
виборів, що призвело до значного погіршення політичні ситуації в суспільстві.
Для пошуку технологій регулювання політичними конфліктами потрібно
вирішити ряд завдань:
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- необхідно не допустити виникнення конфлікту або його розростання і
переходу в таку фазу і такий стан, що значно збільшують соціальну кризу;
- вивести всі приховані, латентні, неявні конфлікти у відкриту форму для
того, щоб зменшити неконтрольовані процеси і наслідки даної взаємодії, які
неможливо буде правильно й оперативно відреагувати;
- зменшити ступінь соціальної напруги, що викликано розгортанням
політичного конфлікту в суміжних областях політичного життя, щоб не
виникали більш широкі додаткові потрясіння, на регулювання яких буде
необхідно витрачати додаткові ресурси й енергію [4, с.129].
Таким чином можна зробити висновок, що запобігання політичним
конфліктам є важливою складовою розвитку будь-якої держави. Вміння влади
та усіх інших політичних суб’єктів вирішувати наявні завдання на кожному з
етапів протікання конфліктів дає додаткові можливості для ефективної
реалізації своїх цілей та інтересів у політичному процесі.
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ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сьогодні серед вчених відсутня єдність щодо визначення поняття
фінансової діяльності.
Переважна більшість вчених поняття фінансової діяльності розглядає у
вузькому сенсі через конкретних суб’єктів. Так, на думку Г. І. Філіна
фінансова діяльність суб’єкта господарювання – це дії з формування і
використання його фінансових ресурсів, що мають форму економічно
обґрунтованих управлінських рішень [1, с. 35].
А на думку Є. Герасименко під фінансовою діяльністю банку розуміє
діяльність, спрямовану на отримання максимального прибутку, яка в свою
чергу досягається шляхом управління активами і пасивами, управління
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ресурсної бази, управління рентабельністю банку, управління якістю
банківських послуг, а також управління ризиками Тобто в основу фінансової
діяльності ці автори закладають управління [2, с. 88].
Найбільш вдалим видається визначення поняття «фінансова діяльність»,
яке дає Л. Воронова На думку вченої під фінансовою діяльністю можна
розуміти особливий вид суспільних правовідносин, що має різний ступінь
діяльності і виражається у діях суб’єктів господарювання, які діють на основі
різних форм власності і спрямовані на «створення» коштів, та діях держави і
органів місцевої влади щодо формування (мобілізації), розподілу та
використання фондів коштів для виконання поставлених нею завдань і
задоволення публічного інтересу [3, с. 14].
Фінансова діяльність та як будь-яка діяльність держави і муніципалітетів
здійснюється у правовій формі, що веде правових наслідків і в неправовий
формі, яка не тягне правових наслідків. Правовою формою здійснення
державної муніципальної діяльності є однорідне за своїми зовнішніми
ознаками (характером і юридичними наслідками) функціонування державних
(муніципальних) органів з управління суспільством шляхом прийняття
фінансово-правових актів(Бюджетний кодекс України)
Оскільки держава керує фінансовою діяльністю через державні органи,
які наділені для цього спеціальною компетенцією, виникає необхідність у
з’ясуванні різновидів цих органів. Серед вчених можна зустріти декілька
підходів щодо класифікації таких органів.
С. Березовська намагається структуризувати державні органи, які беруть
участь у здійснені фінансової діяльності органів місцевого самоврядування.
На думку вченої такі органи групуються в наступні групи:
1. Органи безпосередньої участі – це органи, які мають повноваження
щодо формування, розподілу, використання фондів коштів відповідного
місцевого рівня та контрою за цим формуванням, розподілом і використанням.
2. Органи опосередкованої участі – це органи, які певним чином
впливають на здійснення фінансової діяльності органами місцевого
самоврядування шляхом прийняття нормативно-правових актів, що
стосуються й регулюють цю діяльність, і/або вчинення певних дій, у тому
числі й контрольних, щодо цієї діяльності [4, c. 93].
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ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Насправді принципи конституційно-правового статусу є досить
актуальною темою у наш час. У принципах насамперед відображає основи
характеристики та її особливості права, які надають йому певні якості
універсального регулятора міри свободи та справедливості в певних
суспільних відносинах.
Перш за все, значення принципів забезпечення прав особи полягає в тому,
що вони являють собою основу юридичної конструкції прав людини та
визначають основні напрямки діяльності державних органів щодо
гарантування прав особи. При дослідженні питання про принципи як
самостійного елемента правового статусу людини та громадянина тому слід
звернутися до розгляду такої категорії права як принципи конституційноправового статусу в Україні.
Термін «принцип» бере початок від латинського слова «principium», яке
означає твердження, яке сприймається як важливе, головне, суттєве, бажане
або принаймні неодмінне[3].
На думку відомого англійського філософа і правознавця І. Бентама,
принципом називається основна ідея яка є началом або базою для будь-якого
судження. Якщо говорити в загальному, то це нерухома точка, до якої
прикріплюється перше кільце ланцюга. Принцип повинен бути очевидним;
щоб зробити його зрозумілим достатньо лише відповісти та пояснити його[3].
Принципи конституційно-правового статусу людини та громадянина – це
встановлена чинною конституцією чи іншими законами система юридичних
загальностей, які визначають фактичне становище людини та громадянина у
суспільстві на певному етапі суспільно-політичного розвитку держави[1].
Дану тему описували та розглядали у своїх роботах та працях такі
науковців як: І. Бентан, Е. Ткаченко, Н. Крестовська, Н. Опольська, М. Вітрук,
В. Оксамитний, І. Головінський, М. Матузов, О. Костенко, О. Мушинська,
Ю. Новиков, О. Малько та інші.
Дати характеристику принципам конституційно-правового статусу
людини та громадянина в Україні. Конституційно-правовий статус людини і
громадянина в Україні ґрунтується на таких принципах.
Принцип свободи – це основоположний принцип права, головною ідеєю
якого є можливість вибору варіанту поведінки особою, яка обмежується лише
правом. Конституційно-правовий принцип свободи людини та громадянина
визначає її право на певний вільний розвиток своєї особистості, а кордоном
індивідуальної свободи є права і свободи інших людей. Свобода людини та
громадянина може визначатися за всіма повністю однаково, незалежно від
раси, статі, місця проживання, національності, походження, мови, ставлення
до релігії тощо. В нашій державі цей принцип зазначенний в ст.22 і ч.3.ст.24
Конституції України[2].
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Принцип рівності людей у своїй гідності та правах – це права і також
свободи які закріплюються за будь-якою людиною, забороняється
дискримінація в певному користуванні правами за будь-яких підстав які ж
пов'язані з природними особливостями людини та її соціальним статусом.
Рівність прав людини й громадянина проголошується конституцією України
безпосередньо, ці права та її гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави, яка однозначно відповідає за свою діяльність. В нашій
державі цей принцип зазначенний в ст.23 Конституції України [2].
Принцип гарантованості прав, свобод і обов`язків людини та громадянина
– це принцип який забезпеченний певними засобами, які б могли сприяти
ефективній та й повній реалізації прав, свобод і обов’язків кожної людини та
громадянина. Принцип гарантованості прав і свобод людини та громадянина
полягає в тому, що права і свободи гарантуються державою в конституції й не
можуть бути просто скасовані. В нашій державі цей принцип зазначенний в
ст.24 Конституції України [2].
Принцип невичерпності конституційного переліку прав і свобод людини
і громадянина – це коли в майбутньому Конституція України буде може
доповнюватися положеннями, в яких будуть фіксуватися нові права і свободи
людини і громадянина. Цей принцип вказує на те, що в Україні вже дуже
давно застосовується змішана система прав і свобод людини та громадянина,
завдяки цьому ж поєднуються письмові закріпленість прав і свобод. Також
така система прав і свобод людини і громадянина існує і в інших країнах світу(
наприклад, у Канаді, США). В нашій державі цей принцип закріплений в ч.2
ст. 22 Конституції України[3].
Принцип рівності конституційних прав і свобод громадян України -це
коли забороняються будь які форми певного обмеження прав людини і
громадянина за політичною, релігійною, статевою чи іншими ознаками.
Здійснення прав та свобод людини та громадянина в ніякому разі не повинно
порушувати права та свободи інших осіб. В нашій державі цей принцип
закріплений в ч. 3 ст. 8 Конституції України[2].
Принцип єдності прав та обов’язків людини і громадянина –це коли не
повинно бути прав без обов’язків, як і не повинно бути обов’язків без прав.
Тільки в одному процесі реалізації обов’язків можуть здійснюються і права,
які їм також відповідають. Тільки здійснення прав породжує ті чи інші
обов’язки. В нашій державі цей принцип закріплений в ст.23 Конституції
України[2].
Отже, ми розглянули правові принципи, що можуть визначати
конституційно-правовий статус особи розуміючи при цьому загальні і
основоположне начала. Завдяки цим принципам у Конституції повністю
визначаються права, свободи і обов’язки людини та громадянина, і можливо
певні гарантії їх здійснення, тобто певну можливість мати, володіти,
користуватися і також розпоряджатися політичними, економічними та іншими
цінностями, в певній мірі користуватися свободою своїх дій і поведінки в
загальних межах конституції і також інших законів України не порушуючи їх.
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НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ
Дистанційна робота стала надзвичайно актуальною в цей час, по
об’єктивним причинам. Чимало фірм і компаній на даний момент переводять
працівників на дистанційну форму роботи або на оплачувану відпустку задля
попередження захворюваності робітників. В Україні до недавнього часу
дистанційна праця залишалася поза правового регулювання, вона би і
залишалася на етапі розробки, якщо б в державі не ввели суворі карантинні
заходи. Тому є важливим зміна і нововведення нових законів і законодавчих
актів.
Дистанційна робота – це форма організації праці, під час якої працівник
виконує свою роботу за місцем де він проживає або ж в іншому місці за його
бажанням, але поза місцем його звичайної роботи. Це визначення зазначене в
статті 60 КЗпП [2]
Виконання надомної роботи не тягне за собою яких-небуть обмежень
обсягу прав робітників. Але якщо роботодавець і робітник у письмовому
вигляді не договорилися про інше, надомна робота передбачає оплату праці в
повному обсязі без певних обмежень, та в визначені строки, які визначені
трудовим договором.[4]
Дослідженням цього не типового виду зайнятості як дистанційна робота
займалися: А.Байков, О.Є. Коркін, А.М. Лушніков, О.С. Прилипков та інші.
Основними новелами на які слід звернути увагу це:
Закон 530-IX (ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)»); Закон 540-IX Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню
і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19); Постанова КМУ № 211 від
11 березня 2020 р. зі змінами [1]
Крім того, певні зміни в Кодексі законів про працю.
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Відповідно до ст.24 зазначається укладення трудового договору, в цій статті
збільшили кількість підстав, за якими потрібно робити трудовий договір в
письмовій формі, а саме що потрібно укладати договір про дистанційну
(надомну) роботу;
В ст.60 в попередній редакції поділ робочого дня на частини, зараз ж
гнучкий режим робочого часу. В ній внесли порядок запровадження гнучкого
графіку і добавили визначення такого терміну як – дистанційна робота.
Нововведенням є в ст.113 Порядок оплати часу простою, а також при
освоєнні нового виробництва (продукції). Додали чітке визначення оплати
праці під час просто в період карантину, не з вини робітника, а саме 2/3 або
середній заробіток.
Ще одним нововведенням в КЗпПУ була Глава XIX Прикінцеві
положення, в ній зазначаються строки звернення до суду за вирішенням
трудових спорів і що вони будуть продовжуватись протягом карантину.
Зміни внесені в статтю 60 КЗпПУ передбачають нові правила
регулювання роботи на дому. А саме те що на момент епідемії умова про
роботу на дому може встановлюватися в наказі роботодавця і обов’язково має
укладатися в письмовій формі.
Відповідно з внесеними змінами при надомній роботі робітники самі
визначають свій графік роботи, і розподіляють всій робочий час на свій розсуд,
також на них не поширюються правила трудового розпорядку який діє при
звичайній роботі, якщо ж це не передбачено в трудовому договорі.[2] Також
тривалість загального робочого дня не перевищує норми.
У разі якщо фірма продовжує роботу на момент карантину роботодавець
повинен видати робітникам перепустки в громадський транспорт, перевозити
співробітників на власному транспорті але тільки якщо в нього є документи на
перевезення або підписати договір з фірмою перевезень.
Порядок надання відпусток. Працівники, незалежно від введеного
карантинного стану, має право використовувати свою щорічну відпустку, і при
цій відпустці він зберігає заробітну плату. Також робітнику може взяти
відпустку але без збереження заробітної плати строки якої зазначені в Законі
№ 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» , також він не буде включений до загального терміну
який обумовлений в ст. 84 КЗпПУ, а саме 15 днів.[3]
В нововведеннях також зазначено якщо працівники будуть залишатися на
робочих місцях під час карантину, фірма (компанія) на якій продовжується
робота повинні виконувати обов’язкові заходи такі як:
- Забезпечувати працівників захисними масками (а саме 1 маска на 3
години)
- Видавати антисептики -100 мл на 12 годин;
- Робити регулярні провітрювання, вологе прибирання миючими і
дезінфікуючими засобами;
- Провіряти температуру працівників до і після роботи;
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- Відстань між робітниками має бути мінімум півтора метри.
Також була редакція статті 113 КЗпПУ про простій, а саме що працівник має
отримувати оплату за простій не менше 2/3 окладу, тільки коли простій не з
вини працівника.
Як зазначено в цій же статті під час простою, якщо виникла виробнича
ситуація, яка є небезпечною для здоров’я і життя робітника або його
оточуючих і навколишнього середовища не з його вини, то за цим працівником
зберігається середня заробітна плата.
Також на момент карантину всі строки які зазначені в КЗпПУ
продовжуються на строк дії цього ж карантину.
Ще не менш важливим нововведенням є те що певним категорія осіб
обов’язковим є відпустка, це ті особи які повинні доглядати за неповнолітньою
особою (дитиною) віком до 14 років, їм в обов’язковому порядку надається
відпустка без збереження заробітної плати на період оголошення карантину.
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СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ В ІСЛАМІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УКРАЇНСЬКУ
СІМʼЮ
Іслам – одна з найпоширеніших релігій світу і в той же час є
наймолодшою із них. У перекладі з арабської мови, іслам трактується як
«покора». Порівняна молодість неоднозначно вплинула на дане віровчення і
залишила свій подвійний відбиток. З одного боку, такі монотеїстичні релігії як
іудаїзм та християнство вплинули на іслам у релігійно-культовому плані, що
можна прослідкувати у Священній книзі мусульман – Корані. З іншого боку,
ісламу вдалося довести до абсолюту принцип монотеїзму, єдинобожжя, що
насамперед пов’язано з еволюцією релігійної свідомості населення Аравії
[1, с. 70].
Стосовно питання про становлення ісламу у сучасному світі можна
сказати що це віровчення динамічно почало поширюватися за своїми
історичними теренами, тобто за межами тих територій які є його осередком, а
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особливо у Європі, що споконвіків вважалася християнською. В Україні теж
прослідковується ця тенденція, особливо це стосується такого інституту як
сімʼя.
В різних аспектах вивченням цієї теми займались: О.М. Муллокандова,
Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк, В. Лубський, О. Бучма та інші.
Метою нашого дослідження є вивчення сімейних цінностей які існують в
ісламі та ступінь їх впливу на українську сімʼю за допомогою вивчення
ісламських релігійних джерел.
На сьогоднішній день дослідження даної теми є актуальним, адже
останнім часом все більше етнічних українських жінок виходять заміж за
мусульманина, приймаючи іслам та сповідують сімейні цінності ісламу.
Щоб зрозуміти чому на даному етапі українці приймають цю віру та її
модель побудови сімʼї потрібно розібратися що являють собою сімейні
цінності даної релігії.
Сімейні цінності ісламу – це в першу чергу повага до кожного члена сімʼї.
Потрібно відкинути стереотипи про нерівність та уявну «неетичність» в
ісламській сімʼї, адже вона будується на релігійних засадах, які у свою чергу
поділяють чоловічі і жіночі ролі, але ні в якому разі не принижують гідність
кожного з них.
Україна за своєю територіальною приналежністю є більш наближеною до
Європи і її європейсько-християнської моделі побудови сімʼї, яка відкинула
традиціоналізм і стала на шлях інноваційного розвитку тим самим ігноруючи
будь які цінності і зосередившись лише на нагромадженні капіталу, що на
даному етапі залишило свій негативний відбиток – зменшення народжуваності
та старіння нації. Якщо розглянути держави де провідною релігією є іслам то
можна сказати що така проблема їм не загрожує. Незважаючи на
осучасненість, віруючі мусульмани намагаються зберегти сімейні відносини у
тому ж стані що вони були і колись, намагаються зберегти сімейні цінності які
передавалися їм із покоління у покоління. Що ж не можна сказати про сучасну
українську сімʼю. Алкоголь, паління, зради та розпусне життя – усе це вже
нікого не дивує. Розлучення стали все частішими, а головною їх причиною
можна вважати непідготовленість до подружнього життя та невміння
вирішувати на перший погляд складні проблеми. Тих хто наважується
зареєструвати шлюб і створити сімʼю стає все менше. Що ж про це трактує
Коран? В першу чергу, Свята для всіх мусульман книга закликає до здорового
способу життя. По друге, сімʼя вважається однією з найкращих справ а також
прекрасною традицією пророка і посланців Аллаха. Що ж приваблює етнічних
українських жінок в цій вірі? На нашу думку, в першу чергу це захищеність
яка проявляється у всьому. В ісламі встановлена загальна рівність між
чоловіком і жінкою та чітке розділення їх обовʼязків за фізіологічною
приналежністю, що не завжди прослідковується в українській сімʼї. Це можна
пояснити тим, що шлюбно-сімейні відносини в мусульманській сімʼї мають
релігійний характер.
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На даний час змішані шлюби, безпосередньо з представниками ісламу,
стають частим явищем в Україні що однозначно залишає свій відбиток. Відома
така тенденція, що під час укладання шлюбного договору більшість жінок
намагаються докладно та остаточно визначити свої права в рамках шаріату,
що дозволяє їм перебуваючи у шлюбі гарантувати необхідний мінімум прав і
соціальних гарантій. Але ситуації бувають різні, і частіше всього все залежить
від бажання та рівня культури виховання чоловіка [2, с.66]. Все ж варто
зауважити що під час прийняття шлюбу з мусульманином його головним
обовʼязком є навернення дружини до істинної, за його переконаннями віри та
її релігійне виховання у дусі ісламу.
Отже, виходячи з вище викладеного, можна дійти до висновку, що сімейні
цінності ісламу все ж впливають на українську сімʼю, а саме в тому плані, що
збільшується кількість тих, хто наважується прийняти це віровчення. За таких
умов чисельність представників ісламу в українському суспільстві
збільшується.
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В умовах сьогодення важливу роль в розвитку винахідництва займає
інститут представництва у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених) в силу того, що творці не мають часу, або достатніх навичок, які
необхідні для отримання охоронного документу, вони змушені звертатися до
патентних повірених. Від кваліфікації та навиків особи яка буде представляти
винахідника залежить те, чи буде об’єкт промислової власності належним
чином захищений. однак, проблемним залишається питання нормативного
регулювання відносин у сфері представництва в справах інтелектуальної
власності, оскільки нормативноправова база є досить застарілою і вимагає
негайного оновлення.
Проблеми права інтелектуальної власності як правового інституту, а
також правовий статус його учасників, зокрема і патентних повірених,
досліджували науковці та практики Дахно, В.А. Жаров, В.М. Капіца,
О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, Г.З. Огнев’юк, О.Д. Святоцький,
А.П. Сергеев, Р.Б. Шишка та інші.
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Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають
постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з державним
органом в процесі оформлення патентних прав можуть діяти лише через
представників у справах інтелектуальної власності.
За українським законодавством патентні повірені діють як професійні
представники, які надають фізичним та юридичним особам допомогу і
послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності,
представляють інтереси зазначених осіб у державному органі, що реалізує
державну політику в сфері інтелектуальної власності, а також судових
органах, кредитних установах, у відносинах з третіми особами.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у
сфері набуття статусу патентного повіреного, їх атестації та діяльності є
Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів україни від 10
серпня 1994 р. № 545 та Порядок атестації представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених) затверджений наказом
Міністерства освіти і науки від 25 липня 2006 року № 556. Потрібно відмітити,
що дані підзаконні нормативно-правові акти було прийнято досить давно та
деякі пункти не відповідають сьогоденню [1, 2].
Особи, які пройшли процедуру атестації та одержали свідоцтво на право
займатися діяльністю патентного повіреного, вносяться до спеціального
Державного реєстру, після чого набувають право на заняття відповідною
діяльністю. Законодавство закріпило принцип незалежності патентного
повіреного під час виконання ним професійних обов’язків, він має особисту
печатку та рахунки в установах банків на території України. Форми організації
роботи патентного повіреного можуть бути різними: індивідуальна або
спільна з іншими патентними повіреними у складі патентного агентства,
фірми, бюро, контори тощо, або праця за наймом.
Патентні повірені в Україні надають наступні послуги в сфері охорони
прав об’єкти промислової власності:
- консультують з усіх питань, пов’язаними з отриманням, реалізацією і
захистом прав інтелектуальної власності;
- подає заявку на реєстрацію об’єкта інтелектуальної власності і робить
все можливе для отримання патенту;
- є представниками винахідника на переговорах щодо передачі права на
патент;
-ск ладає ліцензійну угоду або договір про передачу права;
- допомагає здійснити весь комплекс заходів по захисту прав винахідника,
представляти та відстоювати його інтереси в Апеляційній палаті або суді [2].
Діяльність патентного повіреного з охорони прав на промисловий зразок
полягає у запезпеченні виключного права його власника на захист від
несанкціонованого використання, копіювання та імітації третіми особами.
Патентні повірені в Україні надають послуги щодо створення, реєстрації та
захисту торгової марки суб’єктів господарювання.
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Створення
концепції
професійного
представництва
в
сфері
інтелектуальної власності в Україні доцільно розглядати порівняно з іншим
законодавством – законодавством зарубіжних країн для детального вивчення
особливостей врегулювання представницьких відносин зарубіжним
законодавством і формування висновків щодо доцільності їх застосування в
Україні [1].
Аналіз чинного національного законодавства, що регулює діяльність
патентних повірених в Україні свідчить, що попри встановлення детальних
норм щодо процедур оформлення прав промислової власності у ньому немає
норм, що регламентують якість надання послуг із захисту інтелектуальної
власності, в тому числі оформлення матеріалів заявок.
Аналіз показує, що в структурі законодавчого регулювання діяльності
патентних повірених не розв’язано наступні важливі проблеми:
- регулювання порядку надання послуг патентних повірених;
- захист патентним повіреним комерційної інформації підприємств, а
також ноу-хау;
- захист патентними повіреними відомих товарних знаків, які не
потребують реєстрації;
- захист патентними повіреними фірмових найменувань;
- оцінка вартості нематеріальних активів.
В свою чергу, удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує
діяльність представників у сфері інтелектуальної власності (патентних
повірених) повинно передбачати: удосконалення порядку атестації патентних
повірених; підвищення кваліфікації патентних повірених; внесення змін до
чинних нормативно-правових актів; розробки нових нормативно-правових
актів; приєднання до міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності
[4, с. 220].
Таким чином, патентний повірений будує свої відносини з клієнтом на
представницьких засадах, а тому діє в межах доручення особи, яку він
представляє. Відповідно він наділяється правом підписувати заяви,
клопотання, описи, формули винаходів, подавати та одержувати матеріали
щодо охоронних документів; виконувати платіжні операції; відкликати
заявки; подавати доповнення, заперечення, скарги; вживати заходів для
підтримання чинності охоронних документів; проводити науково-дослідні
роботи, патентні дослідження; представляти інтереси правовласників в
державних і судових органах.
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У сучасності тема «Антична філософія» займає особливе місце в курсі
філософії. Античність, а точніше давньогрецька філософія та культура взагалі
(Античність включає стародавні грецькі та римські періоди історії) - колиска
європейської філософії та культури, яка давно перетнула кордони Європи.
Антична філософія виникає в кінці VII - VI ст. до нашої ери. Німецький
вчений античної філософії Едуард Целлер приписує своє походження
обдарованості грецького народу, в якій, на його думку поєднані практичні
спритності з тонким почуттям прекрасного, здорового реалізму з піднесеним
ідеалізмом, розумінням особистості здатністю гармонійно поєднувати
частини, створюючи прекрасне ціле.
Антична філософія виникає на перетині двох епох у розвитку
давньогрецького суспільства: первіснообщинної та рабовласницької. Хоча
протягом усього свого розвитку антична філософія не була повністю звільнена
від впливу духовної культури первісної спільноти, по суті вона і є продуктом
рабовласницького суспільства і утворює ядро його духовного суспільства
культури.
Античній філософії притаманні деякі специфічні риси, які визначені
такими основними факторами [1, с. 21]:
- по-перше, корисна демократична громадська організація життя, яке
мало місце в постійних "національних дискусіях", ораторських змаганнях, де
авторитет визначався не ступенем родючості, а здатністю доводити й
переконувати інших. Це дало поштовх розвитку раціонального мислення.
Відкрите обговорення законів призвело до десакралізації суспільного ладу, що
сприяло «розслабленню» грецького духу, розвитку критичного роздуму;
- по-друге, риси давньогрецького релігійно-міфологічного уявлення, де
божества розглядалися не як надприродні сили, а просто як уособлення сил
природи, вони не пригнічували людей своїм нерозумінням і силою, між ними
та людьми не було прогалини, що сприяло формуванню високої самооцінки
людини, невимушеного мислення.
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Поява філософії ознаменувало появу принципово нового наукового
підходу до світу, хоча давньогрецька ідея сучасності знання про істину суттєво
відрізняється від сучасних уявлень про науку знання.
Греки створюють науковий принцип підходу до світу, його розуміння, яке
виходить за рамки міфологічних та релігійних підходів, спрямованих на
пошук причин, внутрішньої сутності явищ, прихованих тим, що дано нам з
очевидністю, але метою пізнання давньогрецькі філософи бачать іншою в
порівнянні з тим, як її бачить сучасна наука.
Основним джерелом античної філософії була давньогрецька міфологія.
Протягом усього свого існування вона залишалася явно космоцентричною за
своєю природою, тобто в центрі уваги був цілісний Космос, де боги, люди,
природа утворюють єдність, всесвіт, що пояснюється і розуміється через міфи,
розповіді про богів, героїв. Вже на міфологічному рівні у стародавніх греків,
або як вони себе називали, елліни почали формувати уявлення про об'єктивну
необхідність, незалежну від волі богів - безособової необхідності, сили долі [3,
с. 57].
Якщо основним джерелом грецької філософії була міфологія, умовою її
розвитку була форма демократичної системи суспільства як поліс - містодержава. Демократична система еллінської політики забезпечувала вільний
вибір способу життя, публічне вираження своїх поглядів. Відкритість
суспільного, політичного життя в політиці, верховенство права, спрямовували
мудреців на пошук законів, що регулюють природу. Ствердження в політиці
демократичних прав громадян створило умови для виникнення та розвитку
логіки, риторики, політичної теорії, що сприяло формуванню філософії як
форми теоретичного розуміння світу [3, с. 60].
Увага давньогрецьких філософів спрямована не на пізнання різних
предметів і явищ світу, а на пізнання світу в цілому, як єдиного і досконалого
космосу.
Філософи переконані, що лише розуміючи таємницю космосу,
осмислюючи його закони, ми можемо наблизитися до істини. Усі філософи
були найбільш освіченими людьми свого часу, швидше носіями наукового
знання загалом, ніж власне філософські знання. Діоген Лаерт говорить, що
Фалес вперше передбачив сонячне затемнення, розділивши рік на 365 днів,
відкрив Малу Ведмедицю. Анаксимандр «першим накреслив обриси землі і
моря і, крім того, спорудив небесний глобус» [2, 184].
Антична філософія продовжує залишатися продуктивним чинником
розвитку сучасної філософської думки.
Античність - це незмінний «початок координат», стосовно якого
визначається місце розташування кожного нового філософського явища та
напрямок розвитку кожного нового філософського курсу. Однак кожен крок
вперед дає нам можливість розглянути цей "початок координат" в новій
перспективі, як це ніколи не було розглянуто, - а це, в свою чергу, дає
можливість отримати в античній спадщині нове, непомітне, творчі імпульси та
напрямки. Прикладом цього слугує в англомовній історії філософії протягом
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останніх кількох десятиліть сталася справжня революція в розумінні
античного скептицизму: з'явилися принципово нові поняття та інтерпретації
класичних текстів (Анас, Барнс, Бетт, Бюрнеят, Фреде, Генкінсон) і, що ще
важливіше, зворотне це саме оновлення - нові переклади, включаючи твори
Секста Емпірика (Аннас, Барнс, Бетт, Бланк, Мейтс).
Разом із тим цей перегляд античної спадщини знайшов плідне
продовження в розвідках Джулії Анас з етичної теорії (The Morality of Ha
ppiness, 1993), Джонатана Барнса з логіки (Truth, Etc., 2007), Роберта Фоґеліна
з епістемології (Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justifica tion, 1994)
тощо. Подібним же чином можна було б казати про сучасні фі лософські
імпульси Платона і неоплатонізму або, скажімо, Аристотеля й аристотелізму.
Таким чином, антична філософія займає виняткове місце в сучасному
філософському дискурсі. Антична філософія була і досі є головним (хоча і не
єдиним) продуктивним імпульсом для філософії як такої, тому в тому числі
для сучасних. Про це свідчить творчість усіх великих мислителів не лише
минулих століть, але й ХХ століття, і не лише неокантійців та феноменологів,
а й постмодерністів. Також необхідно зазначити, що давньогрецькі філософи,
розуміючи філософію, перш за все як раціональне пізнання світу, зробили
спробу дослідити чим є Космос.
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ЗАХИСТУ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО ФОНДУ
Останнім часом у засобах масової інформації все частіше висвітлюються
питання щодо правопорушень у сфері лісового господарства, незаконної
вирубки лісу, незаконного вивезення деревини та інших зловживань.
Актуальність даного питання висвітлювали такі науковці В.Д. Байтали,
А.А. Головко,.Г. Дубіна, А.М. Дейнеки, О.В. Павліщука, М.Х. Шершун, та
багатьох інших відомих науковців, – однак праць, що містили б ґрунтовний
аналіз зарубіжного досвіду в державному управлінні, вкрай мало. Тому
виникає необхідність продовження наукових досліджень за даною
проблематикою.
83

У країнах Європи, на відміну від України, спостерігається чітке
розмежування повноважень між різними органами влади по горизонталі
управління щодо організації, планування та контролю. А також в країнах
Європи лісовий контроль на відміну від України не розподілений між різними
міністерствами, що дає можливість управляти та використовувати лісові
ресурси. Тож було б доцільним реформування лісового господарства в Україні
здійснювати з урахуванням країн із розвинутою ринковою економію, оскільки
ці країни можуть поділитися позитивним досвідом економічного регулювання
і використання лісових ресурсів.
Першим прикладом лісового господарства будуть європейські країни
Канади та США. Законодавчими органами Канади в основу системи
державного управління лісовим господарством
покладено принцип
роздільного виконання функцій ведення та управління господарства.
Більшість питань, які стосуються управління лісовим господарством Канади
вирішується на рівні провінцій. Виробничу діяльність щодо відновлення чи
використання ресурсів здійснюють підприємницькі структури. А функції
управління покладені на державні структур, які діють від імені власника
лісових ресурсів. Лісове планування відіграє важливу роль в управлінні
лісовим господарством. На федеральному рівні розробляється так звана
Канадська національна лісова стратегія – це різнобічний документ, у якому
представлені дев’ять стратегічних напрямів, які спрямовані на взаємозв’язок
екологічних, економічних та культурних аспектів лісового господарства.
Канада у 1992 р. стала першою країною, яка здійснювала стале управління
лісовим господарством на загальнодержавному рівні [4, с. 22].
У США управління лісництвом здійснюється через систему органів
федеральної виконавчої влади, які підпорядковані президентові США. Є
чотири рівні управління лісовим господарством: 1. Функції управління
належать Федеральній лісовій службі, яка в свою чергу належить до
Міністерства сільського господарства США. 2. Всі федеральні лісові землі
розділені між дев’ятьма територіями, які власне і представляють другий рівень
управління. 3. На даному етапі управління створено 156 лісових районів, які
здійснюють основну організаційну роботу з управління федеральними
лісовими господарствами. Адміністрація лісових районів наділена такими
повноваженнями, як встановлення розміру кореневої плати, збирання
платежів за лісові ресурси, організація та фінансування виконання
лісогосподарських робіт через систему контрактів, що укладаються з
підприємницькими структурами. 4. Четвертий рівень управління контролює
реалізацію прийнятих на верхніх рівнях рішень. Компетенція Федеральної
лісової служби поширюється тільки на ліси, що перебувають у федеральній
власності. При цьому федеральні закони і нормативні акти не поширюються
на управління лісами, що перебувають у власності штатів, на приватні ліси.
Управління лісами, що перебувають у власності штатів, як правило,
здійснюється департаментами природних ресурсів і охорони навколишнього
середовища, у складі яких організовують спеціальні підрозділи з управління
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лісами. Щодо мотивації раціонального лісокористування в США. В Канаді
більшість економістів дотримуються точки зору, що податкова система має
бути нейтральною.
Організація управління охорони лісового господарства у Німеччині
створює умови для успішного функціонування для трьох форми власності:
приватної, державної та комунальної. Німеччина це та країна в якій лісова
політика передбачає розвиток територіального панування з метою
попередження та уникнення природних та антропогенних катаклізмів та
збереження природного середовища. Чинне законодавство Німеччини
зобов’язує лісові підприємства складати так звані рамочні плани для окремих
лісообластей.
У Фінляндії, у якій домінують приватні ліси, планування відтворення і
використання лісових ресурсів відіграє неабияку роль. Плануванням охоплені
як державні, так і приватні ліси. Покращенню планування лісо- 91
користування у Фінляндії сприяє моніторинг за станом лісів, який покладений
на органи лісовпорядкування. Оподаткуванню у Фінляндії підлягає чистий
дохід і вартість робіт, виконаних власником на своїх лісових ділянках. У цьому
разі лісовідновлювальні роботи розглядаються як послуги, які приводять до
збільшення лісового доходу. Оподаткування цих робіт, на нашу думку, має як
позитивні (стимулює скорочення обсягів лісовідновлювальних робіт за
рахунок сприяння природному поновленню лісу), так і негативні (може
призвести до скорочення лісовідновлювальних робіт там, де вони вкрай
необхідні, а, відповідно, до зниження продуктивності лісів) впливи на
розвиток лісокористування. Ставки податку на стиглі й перестійні ліси у
Фінляндії вищі порівняно зі ставками податку на інші ліси. Таким чином,
система оподаткування стимулює скорочення запасів деревини в стиглих і
перестійних насадженнях [2; 19].
У Швеції розроблено систему планування комплексного розвитку
лісового господарства і лісової промисловості, що базується на методах
автоматизованої системи обробки даних [3].
Розробка системи планування здійснюється наступним чином: передусім
складається проект плану рубок. Дані про запаси деревини нагромаджуються
шляхом визначення її руху і виміру модельних дерев. У Фінляндії результати
такого планування називають «розрахунками рубок». Ці дані складають
основу лісогосподарського плану. У «розрахунках рубок» представлена
інформація про стан лісу і про майбутні витрати і доходи. На основі
«розрахунків рубок» складається план рубок, який найбільшою мірою
відповідає вимогам лісового господарства і є основою роботи
лісозаготівельного
виробництва.
У
Фінляндії
для
визначення
використовується спеціальний метод, орієнтований на доходи [1, с. 30].
Висновки. Європейський досвід управління лісовим господарством
свідчить про доцільність чіткого розмежування функцій правового
забезпечення відтворення і використання лісів, моніторингу і контролю за
станом лісів та безпосереднього управління процесами відтворення і
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використання лісових ресурсів, що дає змогу приймати закони, які сприяють
сталому розвитку лісового господарства та максимізації добробуту
суспільства, що може суперечити приватним інтересам власників та
адміністративного апарату, який займається лісовим менеджментом. У країнах
з неоднорідними географічними та екологічними умовами поділ лісових
територій відбувається не за адміністративно-територіальною ознакою, а за
подібністю кліматичних, рельєфних, екологічних умов. І відповідно до цього
поділу відбувається диференціація у формуванні довгострокових цілей
управління, підходів до ведення лісового господарства. Більшість зарубіжних
країн надає особливого значення плануванню лісогосподарської діяльності,
оскільки ця функція, по-перше, дає змогу визначити довго- та короткострокові
цілі розвитку галузі, по-друге, через неї здійснюється вплив громадськості на
процес управління лісами. Використовується цілеспрямована податкова
політика, щоб стимулювати лісо власників
та інших суб’єктів
лісогосподарської діяльності до ведення лісового господарства відповідно до
загальнодержавних стратегічних цілей.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ
НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ
Місце будь-якої особи в суспільстві визначає її правовий статус.
Правовий статус особи - це система закріплених у нормативно-правових актах
і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відповідно до яких індивід
як суб’єкт права координує поведінку в суспільстві [2,7].
З давніх часів нам відомий інститут емансипації, адже його почали
використовувати ще у Стародавньому Римі. Якщо звернутися до римського
права, то одним із шляхів набуття особою дієздатності було звільнення дитини
від влади батька в результаті спеціальної процедури – емансипації. Поступово
цей інститут трансформувався та у сучасному своєму розумінні означає
процедуру надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім.
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Питання щодо надання повної цивільної дієздатності неповнолітнім
досліджували такі науковці, як: О.В. Бермічева, С.В. Букшина, І.А. Зенцін,
Н.А. Дячкова, Е.А. Черфанова, Ж.Л. Чорна, Я. М. Шевченко та інші.
За загальним правилом повну цивільну дієздатність має фізична особа,
яка досягла 18 років (повноліття). Разом із тим цивільне законодавство
України передбачає винятки із цього правила. Повна цивільна дієздатність
може бути надана фізичній особі до досягнення нею повноліття у разі
реєстрації нею шлюбу, реєстрації її як підприємця, коли вона працює за
трудовим договором або записана матір'ю чи батьком дитини (ст. 34-35 ЦК)
[3].
Слід розмежовувати поняття набуття та надання повної цивільної
дієздатності. Адже під поняттям набуття повної цивільної дієздатності
розуміється момент реєстрації неповнолітньої особи підприємцем або
реєстрації шлюбу. А моментом надання повної цивільної дієздатності є
виданий акт компетентного органу ( рішення органу опіки та піклування, або
рішення суду яке набрало законної сили). У вирішенні даного питання
обов’язковим елементом є письмова згода батьків, (усиновлювачів)
піклувальників. В разі відсутності згоди одного із батьків, (усиновлювачів)
піклувальників неповнолітня особа повну цивільну дієздатність може
отримати лише в судовому порядку. За згодою одного з батьків_ у випадку
коли другий вважається безвісти відсутнім, оголошено померлим, визнано
недієздатним або позбавлено батьківських прав і це буде документально
підтверджено в адміністративному порядку.
У разі, якщо батьки (усиновлювачі) або піклувальник проти отримання
неповнолітньою особою повної цивільної дієздатності, така особа може
звернутися до суду. Надання повної цивільної дієздатності в судовому порядку
відбувається в порядку окремого провадження, для якого характерна
відсутність спору про право. Можна сказати про те, що такий спосіб набуття
повної цивільної дієздатності пов'язаний з конфліктом інтересів між батьками
та їх неповнолітніми дітьми. Разом із тим такий спір лежить у площині
особистих взаємин, а не в площині спору про право [5, c. 183, 188].
Аналізуючи провадження у справах про надання неповнолітній особі
повної цивільної дієздатності слід відмітити, що процесуальний порядок
ініціювання процесу тут має загальні риси, які притаманні як позовному, як і
окремому провадженню, але відкриття провадження в справі про надання
неповнолітній особі повної цивільної дієздатності безпосередньо пов’язана з
наявністю низки умов: цивільної процесуальної дієздатності; належності
справи до юрисдикції суду; дотримання вимог цивільного процесуального
кодексу щодо форми звернення до суду [1].
Розгляд справи про надання неповнолітній особі, яка досягла
шістнадцятирічного віку, повної цивільної дієздатності розглядається судом
за участю заявника (неповнолітньої особи), одного або обох батьків
(усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та
піклування, участь яких у розгляді цієї заяви обов’язкова. У тому разі, якщо
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справа буде розглянута без участі органів опіки і піклування, рішення все ж
підлягає скасуванню. Суд повинен вжити необхідних заходів щодо явки
представників органів опіки та піклування в судове засідання аж до
застосування стосовно них заходів процесуального примусу. Розглянувши
заяву про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, суд,
залежно від обґрунтованості заяви, може ухвалити рішення про задоволення
вимоги заявника або відмову у задоволенні. Рішення суду в цих справах
повинно відповідати вимогам ст.ст. 209, 210, 213, 215 ЦПК України.
Моментом надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності є
набрання рішенням суду законної сили. Після набрання законної сили рішення
суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності
надсилається органу опіки та піклування. Це рішення є підставою для зняття
піклування органами опіки і піклування. Повна цивільна дієздатність, надана
неповнолітній фізичній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку,
поширюється на усі цивільні права і обов’язки (ст. 35 ЦК України) [4].
Популярним випадком набуття повної цивільної дієздатності
неповнолітньою особою є реєстрація шлюбу. Тому важливо зазначити, що у
разі розірвання шлюбу повна цивільна дієздатність зберігається даною особою
до її 18 річчя. А також у випадках припинення реєстрації особи як підприємця
чи розірвання трудового договору особа не повертається у стан неповної
цивільної дієздатності.
Отже, основним завданням інституту емансипації – є право
неповнолітньої особи звільнитися від піклування законних представників та
отримати повну цивільну дієздатність. На мою думку це корисна можливість
зі сторони держави для молодих людей реалізувати себе як самостійну,
незалежну особистість і відкрити для себе нові можливості не чекаючи
моменту повноліття. І не менш важливо те, що умови для отримання повної
цивільної дієздатності доступні для кожної особи, яка досягла 16 років і
впевнена в своїх силах та амбіціях.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ПАТЕНТУ В УКРАЇНІ
Українська юридична доктрина приділяє велику кількість уваги
проблематиці у сфері інтелектуальної власності. Проте хочеться звернути
особливу увагу реєстрацію патентів в Україні. Адже на відміну від об’єктів
авторського права, промислові зразки, рішення практичних занять та винаходи
можуть повторюватися. Законодавство передбачає дотримання певних умов
порядку перевірки новизни та встановлення особливості режиму
використання винаходу. Тому відносини, що виникають у сфері охорони прав
на винаходи (корисні моделі), в Україні, регулюються низкою законодавчих
актів, таких як: Конституція України, Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України, Закони України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі”та “Про охорону права на промислові зразки”.
Дослідженням проблематики патентного права займалися такі науковці
як Шуба І.В., Злепко С.М., Мельник О, Андрощук Г. О., та інші. Особливістю
їхнього дослідження є вивчення особливостей правового статусу реєстрації та
охорони патентів.
Винахід - це нове рішення технічної проблеми, яке відповідає умовам
патентоспроможності, є стимулом для подальшого розвитку сучасних
технологій, а також вважається суспільно корисним результатом. Тому
важливо не тільки змоделювати сам винахід, а й правильно оформити права на
нього.
Відповідно до законодавства України (ч.2 ст.6 ЗУ «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі») до об’єктів винаходу ( корисної моделі) відносять:
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і
тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту
чи процесу.
Відповідно до статті 421 ЦКУ Суб'єктами права інтелектуальної
власності є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор,
виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті
немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до
цього Кодексу, іншого закону чи договору [6].
Також актуальним питанням сьогодення є випадок, коли суб’єктами
права є не тільки винахідник, а й роботодавець, або його правонаступники,
тобто інші особи, які набули права на винахід. Із Закону випливає, що для
визнання винаходу (корисної моделі) службовим, між працівником і
роботодавцем мають існувати трудові правовідносини. Підставою їх
виникнення є трудовий договір (контракт). При цьому можливі два варіанти:
1) роботи зі створення винаходу (корисної моделі) виконуються
працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням
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роботодавця. При цьому службові обов'язки — зафіксовані в трудових
договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки
працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до
створення винаходу (корисної моделі). Доручення роботодавця — видане
працівнику в письмовій формі завдання, яке безпосередньо стосується
специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може
привести до створення винаходу (корисної моделі);
2) винахід (корисна модель) створюється з використанням досвіду,
виробничих знань, секретів виробництва та обладнання роботодавця[4].
Як вже зазначалось, право на одержання патенту має як винахідник
(фізична особа) так і роботодавець винахідника (юридична особа). Майнові
права на винахід можуть переходити у спадщину, у разі смерті винахідника
(зміни власника юридичної особи), якщо терміні дії виключних майнових прав
ще не сплинув. Право на одержання патенту, а відповідно і майнові права на
службовий винахід (винахід, створений працівником у період трудових
відносин з роботодавцем) має винахідник і роботодавець спільно згідно ЦК
України ст. 429 п.2). Проте Закон України «Про охорону прав на винаходи та
корисні моделі» ст. 9, п.1 визначає, що майнові права на службовий винахід
належать лишень роботодавцю. І згідно цього закону у випадку створення
службового винаходу працівник повинний письмово повідомити про це
роботодавця (ст.9, п.2). Якщо роботодавець протягом 4 місяців з дати
одержання такого повідомлення (ст.9, п.3) не прийме рішення про те, як 16
розпорядитися винаходом (подати заявку на одержання патенту, прийняти
рішення про збереження винаходу як конфіденційну інформацію та інш.) то
право на одержання патенту переходить до працівника (ст.9, п.4). Якщо ж
роботодавець у зазначений термін прийме рішення про те, як розпорядиться
винаходом, він повинний буде в цей же термін укласти з винахідником
письмовий договір про розмір і умови виплати працівникові винагороди [7].
Для того щоб отримати охоронюваний документ, який засвідчує
авторство, пріоритет та право власності на винахід потрібно пройти етапи
патентування винаходу.
Рівень винахідництва, так можна назвати перший етап, тому що, не
всякий новий винахід може бути визнаний патентоспроможним, необхідно,
щоб він відповідав критерію "рівень винахідництва". Законодавчо він
визначається наступним чином: "Винахід має рівень винахідництва, якщо він
для фахівця явним чином не виходить з рівня техніки".
Аналіз винахідливого рівня проводиться після того, як встановлена
новизна винаходу і виявлені його відмітні ознаки.
Алгоритм аналізу винахідливого рівня включає такі етапи.
1. Виявляють прототип (3-й етап алгоритму виявлення новизни).
2. Виявляють ознаки, якими відрізняється аналізований винахід від
прототипу (4-й етап алгоритму виявлення новизни).
3. Виявляють з рівня техніки рішення, що мають ознаки, які збігаються з
відмітними ознаками даного винаходу.
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Якщо в результаті пошуку не виявлені рішення, що мають ознаки, які
збігаються з відмітними ознаками винаходу, або такі рішення виявлені, але не
підтверджена популярність впливу відмітних ознак на вказаний у винаході
технічний результат або ефект, то робиться висновок, що винахід відповідає
критерію "рівень винахідництва".[2]
Другим етапом є оформлення і подача заявки. Для того щоб одержати
патент на винахід (корисну модель) необхідно подати заявку на його видачу в
Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
(Укрпатент), який здійснює прийом, розгляд і проведення експертизи заявок.
Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів,
пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу);
повинна містити опис, формулу винаходу, реферат; У заяві про видачу
патенту (деклараційного патенту) необхідно вказати заявника (заявників) і
його (їх) адресу, а також винахідника (винахідників). Також за подання заявки
сплачується збір. Документ про сплату збору повинен надійти до Установи
разом з заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки. Цей
строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу
буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання [5].
Наступним етапом є формальна експертиза, мета якої є: визначити,
належить об'єкту, що чи заявляється, до об'єктів, що охороняються; визначити
наявність і правильність оформлення всіх документів заявки; встановити дату
подання заявки; перевірити відповідність документа про оплату збору
установленим вимогам.
Кваліфікаційна експертиза, це етап на якому перевіряється відповідність
заявленого винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому
рівню, промисловій придатності). Кваліфікаційна експертиза проводиться
Патентним відомством тільки після отримання клопотання про її проведення
та сплати відповідного збору. Клопотання про проведення експертизи по суті
має бути поданим протягом 3 років від дати подання заявки.
Під час проведення кваліфікаційної експертизи У ході проведення
кваліфікаційної експертизи Патентне відомство може направляти заявнику
запити про надання додаткових матеріалів. Від своєчасності і повноти
відповідей на запити експертизи залежить те, як скоро рішення про видачу
патенту буде прийняте[3].
Після успішного завершення кваліфікаційної експертизи і сплати
необхідних зборів, здійснюється державна реєстрація патенту та публікація
відомостей про його видачу у офіційному бюлетені "Промислова власність".
Протягом трьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патентів
Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить
формулу та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, якщо на нього
є посилання в описі винаходу чи корисної моделі. З цього моменту винахід
отримує патент і правову охорону зі сторони держави.
Тому можу сказати, що погоджуюсь із думкою Горохова О.А, а також
Дахно І.І. Адже сьогодні патентне право належить до ефективних механізмів
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регулювання соціальної, економічної, науково-технічної та ринкової політики
світової спільноти. Саме патентування є передумовою передання чи
отримання нової техніки і технологій. При цьому інформація про винаходи,
що стала в результаті патентування надбанням суспільства, сприяє створенню
на основі нових технічних рішень, у тому числі тих, що стосуються засобів
іншого призначення та в інших галузях техніки. Патентне законодавство є
стимулюючим фактором технічного прогресу в тому випадку, якщо воно
відображає баланс інтересів патентоволодільця і суспільства в цілому[1,7].
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Науковий керівник: Костюк Н.П., к.ю.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ У 2004 ТА 2019 РОКАХ
Важливим механізмом трансформації суспільних відносин в Україні є
вибори. Саме завдяки проведенню виборів Українському народові вдалося
сформувати різні представницькі органи публічної влади та у конструктивний
спосіб подолати низку внутрішніх соціально-економічних та політичних криз
[1]. Усі сучасні демократичні держави проводять вибори, однак не всі вибори
демократичні. Недемократичними є вибори, що проводяться шляхом
виборчих фальсифікацій або ж за допомогою використання адміністративного
ресурсу.
У різні роки обирання голови держави здійснювалося по різному.
Порівняймо два періоди, які, на нашу думку, на довго закарбуються в пам’яті
громадян України. Це 2004 та 2019 рік. Два особливих і таких різних
президента, чиї вибори сформували різні події на території нашої держави.
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Президентські вибори в Україні 2004 року — чергові вибори керівника
держави, були проведені 31 жовтня, 21 листопада та 26 грудня 2004 року.
Згідно з чинним на той час Законом «Про вибори Президента України»,
вибори відбувалися за системою абсолютної більшості. У випадку, якщо
жоден кандидат не набирав би більшої кількості голосів, передбачався другий
тур через три тижні, в якому мали брати участь двоє кандидатів, які набрали
найбільше голосів. Перший тур голосування відбувся 31 жовтня 2004 р.
Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% (або більше) голосів, другий тур
голосування між двома кандидатами-лідерами президентської кампанії,
Віктором Ющенком та Віктором Януковичем, відбувся 21 листопада.
Центральна виборча комісія оголосила результати 23 листопада, у другому
турі виборів переміг Віктор Янукович. Результати виборів були оскаржені.
Наступні події привели до політичної кризи в Україні з широкою мирною
демонстрацією, яка дістала назву «Помаранчева революція». Основним
результатом революції було призначення Верховним судом повторного
другого туру президентських виборів. 24 листопада Центральна виборча
комісія під головуванням Сергія Ківалова оголосила переможцем у виборах
Віктора Януковича.
Громада це не весь народ, не нація, не маса і не електорат. В сучасній
Україні — це люди, що здатні до опору на Майдані, це добробати і волонтери,
це громадянські активісти реформ, люстрації і боротьби з корупцією, це
інтелектуали на позиції громади, а не коментатори і виправдальники дій влади.
Саме ці люди змінили хід історії України через 15 років [2]. 31 грудня 2018
року почалася виборча кампанія. 3 лютого 2019 року прийом документів
завершено.8 березня ЦВК затвердила текст бюлетеня із 39 кандидатами.
Перший тур голосування відбувся 31 березня, виборчі дільниці працювали з
8:00 до 20:00. Остаточні офіційні результати оголошено 10 квітня. Для
подання своєї кандидатури у ЦВК потрібно було внести грошову заставу в
розмірі 2,5 млн. гривень. Грошова застава повертається кандидату на посаду
президента у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або в разі виходу
до другого туру. У першому турі найбільшу кількість голосів здобув
Володимир Зеленський — 30,24 % голосів виборців, на другому місці чинний
Президент Петро Порошенко — 15,95 %, відповідно саме вони виходять у
другий тур виборів 21 квітня. Відповідно до закону дебати між кандидатами
повинні пройти 19 квітня. Голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що заяви про
реєстрацію кандидатами у президенти України на виборах 2019 подало в два
рази більше осіб, ніж на виборах 2014 року. Президентські вибори 2019 року
стали рекордними за кількістю кандидатів у президенти, до цього рекордним
був 2004 рік. В 2019-му році не обійшлось без казусних моментів. Вже діючий
президент Володимир Зеленський оплатив 850 гривень штрафу згідно з
рішенням Оболонського районного суду Києва, який визнав його винним у
незаконній агітації, а саме в демонстрації виборчого бюлетеня в ході 2-го туру
виборів Президента за статтею 7 Закону України «Про вибори Президента
України» визначена заборона членам виборчих комісій та іншим особам
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розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст
волевиявлення конкретного виборця. Ця ж норма розкрита в Законі «Про
вибори Президента України»: голосування на виборах Президента України є
таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється [3]. Також на
виборах 2019 активно були задіяні технології прямого і непрямого підкупу
виборців. Новий Голова держави Володимир Зеленський у перші ж дні зробив
досить впевненні кроки. Тож, сподіваємось, що наступного разу вибори
Президента України будуть проходити на демократичних засадах.
Вибори виконують свою роль у суспільстві тільки тоді, коли вони
демократичні. Тому, підсумовуючи, погодимося з думкою колишнього посла
США при ООН Джин Кирпатрик, яка вважає, що «демократичні вибори не
тільки символічні. Це конкурентні, визначені, остаточні вибори, у яких
найвищі особи, що приймають урядові рішення, обираються громадянами, які
користаються із широкої свободи критики уряду, публікування критичних
матеріалів і пропонування альтернативи» [4, с. 31].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОХОДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ
ЦІННОСТЕЙ
Загальнолюдські цінності народжуються і змінюються протягом всього
періоду існування суспільства. Кожне покоління привносить в них щось своє,
не притаманне іншим поколінням. Це пояснюється динамічним розвитком
суспільства.
Дана проблема є як ніколи актуальною. В умовах ситуації, що склалась
зараз у світі, люди починають переглядати і переосмислювати те, що вони
раніше вважали цінностями. Тепер навіть така дрібниця, як просто вийти на
вулицю, є бажаною, але важкодоступною метою.
Дослідженням даної теми займались такі вчені як С.Волкова,
О.Дробницький, А.Здравомислов, Г.Іванова, М.Каган, С.Кримський,
В.Малахов та інші.
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У широкому розумінні цінності – це специфічні соціальні визначення
об’єктів навколишнього світу, що виявляють позитивне та негативне значення
для людини і суспільства (благо, добро і зло, прекрасне і потворне, чесність,
гідність, справедливість, суспільне життя, культура) 2, с.480-481.
Індивідуальний вимір гідності виявляє суб’єктивні особливості людської
особи, міру реалізації власного морального потенціалу. Це скоріше якісна
характеристика носія гідності, через яку можливе становлення моральної
особистості. Так Д.Гільдебрандт у визначенні особистості посилається на «всі
якісні цінності, які людина покликана реалізувати у своєму житті і до яких
вона призначена згідно зі своєю природою» [1, с.130].
На думку Н.Д.Нікандрова: «Цінності фіксують те, що склалося в житті,
менталітеті народу і (або) проголошено як норма. Змінюються цінності –
змінюються норми – змінюються цілі виховання» [5,с.4]. Досліджуючи
генезис розвитку загальнолюдських цінностей, автор висвітлює їх давню
історію, частково вони відображені в трактатах великих філософів античності
і релігійних книгах.
Загальнолюдські цінності, на думку Ю. Шрейдера, мають духовні
джерела, тому їхній зміст усвідомлюється інтуїтивно, і його не завжди можна
виразити раціонально. Багато в чому вони співвідносні з моральним законом,
який «притаманний лише людській природі і який не розповсюджується на
тварин, рослини чи неорганічні тіла – такий закон людина може порушити за
власним вибором» [6, с.7–8].
Так, американські дослідники Ф.Клакхон і Ф.Стродбек визначили
загальнолюдські ціннісні орієнтації як складні, певним чином згруповані
принципи, які надають стрункість і спрямованість різноманітним мотивам
людського мислення і діяльності в ході рішення загальнолюдських проблем.
Їх погляд заснований на тому, що люди в усіх культурах покликані вирішувати
одні й ті самі проблеми [4].
Загальнолюдські цінності виступають як загальнолюдський ідеал, як
вироблене суспільною свідомістю, що міститься в ньому абстрактне уявлення
про атрибути належного в різних сферах суспільного життя. Їх також
називають «вічними» цінностями (істина, краса, справедливість), і конкретно
історичними (рівність, демократія) [3, с.1810].
Національні цінності залежать від специфіки національності, життєвого
устрою кожного народу, який відображає світогляд кожної людини, ставлення
до життя, науки, виховання.
Отже, загальнолюдські цінності мали місце і в первісному суспільстві, і в
наш час. Звісно, вони змінювались, але завжди залишались у свідомості людей.
Тож можна сказати, що розуміючи та поважаючи дані цінності, людина має
право називати себе Людиною.
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КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ
УКРАЇНИ
Особливу роль у регуляторному процесі фінансового наповнення та
розподілу відіграє вищий орган державного фінансового контролю –
Рахункова палата. Вона має особливий статус (тобто конституційні
повноваження) і в цілому відповідає
світовим
вимогам, які вже
застосовуються для діяльності в аналогічних органах інших країн.
Більш того, практика функціонування Рахункової палати в Україні
свідчить про поступове зростання значення цього органу в системі органів
фінансового контролю. Водночас ефективність її функціонування об'єктивно
визначається обсягом функцій та повноважень, закріплених за Рахунковою
палатою чинною Конституцією та Законом України «Про Рахункову палату»
від 02.07.2015р.
Рахункова палата України у своїй діяльності керується Конституцією
України, міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України, Законом та іншим законодавством України, цим
Регламентом, а також прийнятими відповідно до них нормативними та
організаційно-розпорядчими актами Рахункової палати [1].
Слід зазначити, що повноваження Рахункової палати щодо бюджетної
сфери не можна назвати стабільними з-за постійних змін в законодавстві.
Спочатку положення Конституції про здійснення Рахунковою палатою
контролю за доходами державного бюджету містилося змінах до Конституції
від 2004 року. після відміни конституційної реформи в 2010 році, редакція
статті 98 Основного закону змінилася, а Рахункова палата втратила
повноваження контролю за доходами. 19 вересня 2014 року Верховна Рада
України закріпила контроль і за надходженням коштів до бюджету. Як
зауважує О.С. Койчева розширення конституційної компетенції Рахункової
палати в частині наділення її повноваженням щодо здійснення контролю, не
лише за використанням коштів, а й за їх надходженнями до Держбюджету
України дає змогу забезпечити повноцінний контроль за його виконанням [2].
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Відповідно до Закону України «Про Рахункову палату» та Бюджетного
кодексу України Рахункова палата України реалізує свої контрольні
повноваження щодо фінансової діяльності органів місцевого самоврядування
шляхом: 1) організації та здійснення контролю за своєчасним виконанням
видаткової частини Державного бюджету України в частині міжбюджетних
трансфертів, за цільовим витрачанням бюджетних коштів, які виділяються за
рахунок коштів державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування у
вигляді дотацій та субвенцій; 2) здійснення контролю за органами місцевого
самоврядування у тій частині їх діяльності, яка стосується використання
коштів Державного бюджету України; 3) проведення фінансових перевірок,
ревізій у органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах,
установах, організаціях, тощо у тій частині їх діяльності, яка стосується
використання коштів Державного бюджету України. Під час проведення таких
перевірок Рахункова палата має право перевіряти грошові документи,
бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та іншу документацію
щодо фінансово-господарської діяльності, а також здійснювати перевірку
касових операцій з готівкою та цінними паперами, матеріальних цінностей, їх
обліку, зберігання і витрачання; 4) проведення експертизи проектів законів та
інших
нормативних
актів,
міжнародних
договорів
України,
загальнодержавних програм та інших документів, що стосуються питань
фінансів України. Так як одним із видів фінансів є фінанси органів місцевого
самоврядування, то в даному випадку під поняттям «фінанси України» слід
розуміти всі їх види, в тому числі і фінанси органів місцевого самоврядування;
5) шляхом порушення перед органами місцевого самоврядування клопотання
про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні
вимог чинного законодавства України, внаслідок чого завдано матеріальної
шкоди державі [3].
З 1998 року Рахункова палата є членом Міжнародної організації вищих
органів фінансового контролю (INTOSAI), а з 1999 року членом Європейської
організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI). Таким чином ще
з 1998 року Рахункова палата визнана міжнародною спільнотою, як вищий
орган фінансового контролю в Україні та співпрацює в цьому напрямку.
Отже, вважаємо за доцільне систему державного фінансового контролю
розглядати як сукупність взаємодіючих елементів (органів), уповноважених
здійснювати основані на єдиних цілях, завданнях і принципах заходи з
перевірки, попередження і усунення порушень фінансового законодавства
державними і комерційними організаціями в цілях забезпечення розвитку і
економічної безпеки держави. Найбільш доцільним видається розрізняти
органи внутрішнього та зовнішнього державного контролю. Рахункова палата
відноситься до органів, які здійснюють зовнішній державний контроль.
Відповідно до положень п. 1-2 ст. 4 Закону України «Про рахункову
палату» повноваження Рахункової палати здійснюються через провадження
заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту), що
забезпечується проведенням фінансового аудиту, аудиту ефективності,
експертизи, аналізу та інших контрольних заходів.
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РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ
На сьогоднішній день рівень злочинності в Україні є досить високим.
Комплекс кримінально-процесуальних та криміналістичних засобів
спрямованих на покращення ефективності слідчої діяльності та посилення
боротьби зі злочинністю залишається недосконалим, а поява нових видів
злочинної діяльності, способів їх вчинення, нових форм протидії
правоохоронній діяльності викликають необхідність розробки нових
нетрадиційних методів розслідування злочинів. Саме цим і обумовлюється
актуальність даної статті.
У криміналістичній літературі окремі аспекти використання
нетрадиційних засобів та методів розслідування злочинів досліджували: Р.С
Белкін, В.О. Образцов, Е.П. Іщенко, В.В. Мальцев та ін.
Варто вказати на те, що в криміналістиці поняття нетрадиційні методи
розслідування злочинів з’явилося в кінці 80-х років минулого століття. Під
нетрадиційними методами розуміють прийоми та способи, які
використовуються лише для вирішення одиничних ситуацій з метою
розслідування злочину[1, с.23].
Нетрадиційні засоби розслідування злочинів використовуються з метою:
встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, або інших осіб;
встановлення місцезнаходження об’єктів ( трупа, викрадених речей, слідів
злочинця, тощо) що мають значення для розслідування; отримання показань;
отримання відомостей, що характеризують особистість підозрюваного,
потерпілого, свідка, тощо [2, с 101-107].
Під час використання нетрадиційних методів, мають бути дотримані
певні умови, які не суперечать нормам чинного законодавства й не порушують
права та свободи громадян. Окрім того, умови використання методів, що
пов’язані з отриманням інформації шляхом безпосереднього контакту з
опитуваною особою мають містити: добровільну згоду опитуваної особи; дані
методи можуть бути використані лише для психічно та фізично здорових
людей; пред’явлення результатів застосування методу опитуваній особі;
використання відеозапису.
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Працівники правоохоронних органів найбільш обізнані з можливостями
застосування для розслідування злочинів, та вважають найефективнішими
поліграф, гіпноз та одорологію.
Поліграф являє собою пристрій, призначений для одночасної реєстрації
кількох фізіологічних процесів, пов’язаних з виникненням емоцій, дихання,
тиску, біотопів мозку, серця тощо. Вказані пристрої у багатьох зарубіжних
країнах використовуються з метою детекції неправди, встановлення осіб
причетних до злочину й виступає як доказова або орієнтуюча інформація. Він
записує реакцію у такий спосіб, щоб оператор чітко бачив, яке саме питання
викликало певне реакцію опитуваного. Сам прилад пов'язаний з
досліджуваним за допомогою системи контактних датчиків[3, с.366].
Аналіз інформації, отриманої від людини під час опитування за
допомогою поліграфа, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну
інформацію та виявити ту, яку людина приховує.
Гіпнорепродукційне опитування - це опитування особи за участю лікарягіпнолога. Гіпноз – штучно викликаний психічний стан людини, подібний до
сну, в основі якого лежать явища гальмування перебігу нервових процесів
вищих відділів головного мозку. Як правило, гіпноз застосовується з метою
актуалізації забутого.
У кінологічній одорології як аналізатор пахучих речовин
використовується орган нюху службової собаки, яка робить вибірку людей за
пробами їх пахучих речовин з повітря приміщень, де вони перебували хоча б
10-15хвилин.
Наркоаналіз, як і гіпноз, в основному використовується у тих випадках,
коли опитувана особа в силу різних причин (наприклад, перенесеного шоку)
не може пригадати обставини, що пов’язані зі злочином. Сутність
наркоаналізу полягає в тому, що опитуваному в організм вводиться препарат,
під дією якого знімається «цензура свідомості» й вивільняються істинні
переживання та установки.
Криміналістична біоритмологія досліджує вплив різних біоритмів на
фізіологічні процеси й поведінку людини та розробляє рекомендації щодо
визначення найбільш сприятливого періоду для контакту з опитуваною
особою. Так, вчені в галузі хронобіології встановили, що у певні періоди
збільшується психічна уразливість людини, знижуються адаптаційні та
захисні можливості й опитуваний схильний до повідомлення правдивої
інформації. Зазначимо, що отримана таким шляхом інформація потребує
відповідної перевірки[4,с.46].
Психологічні методи ідентифікації та психологічний портрет злочинця,
як правило, використовують при розслідуванні серії насильницьких злочинів.
Сутність психологічного портрету (профілю) злочинця полягає в тому, що
можливо скласти портрет злочинця на підставі його діяльності. Психологічні
методи ідентифікації використовують для з’ясування стану підозрюваного,
його відношення до навколишнього світу, визначення реакції на стимулюючі
об’єкти, вивчення самооцінки злочинця.
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Екстрасенсорним сприйняттям на теперішній час прийнято називати
телепатію та ясновидіння [5,с.12]. Зауважимо, що найчастіше екстраординарні
психофізіологічні здібності як нетрадиційний метод розслідування
правоохоронні органи застосовують з метою отримання інформації про те, чи
жива шукана особа, де знаходиться шуканий об’єкт тощо.
Підсумовуючи, можна сказати, що використання нетрадиційних методів
розкриття злочинів не є криміналістичною новиною, а має досить глибоку
історію. Що ж до криміналістичної практики, на мою думку необхідно
впровадження регламентації використання нетрадиційних методів розкриття
злочинів на більш високому рівні, а також необхідно здійснювати практичну
підготовку слідчих до застосування нетрадиційних методів розкриття
злочинів. Розробка методичних рекомендацій по застосуванню нетрадиційних
методів розкриття злочинів, ґрунтуючись на зарубіжному досвіді їх
використання, є необхідним етапом для впровадження нетрадиційних методів
розкриття злочинів в нашій країні.
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ПОНЯТТЯ ВІДШКОДУВАНЯ ЗБИТКІВ У СФЕРІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Відшкодування збитків відноситься до господарських санкцій, які
застосовуються за правопорушення у сфері господарювання. Не дивлячись на
те, що відшкодування збитків є універсальною формою правової
відповідальності, його поняття відсутнє в Господарському кодексі України
(далі – ГК України) та Цивільному кодексі України (далі – ЦК України).
Зокрема в ст. 224 ГК України визначено лише поняття збитків, під якими
«розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або
пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона
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одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил
здійснення господарської діяльності другою стороною» [1, ст. 224]. Їх склад та
розмір відшкодування регламентується у ст. 225 ГК України. До складу
збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське
правопорушення, включаються: 1) вартість втраченого, пошкодженого або
знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові
витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових
робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала
збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; 3) неодержаний
прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право
розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; 4)
матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом
[1, ст. 225].
У ЦК України також відсутнє поняття відшкодування збитків, а в ч. 2 ст.
22 закріплено їх визначення через призму реальних збитків та втраченої
вигоди. Так, «збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням
або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи,
які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не
було порушене (упущена вигода)» [2, ст. 22].
Характерно, що у законодавстві європейських країн так само не
закріплено поняття відшкодування збитків, а іноді й не деталізується їхній
склад. Так, у Цивільному кодексі ФРН відсутнє поняття збитків і
відшкодування збитків, проте чітко прописаний обов’язок правопорушника
відшкодувати завдані збитки. У ст. 1293 Цивільного кодексу Австрії,
визначено, що під збитками слід розуміти «будь-яку шкоду, що спричинена
певній особі, її майну чи її правам». Відповідно до ст. 1149 Цивільного кодексу
Франції під збитками розуміють втрати кредитора або вигоду, яку він втратив
[3, с. 45-46].
У господарсько-правовій та цивільно-правовій доктрині до цих пір
точаться дискусії щодо поняття та правової природи відшкодування збитків.
Критично оцінюючи поняття збитків, дане в ЦК України, Т. М. Підлубна
пропонує розуміти під поняттям «цивільно-правові збитки» «негативні
наслідки в майновій сфері кредитора, які наступили або неминуче наступлять
і підлягають, на вимогу останнього, в силу наявного в нього права,
відновленню за рахунок майна боржника» [4, c. 357].
Представниця господарсько-правової науки, В. І. Новошицька, виділяє
певні особливості визначення складу збитків в господарських відносинах. Так,
дослідниця вказує, що: 1) до їх складу включено тільки ті витрати, які вже
понесені стороною, внаслідок порушення зобов'язання другою стороною,
тобто реальні, а не передбачувані витрати; 2) до них віднесено вартість
втраченого майна, а не тільки витрати, які понесла особа внаслідок знищення
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або пошкодження майна; 3) до збитків віднесено неодержаний прибуток, а не
доходи, які особа могла реально одержати за звичайних обставин, що більш
точно відображає упущену вигоду в сфері господарювання, оскільки
отримання доходу суб'єктом господарювання ще не означає, що у нього при
цьому з'явиться прибуток, тобто вигода [5, с. 94].
Дефініція втраченої вигоди міститься у ст. 225 ГК України. Вона
розуміється як неодержаний прибуток, на який сторона, що зазнала збитків
мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання іншою
стороною [1, ст. 225]. Із цього визначення М. О. Мельничук робить висновок,
що «право на відшкодування втраченої вигоди виникає за певних умов. Поперше, особа не одержує прибуток. По-друге, вона зазнає збитків. По-третє,
має бути причинно-наслідковий зв'язок між невиконанням зобов’язання
контрагентом і неодержаним прибутком» [6, с. 78].
Ще одним із дискусійних питань є проблема співвідношення збитків та
шкоди. Ми притримуємося думки, що ці поняття нетотожні. Збитки
спричиняють матеріальну шкоду, зменшують майнову базу господарюючого
суб’єкта, вони мають вартісний вираз майнової шкоди, тоді як шкода може
бути як матеріальною, так і нематеріальною.
Отже, проаналізувавши норми ГК України та ЦК України з проблеми
відшкодування збитків, а також праці науковців можна зробити висновок, що
відшкодування збитків у сфері господарювання є способом відновлення
майнового стану особи, права або законні інтереси якої порушено внаслідок
неправомірної поведінки учасника господарських відносин, відповідно до
якого збитки добровільно відшкодовуються особою, що їх заподіяла (без
звернення до суду особи, якій заподіяні збитки) [5, с. 31].
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ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ
Функція інформаційно-телекомунікаційних мереж, в тому числі мережі
Інтернет, полягає в передачі інформації. Цим і зумовлена особливість
відносин, що виникають із її застосуванням. У зв'язку з цим, необхідний
баланс між авторським правом і свободою поширення і отримання необхідної
інформації. Про це твердять як фахівці в галузі цивільного права (права
інтелектуальної власності), так і фахівці в області публічного права
(кримінального права).
Актуальним питанням охорони та захисту прав інтелектуальної
власності, у тому числі й від плагіату, присвятили свої наукові праці такі вчені,
як: Т.М. Вахонєва, О.В. Жилінкова, К.С. Коваленко, О.В. Кохановська,
М.О. Мінц, О.П. Орлюк, І.І. Петренко, О.О. Підопригора, О.В. Піхурець,
В.С. Петренко, О.М. Сулима, І.В. Штефан, та ін.
Проблема захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та
протидія таким діянням носить комплексний характер, що зумовлено багатьма
причинами. Правопорушення відбуваються не тільки в мережі Інтернет, а й в
інших інформаційно-телекомунікаційних мережах, до яких, зокрема,
відносяться мережі рухомого радіотелефонного зв'язку. З використанням
таких мереж відбуваються найрізноманітніші правопорушення:
 плагіат;
 незаконна торгівля об'єктами прав інтелектуальної власності;
 торгівля контрафактною продукцією через Інтернет-магазини.
Об'єктами правопорушень є найрізноманітніші об'єкти прав
інтелектуальної власності. Часто правопорушення носять транснаціональний
характер та супроводжуються іншими небезпечними діяннями: поширення
шкідливих програм, порушення правил обробки персональних даних,
поширення спаму та інших.
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності в цілому
відповідає міжнародним стандартам та забезпечує контроль за правомірністю
використання результатів інтелектуальної діяльності в різних сферах
господарювання. Разом із тим ефективність боротьби з плагіатом залишається
доволі низькою, що зумовлено вжиттям заходів вже після порушення прав та
встановлення факту привласнення авторства. Політика, спрямована на
запобігання плагіату, практично відсутня [2].
У свою чергу захист прав інтелектуальної власності від плагіату є одним
із напрямів приватноправової політики у сфері інтелектуальної власності, та
передбачає: захист авторства як особистого немайнового блага, забезпечення
запобігання (профілактики) проявам плагіату, виявлення та припинення
плагіату; ліквідацію його наслідків [1].
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На особливу увагу заслуговує проблема академічного плагіату, який
набув масового характеру у працях науковців та здобувачів освіти. З
прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 розпочато
новий етап боротьби з академічним плагіатом у дисертаційних роботах, однак
наслідки виявлення плагіату у роботах студентів не визначені, що є суттєвим
упущенням.
Правова основа захисту прав інтелектуальної власності в Україні
складається із десяти спеціальних законів та понад двадцяти багатосторонніх
міжнародних договорів. Проте досі не розроблено нормативно-правового акта,
за яким би передбачались способи та методи захисту прав у мережі Інтернет.
Складно встановити й довести винуватість певної особи, оскільки
здійснити розміщення неправомірного контенту може будь-яка особа з будьякого куточку світу. І навіть знання ІР-адреси комп’ютера ще не доказує
здійснення порушення авторських та/або суміжних прав з нього саме його
власником, а не певною третьою особою.
У п. 31 постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування
судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних
прав» від 04 червня 2010 року №5 звертається увага на необхідність
встановлення, чи перебуває веб-сайт та розміщена на ньому інформація в
розпорядженні особи, якій пред’явлено позовні вимоги, а також чим
підтверджується факт порушення нею авторського права [2].
У той же час необхідно вказати, що при розгляді судами справ про
відшкодування шкоди у зв’язку із порушенням прав інтелектуальної
власності, застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду.
Як засоби доказування порушень авторських та/або суміжних прав, що
вчинені в мережі Інтернет, право володільцями також можуть бути
використані:
– відео-, аудіозапис процесу дослідження будь-якою заінтересованою
особою сайту, стосовно якого є відомості використання його з порушенням
авторських чи суміжних прав;
– довідки, отримані від провайдерів і мережевих пошукових служб, які
належать до письмових доказів;
– протокол огляду веб-сторінки або її роздруківка, засвідчена
нотаріусом;
– висновок судового експерта [4].
Останній проект Закону №4629 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміж них прав
у мережі Інтернет» зареєстрований у Верховній Раді України 10.05.2016. Як
зазначають автори законопроекту, він спрямований на створення ефективного,
швидкого і прозорого механізму видалення або блокування інформації, що
порушує авторські і суміжні права в мережі Інтернет в досудовому порядку
[2].
Питання відповідальності має важливий міжнародний підтекст. Оскільки
Інтернет не має кордонів, важливо, щоб подібні підходи до регулювання
даного питання були прийняті в усьому світі. В Україні вже намітилась
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тенденція щодо визнання відповідальності провайдерів за порушення прав
інтелектуальної власності у віртуальному просторі. Законопроектом від
10.05.2016 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» пропонується
запровадити низку нових для українських суб’єктів інформаційних відносин
правил та вимог [3].
Перш за все, суб’єктами відповідальності за порушення авторських та/або
суміжних прав у мережі Інтернет визнаються власник веб-сайту та
постачальник послуг хостингу.
Введення інституту відповідальності провайдерів за порушення
авторських та/або суміжних прав в Інтернеті та запровадження механізму
блокування веб-сайту у досудовому порядку викликало й викликає зараз жваві
дискусії. Різні учасники інформаційних відносин вказують на порушення їх
конституційних прав у разі прийняття такого Закону. Інтернет Асоціація
України висказала істотні недоліки у формулюванні понятійного апарату,
насамперед, термінів «сервісна служба», «власник сайту», «об’єкт
блокування».
Отже при вирішення правових спорів у сфері захисту прав
інтелектуальної власності у мережі Інтернет юристам залишається
застосовувати аналогію права та керуватися загальними засадами, які не здатні
повною мірою захистити права власника об’єкта інтелектуальної власності у
мережі Інтернет. Питання удосконалення в Україні стану законодавчого
забезпечення реалізації відповідальності за порушення прав інтелектуальної
власності в Інтернет-мережі вимагає особливої уваги та подальшого
дослідження.
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ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ
СИСТЕМ
У сучасних умовах платiжнi системи вiдiграють ключову роль як у
нацiональнiй, так i у свiтовiй економiчнiй системi, адже забезпечують доступ
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до рiзноманiтних платiжних послуг та можливiсть здiйснення операцiй з
переказу коштiв вiд одного суб’єкта до iншого, а вiдтак i постiйний рух
грошових коштiв в економiцi. Тому, забезпечення функцiонування платiжних
систем, що вiдповiдатимуть сучасним вимогам i потребам практики,
розвиненим ринковим умовам, зорiєнтованих на перспективи iнтеграцiї у
європейський та свiтовий простiр, є не тiльки важливим етапом економiчних i
правових перетворень в Українi, але i чинником пiдтримання нацiональної
безпеки.
Слiд зауважити, що українське законодавство про платiжнi системи та
переказ коштiв наразi суттєво вiдстає вiд фактичного стану вiдносин у сферi
платiжних послуг, що спричиняє системнi проблеми та стримує подальший
розвиток платiжних систем i господарської дiяльностi з надання платiжних
послуг. По сутi, перед законодавцем стоїть завдання глибокої модернiзацiї
правового регулювання платiжних систем в Українi, максимально
використовуючи сучасний мiжнародний, насамперед європейський, досвiд.
Правовi аспекти функцiонування платiжних систем все ж були предметом
дослiдження Є. О. Алiсова, О. П. Подцерковного, Л. Ю. Одегової,
О. Б. Сиземової, I. О. Трубiна, А. О. Тарасенка, Н. В. Агафонова,
С. М. Баранов-Мохорт, А. С. Ємельянов, I. М. Жуков, Я. А. Карабань,
Д. О. Кулiк, Л. А. Лунц, Я. О. Хiрс та iн.
Метою даного дослідження є аналiз основних аспектiв правового
забезпечення функцiонування платiжних систем.
Вiдповiдно до статтi 1 Закону України «Про платiжнi системи та переказ
коштiв в Українi» платiжна система  це платiжна органiзацiя, члени платiжної
системи та сукупнiсть вiдносин, що виникають мiж ними при проведеннi
переказу коштiв. Проведення переказу коштiв є обов'язковою функцiєю, що
має виконувати платiжна система.
Згiдно зi статтею 9 Закону України «Про платiжнi системи та переказ
коштiв в Українi» обробка та передача в межах України електронних та
паперових документiв на переказ, документiв за операцiями iз застосуванням
спецiальних платiжних засобiв та документiв на вiдкликання можуть
здiйснюватися за допомогою як внутрiшньодержавних, так i мiжнародних
платiжних систем, що дiють в Українi [4].
Загальний порядок проведення переказу коштiв у межах України
встановлює Закон України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в
Українi", а також Iнструкцiя про безготiвковi розрахунки в Українi в
нацiональнiй валютi (затверджена постановою Правлiння Нацiонального
банку України вiд 21.01.2004 № 22 i зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї
України 29.03.2004 за № 377/8976 (iз змiнами). Цiєю Iнструкцiєю встановленi
загальнi правила, види i стандарти розрахункiв клiєнтiв банкiв та банкiв у
грошовiй одиницi України на територiї України, що здiйснюються за участю
банкiв. Вимоги Iнструкцiї поширюються на всiх учасникiв безготiвкових
розрахункiв, а також на стягувачiв, та обов'язковi для виконання ними.
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Загальнi засади емiсiї та здiйснення операцiй з використанням
електронних платiжних засобiв регулюються нормами Законiв України "Про
Нацiональний банк України", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про
платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", Положення про порядок емiсiї
електронних платiжних засобiв i здiйснення операцiй з їх використанням,
затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 05
листопада 2014 року № 705, iншими законодавчими актами України [2, с.47 ].
Внутрiшньодержавна платiжна система  платiжна система, в якiй
платiжна органiзацiя є резидентом та яка здiйснює свою дiяльнiсть i
забезпечує проведення переказу коштiв виключно в межах України [1].
Мiжнародна платiжна система  платiжна система, в якiй платiжна
органiзацiя може бути як резидентом, так i нерезидентом i яка здiйснює свою
дiяльнiсть на територiї двох i бiльше країн та забезпечує проведення переказу
коштiв у межах цiєї платiжної системи, у тому числi з однiєї країни в iншу.
Порядок дiяльностi платiжної системи визначається її правилами,
встановленими платiжною органiзацiєю вiдповiдної платiжної системи.
Правила платiжної системи (крiм внутрiшньобан-кiвських платiжних систем)
мають встановлювати органiзацiйну структуру платiжної системи, умови
членства, порядок вступу та виходу iз системи, принцип виконання документiв
на переказ, вiдповiдно до визначеного у статтi 9 (пункт 5), вiдкликання
документiв на переказ, порядок вирiшення спорiв, управлiння ризиками в
системi, систему страхування, систему захисту iнформацiї, порядок
проведення реконсиляцiї та iншi положення, визначенi платiжною
органiзацiєю.
Правила вiдповiдної платiжної системи, а також договори, що
укладаються мiж учасниками цiєї платiжної системи (крiм внутрiшньобанкiвських платiжних систем), повиннi передбачати порядок
врегулювання неплатоспроможностi та iнших випадкiв нездатностi виконання
членами платiжної системи своїх зобов'язань.
Банк визначає умови та порядок функцiонування власної
внутрiшньобанкiвської платiжної системи з урахуванням вимог закону та
нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Правила внутрiшньодержавної платiжної системи та мiжнародної
платiжної системи, платiжною органiзацiєю якої є резидент, мають бути
узгодженi платiжною органiзацiєю цiєї платiжної системи з Нацiональним
банком України [3].
При проведеннi переказу платiжнi системи мають право здiйснювати
взаємозалiк на основi клiрингу або виконувати кожний документ на переказ
окремо.
Для формування та обробки документiв за операцiями iз застосуванням
спецiальних платiжних засобiв, документiв на переказ, документiв на
вiдкликання платiжнi системи, а також банки повиннi використовувати
системи захисту iнформацiї та мають право використовувати спецiальнi
платiжнi засоби, iдентифiкатори держателя спецiального платiжного засобу,
програмно-технiчнi засоби i телекомунiкацiйнi канали зв'язку [4].
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Порядок використання платiжними системами, а також окремими
банками платiжних iнструментiв, програмно-технiчних засобiв, систем
захисту iнформацiї та телекомунiкацiйних каналiв зв'язку визначається
правилами цих систем та вiдповiдними договорами, з урахуванням вимог
закону та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
Таким чином, загальнi засади функцiонування платiжних систем в
Українi, порядок проведення переказу коштiв у межах України регулюються
Законом України "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi". Нинi на
ринку банкiвських послуг функцiонують системи мiжбанкiвських
розрахункiв, системи масових платежiв та внутрiбанкiвськi платiжнi системи.
Закон "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi" визначає
загальнi засади функцiонування платiжних систем i систем розрахункiв в
Українi, поняття та загальний порядок проведення переказу коштiв у межах
України, встановлює вiдповiдальнiсть суб'єктiв переказу, а також визначає
загальний порядок здiйснення нагляду (оверсайта) за платiжними системами.
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Науковий керівник: Панькевич В.М., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО
ПРАВА
Походження джерел фінансового права полягає у встановленні та
вираженні різних об'єктивних форм обов'язкової регуляторної ієрархії правил
мобілізації і децентралізації розподілу та використання державних коштів, що
видаються компетентними органами держави та місцевого самоврядування і
складають певну систему.
Джерела права у тому числі і фінансового є досить різноманітними за
своєю формою, юридичною силою, колом об’єктів на які поширюється їх дія
обсягом регулювання тощо.
Джерела фінансового права – це правова поведінка представницьких,
виконавчих органів державної влади, установи місцевого самоврядування, що
включають фінансові та правові норми [1, с. 12].
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Конституція України містить норми, що становлять основу фінансового
законодавства. Так, відповідно до ст. 67 Конституції України: «кожен
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених
законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у
порядку, встановленому законом». Стаття 92 Конституції України чітко
встановлює, що виключно законами України визначаються: «…правові засади
і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного
регулювання; засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності,
митної справи… Виключно законами України встановлюються: Державний
бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування,
податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового,
кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також
статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення
державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу
державних цінних паперів, їх види і типи…». Більше того, Конституція
визначає повноваження центральних органів влади, в тому числі у сфері
фінансів [2, с. 1].
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють фінансові
правовідносини, безперечно є закони та кодекси, а саме:
1. Податковий кодекс України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про банки та банківську діяльність» тощо.
Основними ознаками джерел фінансового права є:
- формальна визначеність;
- нормативність;
- загальнообов’язковість;
- юридична сила;
- загальновідомість;
- системність;
- видання уповноваженим органом.
Класифікація джерел фінансового права проводиться на таких підставах
[3, с. 9]:
1) за особливостями правового регулювання і характером установлення:
- нормативно-правові акти;
- звичаї;
- прецеденти;
- нормативно-правові договори;
- правові принципи та правові доктрини.
2) залежно від того, які галузеві правові норми відображені у певному
акті:
- комплексні;
- галузеві.
3) за обсягом фінансово-правового регулювання:
- акти загального характеру - містять норми з різних питань фінансової
діяльності держави та органів місцевого самоврядування;
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- акти інституційного характеру - норми, що стосуються регулювання
окремих інститутів чи підгалузей фінансового права: фінансового контролю,
бюджетного, податкового, валютного права.
4) за часом дії:
- постійні;
- тимчасові.
5) залежно від території їх дії:
- загальнодержавні;
- місцеві.
6) за юридичною силою:
- Конституція України;
- міжнародні договори;
- закони;
- підзаконні акти;
- нормативно-правові договори.
7) залежно від нормотворчості джерела фінансового права:
- видані законодавчими, виконавчими та судовими органами.
Формою реалізації фінансового права є фінансове законодавство, і його
структура є унікальною. Вертикальна структура фінансової законодавчої
системи України визначається законодавством та стандартами юридичних сил
фінансових правил.
Горизонтальна структура фінансової законодавчої системи в основному
збігається зі структурою фінансової правової системи. У ній виділяються
статті нормативно-правових актів, субінститути, інститути, підгалузі.
Таким чином, зміни, що притаманні нинішньому етапу розвитку системи
джерел права України, спрямовані на створення більш досконалого
нормативно-правового комплексу регламентації суспільних відносин. Однак,
її функціонування та розвиток супроводжується не лише позитивними
показниками, а й певними проблемами, деформаціями, що спричиняють
перешкоди для створення ефективної системи регламентації суспільних
відносин.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
COVID-19
Про світову економічну кризу вперше заговорили ще влітку минулого
року. Однак саме COVID-2019 на думку багатьох експертів став швидше
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каталізатором, який посилив і без того очікувану рецесію. Внаслідок закриття
80% підприємств – економіка країн стрімко падає і чіткої кінцевої дати
завершення пандемії ніхто не здатен передбачити.
Дослідженням вірусних інфекцій та, зокрема, пандемії коронавірусу,
займались такі відомі науковці: J. Furman, В. Колчин, Л. Стовба, В. Лебедєв,
А. Петров, В. Ручко, В. Куліш, Г. Вівденко, Л. Петенко та інші.
Китай - країна, в якій коронавірус був виявлений вперше, і більшість
хворих перебуває саме там. Боротьба з хворобою змусила місцеву владу
ввести карантинні заходи, які негативно позначились на виробництві та
діловій активності. А оскільки Китай - одна з найбільших економік світу,
потрясіння в цій країні знаходять своє відображення в глобальній економічній
картині.
Згідно з офіційними даними, станом на 19.04.2020 р. в світі заразилися
вже понад 2 184 681 млн осіб, смертей зафіксовано – 146 тис., понад 553 тис.
одужали. В цілому ми можемо спостерігати такі світові наслідки ураження
коронавірусом як падіння цін на нафту, що спричинило за собою перше з 2012
року подорожчання ціни на золото до $ 1700 за унцію. Після обвалу нафтових
котирувань впали провідні азіатські, європейські та американські індекси, а
торги в США вперше з 2008 року були припинені на 15 хвилин. У вівторок, 10
березня, на біржах Азії фондові індекси показали ознаки стабілізації на торгах,
а в деяких випадках і продемонстрували відскік після обвалу. Збитки від
Covid-19 уже перевищили втрати від глобальної фінансової кризи 2008 року і
від терактів 11 вересня 2001-го [1].
Економіка України через пандемію впаде більш ніж на 5%. Такий
сьогоднішній прогноз аналітиків Bank of America. З 12 березня постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211 Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19 запроваджено
карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню
Закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і
банків. Також зупинено роботу метрополітенів, припинено міжміське й
міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Економічне
функціонування країни поставлене на паузу з невідомим кінцевим терміном
[2].
Китай почав підтримувати свою економіку ще в лютому. Тоді уряд
Піднебесної виділив понад $10 млрд. Китайським компаніям запропонували
податкові послаблення, пільгові кредити, сервіси доставки звільнили від
сплати ПДВ.
Європейські уряди оперативно відреагували на кризу і грають на
перспективу. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен допускає випуск
облігацій ЄС або "коронаоблігацій" для боротьби з економічним впливом
спалаху коронавируса [3].
Німеччина мобілізує не менше 500 млрд євро у вигляді гарантій за
кредитами і зобов'язується виділяти необмежену ліквідність компаніям , що
постраждали від пандемії.
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Австрійське уряд оголосив про пакет допомоги економіці в розмірі 4,4
млрд євро, щоб гарантувати роботу компаній і забезпечити робочі місця.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про виділення 200 млрд євро
для підтримки економіки і запобігання банкрутств. Це найбільше державне
вливання в економіку з часів падіння франкістського режиму.
У Чехії - одна з найбільш детальних програм допомоги. За держрахунок
покриють 80% заробітної плати працівників магазинів, ресторанів та інших
підприємств, які змушені призупинити роботу через карантин. Решта 20%
повинні доплачувати компанії.
У США Адміністрація президента Дональда Трампа доручила
Адміністрації малого бізнесу кредитувати підприємства, які постраждали від
коронавируса. Президент США закликав Конгрес збільшити фінансування
програми кредитування додатково на $ 50 млрд [1].
У Туреччині передбачений пакет стимулювання для потерпілого від
коронавируса бізнесу на $ 15,5 млрд. Турецька програма "Щит економічної
стабільності" покликана захистити малі підприємства, експортерів,
працівників і пенсіонерів.
В Японії на підтримку малого і середнього бізнесу виділили близько $ 4
млрд. Частина коштів підуть на компенсації батькам, які через закриття на
карантин навчальних закладів змушені були взяти відпустки.
Верховна Рада України пообіцяла українським підприємцям податкові
послаблення , заморозку пені та штрафів, мораторій на перевірки. У планах кредитні канікули для бізнесу і виплата по 1000 грн пенсіонерам. Для
стримування курсу національної валюти Нацбанк проводить інтервенції [4].
Що ж до функціонування підпиємств на період крантину, він критично
обмежеий. Світові виробницва застосовують різні підходи, щоб залишитися
на ринку. Компанія Intel, наприклад, створила постійну пандемічну команду в
рамках планування безперервності бізнесу. Розмір подібної команди - від п'яти
до семи чоловік. Вона складається з керівників основних бізнес-підрозділів,
відповідальних за комунікації, які будуть регулярно збиратися і управляти
проходженням організації через кризу.
На ранніх стадіях епідемії Master Kong, провідний виробник локшини
швидкого приготування і напоїв, щодня переглядав динаміку продажів своїх
партнерів в ритейлі і регулярно реорганізував зусилля. Вони передбачили
змітання продукції з полиць в мегасторі і диверсифікували її постачання через
невеликі канали дистрибуції, переорієнтувавшись на електронну комерцію і
менші торгові точки [5].
Cosmo Lady, найбільший в Китаї виробник нижньої білизни, ініціював
програму для збільшення продажів через WeChat, залучаючи своїх
працівників до просування продукції через свої соціальні кола. Компанія
створила мотивувала рейтинг продажів серед всіх працівників - від
генерального директора до рядового працівника, щоб підтримати розвиток
бізнесу компанії.
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Деякі європейські бренди заради збереження поваги до бренду і
усвідомлюючи, що падіння їх ринків буде дуже значним, вирішують віддати
свої виробничі потужності під виробництво необхідної продукції в кризу. Так,
французький конгломерат товарів розкоші LVMH оголосив, що виробничі
потужності в його косметичної галузі, зокрема Parfums Christian Dior, Parfums
Givenchy і Guerlain, з понеділка почнуть виробляти обсяги гідроалкогольного
гелю [5].
Глобальне поширення вірусу різко підвищило ступінь невизначеності:
невідомий час, який буде потрібний на приборкання епідемії, і невідома ціна,
яку світовій економіці це коштуватиме. Величезна кількість країн стала на
шлях буквально фізичного виживання. Наявних у них фінансових ресурсів
шалено бракує для гідного протистояння як самому коронавірусу, так і
економічним проблемам, до яких він призводить.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Бернада Є.В., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАЛИШЕННЯ ПOЗOВУ БЕЗ РOЗГЛЯДУ ЯК ПРOТИДІЯ
ЗЛOВЖИВАННЮ ПРАВOМ
Цивільний прoцесуальний кoдекс України закріпив, щo стoрoни та інші
oсoби, які беруть участь у справі, мають рівні права щoдo пoдання дoказів, їх
дoслідження та дoведення перед судoм їх перекoнливoсті. Кoжна oсoба
пoвинна дoвести ті oбставини, на які вoна пoсилається як на підставу свoїх
вимoг абo заперечень, крім випадків, встанoвлених цим Кoдексoм. Прoте,
стoрoни та інші oсoби, щo беруть участь у справі не рідкo злoвживають
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наданими їм правами з метoю затягування прoцесу абo сприяння
встанoвленню істини, щo далека від oб’єктивнoї. Пoдібна пoведінка учасників
прoцесу безумoвнo суперечить прoгoлoшеним закoнoдавцем цілям і
завданням цивільнoгo судoчинства.
Метoю данoгo дoслідження є oбгрунтування oснoвних аспектів
залишення пoзoву без рoзгляду як прoтидії злoвживанню правoм.
Це питання с предметoм жвавoї наукoвoї дискусії сецивілістів, зoкрема
М.М. Агаркoва, В.В. Кoмарoва, O. Чечинoї, В.В. Бутнева, М.Й. Штефана, Н.В.
Кузнецoв , А.Г. Нoвікoва, А.Н. Єрмакoва, А.В. Юдіна, М.Л. Гальперіна та
інших відoмих вчених.
Злoвживання прoцесуальними правами – цивільне прoцесуальне
правoпoрушення, яке характеризується умисними недoбрoсoвісними діями
учасників цивільнoгo прoцесу (їх представників), щo спричиняють пoрушення
прoцесуальних прав інших учасників цивільнoгo прoцесу (їх представників), з
метoю перешкoджання гарантoванoму у п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод санкцій (пoзбавлення права на
прoцесуальну дію абo застoсування судoм інших негативних юридичних
наслідків, передбачених закoнoм) [2].
Злoвживання правами характеризуються умислoм пoрушити пoрядoк
цивільнoгo судoчинства.
Oтже, характерними oзнаками злoвживання прoцесуальними правами є:
фoрмальне, непрoпoрційне викoристання прoцесуальнoгo права всупереч
легітимній меті, з якoю це правo встанoвленo нoрмами цивільнoгo
прoцесуальнoгo права; недoбрoсoвісність дій; умисний характер; завідoма
несумлінність.
Oснoвна oзнака злoвживання прoцесуальними правами пoлягає в тoму,
щo дії, які її складають, вчиняються з видимістю реалізації закoнних прав
oсoби. Механізм злoвживання прoцесуальними правами пoлягає в тoму, щo
oсoба, яка бажає мати певний результат, вчиняє прoцесуальні дії, зoвні схoжі
на ті юридичні факти, з якими пoв’язується настання неoбхіднoгo результату.
Oднак, такі дії мають пoвністю штучний характер, хoча зoвні прoтікають в
межах правoвoгo пoля, а насправді ними запoдіюється шкoда інтересам інших
учасників прoцесу та взагалі інтересам правoсуддя [1].
Пoстанoвлення ухвали прo залишення заяви без рoзгляду, якщo пoзивач
пoдав заяву прo залишення пoзoву без рoзгляду (ч. 3 ст. 257 Цивільнoгo
прoцесуальнoгo кoдексу України (надалі – ЦПК України) [4]) є нoвелoю
сучаснoгo цивільнoгo прoцесу.
Пoзивач ініціює прoцес, щo спрямoваний на захист пoрушенoгo права.
Якщo пoтреба в судoвoму захисті відпадає, пoзивач мoже скoристуватись
свoїм правoм припинити прoцес, пoдавши заяву прo залишення пoзoву без
рoзгляду, дo пoчатку судoвих дебатів (ст. 257 ЦПК України) [4]. Пoдання заяви
прo залишення пoзoву без рoзгляду, щo передбаченo ст. 2507 ЦПК України, на
стадії з’ясування oбставин та перевірки їх дoказами, дає пoзивачеві гарну
мoжливість уникнути негативнoгo судoвoгo рішення, якщo пoзивач пoбачить
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негативні тенденції щoдo пoзитивнoгo вирішення справи. Дана тактика
пoзивача є свoєріднoю прoцесуальнoю диверсією і мoже викoристoвуватися
такoж з метoю затягування вирішення справи пo суті, oскільки ст. 257 ЦПК
України [4] дoзвoляє пoзивачу звернутися дo суду пoвтoрнo, кількість таких
звернень закoнoдавчo не oбмежена. Крім тoгo пoзивач мoже спoдіватись на
пoтрапляння справи дo більш «лoяльнoгo» судді.
Як захід прoтидії вказаним злoвживанням правами, булo запрoпoнoванo
на закoнoдавчoму рівні oбмежити час пoдачі заяви прo залишення пoзoву без
рoзгляду дo пoчатку рoзгляду справи пo суті і лише в суді першoї інстанції. Із
вказанoю пoзицією автoра мoжна пoгoдитись, адже це дoзвoлить пo-перше
зекoнoмити матеріальні та часoві ресурси, пoв’язані із рoзглядoм справи в суді,
пo-друге уникнути запoдіянню шкoди суспільним віднoсинам [2].
Ще oдним прoявoм злoвживання прoцесуальним правoм пoзивача у суді
є мoжливість пoдання пoзивачем клoпoтання прo залишення пoзoву без
рoзгляду у суді апеляційнoї та касаційнoї інстанції [4].
Таким чинoм, закoн надає мoжливість пoзивачу, якщo він не
пoгoджується із рішенням суду першoї інстанції, «скасувати» йoгo в суді
апеляційнoї інстанції. Якщo пoзивача не задoвoльняє рішення суду першoї
інстанції та апеляційнoгo суду, скаржник мoже прoсити суд касаційнoї
інстанції залишити пoзoв без рoзгляду, щo як наслідoк призведе дo
безумoвнoгo скасування рішення суду першoї інстанції.
Крім тoгo, у разі пoдання заяви прo залишення пoзoву без рoзгляду у
відпoвіднoсті дo п. 4 ч. 1 ст. 7 Закoну України «Прo судoвий збір» [3] сплачена
сума судoвoгo збoру пoвертається за клoпoтанням oсoби, яка йoгo сплатила.
Тoбтo в разі злoвживанням пoзивачем правoм, передбаченим ст. 257 ЦПК
України жoдних матеріальних втрат така oсoба не пoнесе.
Oтже, пoзивач ініціює прoцес, щo спрямoваний на захист йoгo
пoрушенoгo, oспoрюванoгo абo невизнанoгo права, свoбoди чи інтересу. Якщo
з якoї-небудь причини пoтреба в судoвoму захисті відпала, ініціатoр прoцесу
(пoзивач) має правo в oднoстoрoнньoму пoрядку припинити йoгo, пoдавши
заяву прo залишення пoзoву без рoзгляду. Єдиним oбмеженням данoгo права
є нoрма, згіднo з якoю під час судoвих дебатів не мoжна пoдавати заяву прo
залишення пoзoву без рoзгляду.
Пoдання заяви прo залишення пoзoву без рoзгляду на стадії з’ясування
oбставин та перевірки їх дoказами, дає пoзивачам вигідну мoжливість
уникнути несприятливoгo судoвoгo рішення.
Список використаних джерел:
1. Зловживання позивачем процесуальними правами в контексті
залишення позовної заяви без розгляду. URL: https://gl.lv.court.gov.ua
2. Зловживання процесуальними правами: як запобігти. URL: https://yurgazeta.com
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ОБОВ’ЯЗКОВА УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ
На сучасному етапі розвитку Української держави і тих докорінних змін,
що відбуваються у нашому суспільстві, виникає необхідність обговорення,
виявлення недоліків законодавства, правозастосування та внесення на підставі
цього пропозицій щодо вдосконалення КПК України у сфері законодавчої
регламентації обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі.
Значимість такого дослідження підвищується ще й тому, що останнім часом
до КПК України були внесені зміни, внаслідок яких запроваджено низку нових
правових інститутів та передбачено випадки обов’язкової участі захисника, які
досі не були відомі українсь - кому кримінально-процесуальному
законодавству. Тому в цій статті розглянемо питання, пов’язані з
обов’язковою участю захисника у кримінальному провадженні, та
перспективи вдосконалення відповідних норм.
Питання обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі
розглядали такі дослідники, юристи та адвокати, як Ю. П. Аленіна,
Т. В. Варфоломеєвої, В. І. Галагана, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого,
О. М. Дроздова, Я. П. Зейкана, О. В. Капліної, О. Ю. Костюченко,
О. П. Кучинської, Л. М. Лобойка, М. М. Михеєнка, В. В. Молдована,
В. Т. Нора, М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, М. І. Сірого,
О. Д. Святоцького, О. Ю. Татарова, В. М. Трофименка, Л. Д. Удалової,
П. В. Хотенця, В. П. Шибіка, О. Г. Шило, М. Є. Шумили, О. Г. Яновської та ін.
Відповідно до Конституції України держави кожен має право на правову
допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається
безоплатно. Кожен є вільний у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення
права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при
вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист (ст. ст. 59, 63
Конституції України) [3].
У ст. 20 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК), що
розкриває зміст забезпечення права на захист як загальної засади
кримінального
провадження,
закріплено
право
підозрюваного,
обвинуваченого, виправданого, засудженого на захист, яке полягає у наданні
йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи
обвинувачення; право збирати і подавати докази; брати особисту участь у
кримінальному провадженні; користуватись правовою допомогою захисника;
реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК [4].
Відповідно до положень ст. 48 КПК адвокат може у будь-який момент
бути залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками,
а також іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного,
обвинуваченого до участі у кримінальному провадженні.
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Крім того, право на захист захисника забезпечується, зокрема, нормами
КПК, які регламентують обов’язкову участь захисника у кримінальному
провадженні (ст. 49, 52 КПК), визнання недопустимими доказів, отриманих
внаслідок порушення права особи на захист (ст. 87 КПК), особливості
реалізації права на відмову від захисника (ст. 54 КПК), можливість підготовки
до захисту від нового (ст. 338 КПК) або від додаткового обвинувачення (ст.
339 КПК), здійснення судового провадження за відсутності захисника як
підставу для скасування судового рішення (п. 4 ч. 2 ст. 412 КПК) [2, с. 73].
Зокрема, відповідно до ст. 49 КПК, слідчий суддя, суд зобов’язані
забезпечити участь адвоката у кримінальному провадженні у
випадкахпередбачених ст.52 КПК.
Згідно ст. 52 КПК основним випадком обов'язкової участі захисника у
кримінальному провадженні є наявність підозри або обвинувачення особи у
вчиненні особливо тяжкого злочину. Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України
особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у вигляді
позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі.
Моментом набуття особою статусу підозрюваного у вчиненні особливо
тяжкого злочину, з якого особами, які здійснюють кримінальне провадження,
має забезпечуватися обов'язкова участь захисника, є момент вручення особі
слідчим або прокурором письмового повідомлення про підозру.
В інших випадках обов’язкова участь захисника забезпечується у
кримінальному провадженні:
1) щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні
кримінального правопорушення у віці до 18 років, - з моменту встановлення
факту неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є
повнолітньою;
2) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових
заходів виховного характеру, - з моменту встановлення факту неповноліття
або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою;
3) щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі
тощо) не здатні повною мірою реалізувати свої права, - з моменту
встановлення цих вад;
4) щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне
провадження, - з моменту встановлення цього факту;
5) щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових
заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, - з
моменту встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або
інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності;
6) щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на
реабілітацію померлої особи;
8) щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове
розслідування або спеціальне судове провадження, - з моменту прийняття
відповідного процесуального рішення;
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9) у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи
обвинуваченим про визнання винуватості - з моменту ініціювання укладення
такої угоди.
Захисник може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи
судом в інших випадках, передбачених законом, що регулює надання
безоплатної правової допомоги.
У кримінальному провадженні на підставі угод право на захист
забезпечено обов’язковим виконанням судом вимог ч. 4 або ч. 5 ст. 474 КПК
для роз’яснення права мати захисника, у тому числі права на отримання
правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом,
або захищатися самостійно. Крім цього, у випадках, передбачених ст. 52 КПК
(із тих підстав, по яких угоду може бути укладено), обвинуваченому має бути
забезпечено захист за призначенням.
Важливою складовою права на захист у кримінальному провадженні є
також забезпечення ефективності захисту та створення умов для вільного
вибору захисника. Недотримання цих складових права на захист навіть за
умови участі захисника у провадженні на різних стадіях може призвести до
істотних порушень вимог КПК та скасування судового рішення [1, с. 94].
Відповідно cт.53 Кримінального процесуального кодексу України
слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд у невідкладних випадках, коли є
потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а
завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні
процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо
підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити
захисника або прибуття обраного захисника неможливе, залучають захисника
для проведення окремої процесуальної дії [4].
Таким чином, участь захисника є обов'язковою у кримінальному
провадженні, що зазначено у ст. 52 КПК, але аналізуючи ситуації, можна
зробити висновок, що є рід інших випадків, коли необхідно залучити
захисника обов’язково, зокрема, щодо обвинуваченого, який за порушення
порядку судового засідання видалений за ухвалою суду з зали судового
засідання тимчасово або на весь час судового розгляду, якщо такий
обвинувачений не представлений захисником, – з моменту оголошення ухвали
про видалення обвинуваченого із зали судового засідання.
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УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ
ПЛАТЕЖІВ): КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Держава постійно стикається з проблемою наповнення бюджету
грошовими коштами для забезпечення здійснення своїх економічних та
соціальних програм, виконання інших функцій. При цьому діяння, яке полягає
в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів),
віднесено законодавцем до суспільно небезпечних діянь, кримінальна
відповідальність за яке передбачена ст. 212 Кримінального кодексу України
(надалі – КК України) [1].
Питанню ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових
платежів та механізму приховування податків в Україні присвятили свої
роботи Бандурка О. М., Баранов С. О., Дудоров О. О., Кагановська Т. Є.,
Тацій В. Я. та інші дослідники.
У сучасних умовах розвитку нашої держави основним завданням чинного
законодавства є захист законних інтересів країни, підприємців і споживачів.
Проте як показує юридична практика останніх років, кількість податкових
правопорушень залишається стабільно високою, більшість складають справи
з ухилення від сплати податків.
З юридичної точки зору, під податковим правопорушенням слід розуміти
протиправне суспільно небезпечне та/або суспільно шкідливе винне діяння
деліктоздатної особи, пов’язане з невиконанням податкового законодавства
або неналежним виконанням податкових зобов’язань, за яких чинним
законодавством встановлена юридична відповідальність.
Не можна не погодитись із Барановом С.О., що серед актуальних загроз
національній безпеці України визнано економічну кризу, виснаження
фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населення. Однією з
причин виникнення такої загрози є високий рівень «тінізації» та криміналізації
національної економіки [2, с. 58].
Сьогодні методи ухилення від сплати податків є досить різноманітними,
а податкові правопорушення, як правило, носять інтелектуальний характер.
Загалом сучасні податкові правопорушення мають такі риси:
– вони здійснюються у більшості випадків у процесі професійної
господарської діяльності з використанням комп’ютерних технологій та
електронних засобів зв’язку;
– маскуються різноманітними прийомами та засобами приховування
порушень під виглядом «невдалої» підприємницької діяльності;
– здійснюються особами, які мають вищу освіту, добре підготовлені в
економічному та організаційному планах, значна частина з них пройшла
підвищення кваліфікації за кордоном, раніше конфліктів з правоохоронними
органами не мала;
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– завдають значної економічної шкоди інтересам держави, більшості
юридичних і фізичних осіб.
Суспільну небезпечність злочину, що досліджується, окрім вини, досить
суттєво характеризують суспільно небезпечні наслідки, які у ст. 212 КК
України є у вигляді матеріальної майнової шкоди [3, с. 431].
Таким чином, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових
платежів) це правопорушення за яке передбачається адміністративна та
кримінальна відповідальність. Саме тому необхідно чітко вираховувати суму
несплати зазначених платежів, для правильної кваліфікації та не порушення
прав людей.
При кваліфікації ухилення від оподаткування потрібно керуватися не
лише кримінальним законодавством, а і положеннями Конституції України,
Податкового кодексу України, спеціальних законів України з питань
оподаткування, а також міжнародними угодами з питань оподаткування.
З огляду на вищевикладене, заслуговує на особливу увагу висновок
(правова позиція) Верховного Суду України, висловлена у постанові від 15
листопада 2012 року щодо такого способу ухилення від сплати податків як
службове підроблення: «якщо особа з метою ухилення від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів) вчиняє службове підроблення, яке є одним із
способів такого ухилення, то наслідки, що призвели до фактичного
ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів у
відповідних розмірах, охоплюються диспозицією конкретної частини ст. 212
КК України і не можуть одночасно (подвійно) розцінюватися як тяжкі
наслідки в розумінні ч. 2 ст. 366 КК України» [4].
Таким чином, акцентуємо увагу на такі важливі особливості
кримінального провадження за ст. 212 КК України як момент скоєння злочину,
з урахуванням характеру податкового зобов’язання (узгоджене чи
неузгоджене; обчислення сум податків, зборів, за яких наступає кримінальна
відповідальність та розрахунок штрафу як санкції ст. 212 КК України;
доказова база при доведенні вини особи в ухиленні від сплати податків:
помилкові твердження працівників Державної фіскальної служби України).
Можна зробити висновок, що однією з необхідних умов фінансового
розвитку держави є додержання податкового законодавства. Вирішення
проблем, пов’язаних з адміністративною та кримінальною відповідальністю за
правопорушення у сфері оподаткування, буде сприяти більш чіткому
дотриманню законів усіма учасниками податкових правовідносин та
своєчасному надходженню коштів до бюджетів і державних цільових фондів.
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ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
УКРАЇНИ
Державотворення як процес має особливі загальні риси та певні
властивості для кожної країни, народу та суспільства в цілому. Українському
державотворенню притаманні свої характерні ознаки. Пророблений шлях
українського народу щодо розвитку своєї державності й формування та
становлення суспільних та політичних інститутів, організації влади й
управління є індивідуально-конкретним та показовим.
Захист суверенітету від загроз інформації та військового характеру і
побудова незалежної держави, актуалізує наукові дослідження з цього питання
встановлення державності в Україні. Сьогодні це має особливе значення
дослідження існування міцного зв’язку між сучасною державою та
попередніми державно-політичними утвореннями в Україні. Це той підхід,
який допоможе виявити, розробити та реалізувати ідеї, здатних до соціального
життя стати основою державотворення в Україні та консолідації українського
суспільства.
Вітчизняні вчені-філософи не виділяють державотворення в окремий
термін. Дану тему досліджено у багатьох наукових працях, такими
науковцями як: В.І. Шинкарук, Є. К. Бистрицький,
М. О. Булатов, Г. В. Атаманчук, А. Ф. Мельник, В.В. Тертичка,
Т. І. Пахомова.
Поняття «держава» трактується як належно організована громадська
структура, здатна здійснювати найвищий контроль над певними аспектами
поведінки людей на певній території з метою підтримання порядку в даному
суспільстві [1].
Державотворення - це процес, спрямований на актуалізацію національної
ідеї в галузі державного управління, розробка та впровадження ідеології
державотворення, створення та становлення держави як системи відносин та
її інститутів, забезпечити життєздатність та розвиток держави.
Державотворення є багатогранним процесом, який охоплює цілий спектр
взаємопов'язаних факторів, включаючи:
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- природно-географічні;
- культурно-гуманітарні;
- мовні;
- етнопсихологічні;
- духовно-світоглядні (міфологічні та релігійні);
- соціально-економічні;
- правові;
- геополітичні;
- військово-оборонні тощо, які відображають усі сфери суспільства [2].
Безперервним процесом є державотворення. На кожному етапі
становлення держави повинні ставити цілі та розробляти стратегію розвитку
держави, визначену роль органів державної влади в цьому процесі.
У кожного народу чи нації є свій особливий шлях створення та
впорядкування зв'язків з громадськістю та інститутів держави. На жаль,
історію нашого народу та державності інтерпретують будь-хто і хто завгодно,
але на свою користь, повчаючи нас, хто ми є, звідки і куди та з ким нам йти.
На таких підходах базуються українська історія, яку пишуть за межами
України або від імені тих, хто нав'язує нам і "допомагає" скласти "правильні"
висновки з минулого та розставити пріоритети на теперішнє і майбутнє.
Історичні етапи державотворення України слід розмежувати у такій
послідовності: враховуючи слов’янську приналежність українців, варто
вважати початком української державності VI століття – час існування
полянської держави Кия.
Давній період української державності охоплює час від VI до другої
половини ХV століття і включає в себе такі етапи:
1. VI – середина ІХ століття – початковий етап давньоукраїнської
державності.
2. Середина ІХ – перша третина ХІІ ст. – час існування єдиної
Давньоруської держави з центром у Києві. Саме цей етап української
державності став предметом політичних і наукових баталій протягом
принаймні останніх двох з половиною століть.
3. Друга третина ХІІ – 40-і рр. ХІV ст. – етап існування ГалицькоВолинської держави, яка успадкувала традиції Київської Русі.
4. Завершальним етапом давньоукраїнської державності є удільний (1340
– остання чверть ХV ст.). У цей час українські землі увійшли до складу
Великого Литовського князівства, яке у новітніх історичних дослідженнях
іменується як Литовсько-Руська держава.
Другий період української державності пов’язаний з козаччиною і
охоплює час з 1648 по 1764 рр., який припадає на Українську гетьманську
державу. В її створенні провідну роль відіграло козацтво, яке виникло в кінці
ХV ст., а в середині ХVI ст. утворило Запорозьку Січ – прообраз козацької
республіки.
Третій період української державності припадає на час національновизвольної революції 1917-1921 рр. Цей період відзначається гострою
боротьбою як всередині країни, так із зовнішніми супротивниками і
поділяється на три етапи [3]:
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1. Доба Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). У цей час
було зроблено вирішальний крок до відродження української національної
держави.
2. Українська гетьманська держава Скоропадського (квітень – грудень
1918 р.) була спробою правоконсервативних сил України встановити
військову диктатуру і була своєрідним поєднанням монархічних і
республіканських засад.
3. Доба Директорії (листопад 1918 – березень 1921 рр.) ознаменувалась
відродженням демократичних засад в будівництві Української державності.
Четвертий період української державності – радянський (1917 – 1991 рр.,
у 1917-1920 рр. Українська радянська держава існувала епізодично,
паралельно з УНР).
Після цього Україна до 1991 р. існувала як Українська Радянська
Соціалістична Республіка у складі СРСР. Радянський Союз формально був
конфедеративною державою. Але тоталітарним радянським режимом
нівелювались будь-які прагнення українців до незалежності. Протягом 19901991 рр. на українських землях було відновлено державність, і Україна постала
як незалежна суверенна держава [4].
Таким чином, розглядаючи основні історичні етапи державотворення
України, можна сказати, що Україна пройшла важкий шлях протягом всього
існування: мала постійну зміну політичного життя, що відображалось та
залишало відбиток на розвитку державного управління. Однак, незважаючи на
всі труднощі, українська земля багата своєю історією, подіями, що показує
зразки справжнього державного будівництва, котрі супроводжувалися
досягненнями в державному управлінні, якими варто пишатися.
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ
Працевлаштування є комплексом організаційно-правових та економічних
заходів, що спрямовані на забезпечення трудової зайнятості громадян.
Поняття «зайнятість» в свою чергу переплітається із поняттям
працевлаштування, адже означає діяльність громадян, пов’язану із
задоволенням особистих та суспільних потреб[1].
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Працевлаштуванню характерно дві форми. У першій формі особа може
здійснювати пошук роботи самостійно. Друга форма передбачає те, що
громадянин займається певним видом робіт, що приносять йому дохід та
реалізують його як особистість.
Визначити сутність та роль Державної служби зайнятості в
працевлаштуванні громадян в Україні. Задля досягнення поставленої мети в
процесі здійснення наукового пошуку слід розглянути особливості роботи
Державної служби зайнятості, її ефективність та вплив на зайнятість
населення.
Особливу увагу дослідженню питанню зайнятості і працевлаштування
приділили такі науковці як А.Ю. Бабаскіна, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктова,
О.С. Пашкова, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, О.І Процевський,
В.Н. Скобелкіна, О.В. Смірнова, Г.І. Чанишева, Р.І. Шабанова, Ю.М. Щотова,
С.В. Попов, М.Г. Александров.
С.В. Попов у своїх працях визначив поняття «працевлаштування» як
відносини, що виникають між особами із приводу підшукування роботи та
влаштування на неї за участі державних органів.
Державна служба зайнятості була створена відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про створення державної служби зайнятості
України» та регламентована Положенням про державну службу зайнятості,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991
року №47, і Законом України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991
року. В Україні процес працевлаштування громадян покладений на Державну
службу зайнятості.
В сучасному світі діяльність державної служби зводиться до здійснення
функцій державного управління, яке розглядається в широкому значенні,
тобто як управлінська діяльність усіх органів у системі законодавчої,
виконавчої й судової влади [3].
На Державну службу зайнятості покладені такі завдання: реєструвати
безробітних громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні,
організовувати професійну підготовку і перепідготовку громадян у системі
служби зайнятості, надавати матеріальну допомогу безробітним, аналізувати
і прогнозувати попит і пропозицію робочої сили, брати участь у підготовці
перспективних та поточних державних та територіальних програм зайнятості
і заходів соціального захисту різних категорій населення від безробіття [2].
Відносини у сфері зайнятості населення регулюються Законом України
«Про зайнятість населення», Кодексом законів про працю України, Законом
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття» та іншими актами законодавства[4].
Процес працевлаштування починається з моменту звернення особи до
Державної служби зайнятості у підшуканні роботи. Такий порядок звернення
регламентується Законом України «Про зайнятість населення»[1]. До
Державної служби зайнятості мають право звернутись усі незайняті трудовою
діяльністю громадяни, а також ті, хто бажає змінити місце роботи,
влаштуватись на роботу за сумісництвом або у вільний від навчання час.
124

Громадяни, які звертаються з питанням працевлаштування можуть
зареєструватись та стати на облік за місцем постійного проживання за умови
пред'явлення паспорта і трудової книжки, а у разі потреби – військового
квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють. Також держава
забезпечує підшукання роботи особам, які її втратили [2].
У період карантину Державна служба зайнятості тимчасово обмежила
прийом громадян відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19»). У цьому документі містяться
положення, які регулюють специфіку трудових відносин в період
загальнодержавного карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 [5].
У зв’язку із цією ситуацією, прийом документів здійснюється
дистанційно. Особа, що має намір звернутись до державної служби зайнятості
може подати документи, відправивши їх на електронну адресу або кинути у
скриньку кореспонденції, що розташована на території центру зайнятості.
Опрацювання заявок відбувається у робочі години робочих днів.
Також були внесені зміни до Кодексу законів про працю, зокрема до
ст.113, де зазначається, що перебування на карантині прирівнюється до
простою не з вини працівника. Цей час має оплачуватись з розрахунку не
нижче 2\3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).
У разі відсутності у громадянина професійної кваліфікації чи втрачено
здатність виконувати певну роботу, служба зайнятості організовує проведення
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. На час
карантину, прийом документів особи, яка хоче зареєструватись як безробітна,
можливий через засоби електронного зв’язку або скриньок для
кореспонденції, розміщені біля входу в приміщення центру зайнятості.
Особи, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва
і праці, в тому числі у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією,
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату
працівників, стаття 26 Закону «Про зайнятість населення» передбачає певні
пільги у працевлаштуванні, надання яких залежить від дотримання ними
строків реєстрації в службі зайнятості[1].
Виходячи з результатів досліджень, слід виділити те, що державна служба
зайнятості відіграє важливу роль у працевлаштуванні громадян, оскільки
сприяє забезпеченню зайнятостi населення, запобiгає безробiттю, створює
нові робочі мiсця, забезпечує рiвні можливості усiм громадянам, незалежно
вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та нацiональної
належностi, статi, вiку, полiтичних переконань, ставлення до релiгiї, в
реалiзацiї права на вiльний вибiр виду дiяльностi вiдповiдно до здiбностей та
професiйної пiдготовки з урахуванням особистих iнтересiв i суспiльних
потреб.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В
ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Заочний розгляд у цивільних справах використовується у різних
правових системах світу, що забезпечує ефективність та своєчасність
цивільного судочинства[1]. Прийняття Цивільного процесуального Кодексу
України стало важливим етапом на шляху встановлення процесуального
законодавства та механізму судового захисту.
Заочний розгляд справи відповідно до Цивільного процесуального
Кодексу є особливим порядком розгляду та вирішення цивільної справи за
відсутності відповідача, належним чином повідомленого про час та місце
судового розгляду, від якого не надійшло повідомлення про причини неявки
або зазначені ним причини визнані неповажними, та якщо позивач не
заперечує проти такого вирішення справи, з ухваленням заочного рішення.
Визначити особливості та порядок заочного розгляду в цивільному
процесі.
Особливу увагу дослідженню особливостей розгляду справи в
цивільному процесі приділили такі науковці як С.С. Бичкова, С.В. Васильєв,
П.Ф. Єлісейкін, І.В. Уткіна, В.В. Комаров, Ю.В.Навроцька, С.Я. Фурса,
Є.І. Фурса, Ю.С. Червоний, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян[3].
Поняття «заочний» визначено як такий, що «відбувається за відсутності
особи, якої що-небудь стосується», до того ж, відповідна особа бере участь у
чомусь, не будучи присутньою. Будь-який судовий розгляд справи за
відсутності хоча б одного її учасника заочним.
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Існують випадки, коли відповідач не з’являється у судове засідання, суду
необхідно вирішити питання про відкладення розгляду справи або розгляд
справи у його відсутність. Тому Цивільним процесуальним Кодексом
допускається заочний розгляд справи.
Неявкою відповідача є його фактична відсутність у залі судового
засідання при розгляді справи по суті. Якщо відповідач не явився у судове
засідання після оголошеної перерви, зупинення провадження у справі та
поновлення її слухання це не дає підстав для ухвалення заочного рішення,
оскільки відповідач брав участь у попередніх засіданнях, йому роз’яснювали
його права та обов’язки, він висловлював свою думку і ставлення до позовних
вимог[1].
Перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про
дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки,
які судом визнано поважними, є підставою відкладення розгляду справи (п. 2
ч. 2 ст. 223 ЦПК України). А у разі неявки в судове засідання учасника справи
(його представника) без поважних причин або без повідомлення причин
неявки суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи (п. 1 ч. 3
ст. 223 ЦПК України)[2].
Законодавством передбачено чотири умови, які дають можливість суду
ухвалити заочне рішення:
1)відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце
судового засідання;
2) відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин або без
повідомлення причин;
3) відповідач не подав відзив;
4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи[цпк
Особливість заочного розгляду цивільної справи полягає у тому, що при
ньому неможливою є зміна позивачем предмета або підстави позову, зміна
розміру позовних вимог (ст. 224 ЦПК)[2].
І. В. Уткіна вважає, якщо позивач пред’явив необґрунтований позов, то
залишення заяви без розгляду навряд чи можна вважати ефективним. А на
думку Ю.В.Навроцької обґрунтованим і доцільним є закріплення в законі
можливості ухвалення заочного рішення за відсутності будь-якої із сторін [3].
Особливий порядок оскарження заочного рішення передбачено у ст.284
ЦПК, де зазначається, що заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, на підставі заяви відповідача. А у разі залишення заяви про
перегляд заочного рішення без задоволення не виключається можливість
оскарження заочного рішення відповідачем у загальному порядку шляхом
подання апеляційної скарги.
Виходячи з результатів досліджень, слід виділити те, що при розгляді
справи в заочному порядку, суд досліджує докази, подані сторонами, враховує
їхні доводи, міркування та клопотання й ухвалює рішення, що є заочним.
Також важливим є те, що відсутність у судовому засіданні відповідача та
неможливість заслухати його пояснення не означає, що позовні вимоги
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позивача будуть задоволені в повному обсязі, оскільки суд розглядає справу
на підставі наявних у справі доказів і в разі недоведеності позову повинен
відмовити в позові або задовольнити його лише в доведеній позивачем
частині.
Впровадження заочного розгляду справ є гарантією для розширення засад
диспозитивності в цивільному процесі, а з іншого боку, запобігання
можливості зловживання процесуальними правами й установлення
відповідальності за ці зловживання.
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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
У сучасних умовах особливо актуальні питання, що пов’язані з охороною
авторських та суміжних прав на результати творчої інтелектуальної діяльності
у сфері літератури, мистецтва та науки. Важливою умовою у формуванні
громадянського суспільства є забезпечення особистих майнових та
немайнових прав авторів.
Авторським правом є сукупність прав, які належать автору у зв'язку зі
створенням і використанням твору літератури, науки чи мистецтва. До
об’єктів авторського права належать: літературні письмові твори
белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого
характеру, виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори, комп'ютерні
програми, бази даних, музичні твори, вори образотворчого мистецтва, твори
архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва, фотографічні
твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії,
твори ужиткового мистецтва, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи,
тексти перекладів.
Особливу увагу дослідженню форм захисту авторського права приділили
такі науковці: М. Галянтич, О.П. Сергеєв, М. Гуренко-Вайцман, О. Орлюк,
О. Святоцький, О. Штефан, Н. Філик тощо.
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У зв’язку із активним розвитком інтелектуального права особлива увага
в сучасних умовах приділяється питанню захисту авторського права. Це
пов’язано з тим, що існують різного роду порушення майнових та особисто
немайнових прав суб’єктів інтелектуальної власності .
Під захистом авторських прав слід розуміти передбачені законом заходи
із їхнього визнання, припинення їхнього порушення, застосування до
правопорушників заходів юридичної відповідальності. Захист особистих
немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права здійснюється в
порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним
законодавством [1].
Існують дві форми захисту авторського права: юрисдикційна і
неюрисдикційна.
Під юридискційною формою розуміється діяльність уповноважених
державних органів по захисту порушених чи оспорюваних суб'єктивних
авторських прав. Неюрисдикційна форма захисту передбачає дії юридичних і
фізичних осіб із захисту своїх авторських прав на твір, які здійснюються ними
самостійно без звертань в державні або інші компетентні органи. При цьому
маються на увазі лише законні способи захисту, наприклад сповіщення
порушника про існування авторських прав і пропозицію вирішити спір
шляхом переговорів.
За захистом свого авторського права або суміжних прав суб’єкти
авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому
порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції [1].
Особливу увагу слід звернути на цивільно-правові способи захисту у
випадку виявлення порушення. Зокрема, в ст. 52 Закону України «Про
авторське право та суміжні права» зазначено, що при порушеннях будь-якою
особою авторського права або суміжних прав, недотриманні передбачених
договором умов використання творів і об’єктів суміжних прав, порушеннях
особистих немайнових прав і майнових прав суб’єктів авторського права і
суміжних прав вони мають право: вимагати визнання та поновлення своїх
прав,звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав, подавати
позови про відшкодування моральної шкоди, подавати позови про
відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду, вимагати припинення
підготовчих дій до порушення авторського права або суміжних прав тощо[1].
У статті 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»
визначено порушення, що дають підстави для захисту авторського права:
вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права
суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, плагіат— оприлюднення
(опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка
не є автором цього твору, піратство у сфері авторського права і (або) суміжних
прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України,
вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних
примірників, фонограм, відеограм і програм організацій мовлення,
підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про
управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних
прав чи особи, яка здійснює таке управління[2].
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О. Штефан визначає дві групи осіб, які здійснюють піратську діяльність.
До першої групи належать безпосередньо особи, які зайняті в легальному
виробництві та тиражуванні об’єктів авторського права або які мають доступ
до легального виробника. Другу групу складають особи, які виготовляють
продукцію контрафактним способом.
В Україні, існує процедура реєстрації авторських прав. Під реєстрацією
авторських прав розуміється процес отримання охоронного документа, а саме
«свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір» шляхом державної
реєстрації.
Реєстрацією займається Міністерство розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України, яке веде облік авторів, реєструє їх твори й
видає авторам свідоцтва. Зареєстровані та незареєстровані твори, згідно
Закону України «Про авторське право і суміжні права» охороняються
однаково.
Питання захисту об’єктів авторського права або суміжних прав у
сучасних умовах є законодавчо врегульованим, і, відповідно, об’єкти, які
мають правову охорону, повинні використовуватись виключно за згодою
автора. Проте існують випадки, вільного використання твору без згоди автора
в межах відтворення у пресі, опублікованих у газетах або журналах статей з
політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів
такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке відтворення,
публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не
заборонено автором.
На підставі п. 4 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» без
згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені та джерела
запозичення дозволяється відтворення з метою висвітлення поточних подій
засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше
публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких
подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.
Також вільним використанням твору автора є відтворення в каталогах
творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або
в колекціях, для висвітлення зазначених заходів, без використання цих
каталогів у комерційних цілях (п. 5 ст. 21 Закону «Про авторське право і
суміжні права»)[3].
Виходячи з результатів дослідження, можна виділити те, що цивільноправовий захист авторських прав на сьогодні є актуальним питанням, яке
потребує подальших досліджень, що, безумовно, сприятиме підвищенню
ефективності захисту авторського права.
Таким чином, для забезпечення ефективного захисту авторського права
держава повинна вжити таких заходів: ввести норми, що передбачають
відповідну компенсацію суб’єктам авторського права за завдану їм шкоду,
рішуче і безумовно засудити незаконне використання об’єктів авторського
права та ввести до національного законодавства норми, які передбачають
досить суворі заходи кримінального покарання за незаконне використання
об’єктів авторського права.
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СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ ЯК ОСНОВА БУТТЯ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Всі історичні епохи мають свої відмінності та відрізняються від інших
цілою низкою системи цінностей та життєвих орієнтирів. Вони визначають
певні звичаї, традиції, характер та риси певного народу, політичні системи
суспільства, обумовлюють зразки поведінки людей, створюють динаміку та
спрямованість соціальних, а також політичних процесів та особливості
морального клімату в країні.
Етап жвавого духовного відродження, який не в перший раз переживає
наш народ, визначається збільшенням інтересу до розуміння ролі духовних
цінностей у його бутті. З моменту здобуття державної незалежності,
незважаючи на всі події, що відбулись у країни, ми не маємо можливості
говорити про те, що в нас існує цілісна система цінностей, як фундамент
суспільства.
В давні часи людина не була активним творцем історії, а лише учасником
історичного процесу. Однак, сучасні науки, які розглядають проблеми історії
культури в наш час, все більше орієнтуються на людину. Саме тому,
збільшується інтерес щодо подальшого осмислення духовності народу з
різних сторін, адже це дає можливість визначати зв’язки із минулим та
встановити перспективи майбутнього.
Основною проблемою системи духовних цінностей сучасного
суспільства є відсутність консенсусу щодо визначення основоположних
національних цінностей, в тому числі й проблема орієнтирів подальшого
розвитку. Тому, важливим завданням є створення такої особливої системи
духовних цінностей, яка була б прийнята більшістю та прийнята головним
інструментом суспільних реформувань.
Серед вчених, що досліджували проблеми системи цінностей та духовної
культури нашого суспільства, є такі представники філософії як І.Бичко,
В.Горський, В.Малахов, С. Пролєєв. Значний внесок в розвиток теорії
цінностей зробили такі вчені як В. Андрущенко, С.Анісімов, В.Васютинський,
О.Дробницький, А.Здравомислов, М.Каган, С.Кримський, Л.Мисів, Г.Ситнік,
Ю.Сурмін та інші.
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Потреба у вивчені філософських проблем духовного життя суспільства
виникає через необхідність з’ясування особливостей створення системи
цінностей сучасного суспільства.
Оскільки цінності є продуктом політичного, правового, економічного,
духовного досвіду, остільки вони є індивідуальними для кожного із суспільств
та мають відповідні відмінності у часі та у різних народів [3, с.180].
Суспільні цінності постійно змінюються: одні знецінюються, в той же
час, коли інші – стають особливо важливими для людей. Всі історичні епохи,
в тому числі і наша, надавали пріоритет деяким цінностям, що були
притаманні народам в певний період.
В певній мірі культура втілює ціннісну самобудову народу як унікальної
історичної особистості. Суспільство завжди відчувало потребу матеріального
існування, однак без духовних цінностей життя людини не можливе, тому
розвиток будь-якого народу, його культури не гине, а постійно розвивається,
відроджується в більш нових формах.
Цінності є одним з основних інтегруючих факторів суспільства або
соціальної групи, «що впорядковують для людини Всесвіт, довкілля, соціальні
відносини, речі тощо» [2, с. 106].
Цінності завжди «є ідеальною моделлю, яка відповідає інтересам
суспільства на певному історичному етапі» [1, с. 451], грає роль своєрідної
шкали чогось значущого, необхідного або бажаного, чим суспільство
керується у просторі, виступає, так званим, орієнтиром людських стандартів.
Інтереси людей в більшості пов’язані із матеріальними потребами, однак
вони в будь-якому випадку проходять через свідомість особистості,
впливаючи на її емоції, почуття, сферу бажань і волевиявлення. Тому,
матеріальні інтереси та потреби відображаються в духовній сфері і навпаки, а
ідеї та цінності перетворюються на реальні дії індивідів.
Духовне життя складається із трьох компонентів:
- по-перше, суспільна свідомість як відбиття суспільного буття;
- по-друге, визначення духовного життя виокремлює духовне
виробництво, тобто духовні цінності, ідеї, поширені в суспільстві, певним
чином створюються та відтворюються;
- по-третє, визначення духовного життя розглядає його в контексті
культури як функціонуючої системи цінностей, що передбачає спадкоємність
культурних традицій. [4, с. 65].
Таким чином, існує тісний зв’язок між інтересами, духовними цінностями
та потребами як особливо важливими елементами системи культури. Потреби
показують діалектичну взаємодію потрібних умов буття і способів
цілепокладання діяльності. Водночас, інтереси виявляють діалектику
суб’єктивного і об’єктивного, а цінності демонструють діалектику
соціального змісту та певної форми.
Цінністю може бути не тільки те, що існує, але й те, що треба створити,
за що треба боротися [5, с.15–16] – предмет, що має певну користь і здатний
задовольнити ту чи іншу потребу людини; ідеал, до якого прагне людина;
норма, якої необхідно дотримуватися; значущість чогось для особистості,
соціальної групи, суспільства.
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У нашому житті існують достатньо важливі «механізми» інтеграції всіх
цінностей. Одним із таких «механізмів» являється світоглядна сторона
суспільної свідомості. Якраз у філософському мисленні переробляються всі
досягнення науки, мистецтва, осмислюються політичні події та відносини.
Саме в об’єднанні всіх цінностей і лежить функція моралі як засобу
урегулювання суспільних відносин. Моральні цінності наділені такими
особливостями та специфікою, що вони проникають в усі сфери
життєдіяльності людей, пропонуючи вже готові та закріпленні зразки
регулювання людських відносин. Моральні уявлення, мотиви, спонукання
діють і в сфері наукової творчості, і в мистецтві, і в політиці. Через ці
спонукання, в тому числі через усвідомлення особистих і чужих інтересів, про
припустимість неморальних засобів у досягненні моральних цілей,
справедливість і несправедливість устрою суспільства та через інші елементи
суто морального змісту здійснюється саморегуляція індивідуальної поведінки
і регулювання спільних дій членів тієї чи іншої спільноти [4, с. 68].
Особливістю моральної свідомості є те, що вона може в собі поєднувати
вищі цінності, які були встановленні в історії суспільства – любов, істина,
свобода, добро, справедливість, чесність та багато інших.
Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток духовних цінностей
перебуває в неоднозначній залежності від розвитку матеріальних потреб та
інтересів людей. Всі важливі досягнення духовного життя з початку їх
виникнення починають безпосередньо впливати на систему цінностей
наступного покоління. Отже, тільки духовні цінності допомагають людині
знайти відповіді на питання сенсу життя. Саме вони являються опорою
культури і суспільства і здатні об’єднувати та роз’єднувати суспільство.
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ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Зміни, що відбулися на території нашої держави, стали основою для зміни
моделі державного управління. Актуальність необхідності розвитку та
вдосконалення науково-методологічних засад, викликані внаслідок
трансформації підходів до організації взаємодії між суб’єктами управління
суспільними процесами у сфері державного управління, а також
адміністративного права.
Межі адміністративно-правового статусу та адміністративного впливу
визначає право, яке є регулятором суспільних відносин, що дає певну гарантію
обмеження впливу зі сторони держави на громадян та суб’єктів
господарювання. Правовий статус органу виконавчої влади визначається у
спосіб, який показує практичність механізму стримувань та противаг у
розподілі сфер впливу гілок державної влади.
Органи виконавчої влади створені задля реалізації державної політики,
тому їх статус є похідним від функції, які держава повинна виконувати. Для
того, щоб їх виконання було ефективним та оперативним є потреба
покращення та вдосконалення наукових підходів до визначення змісту та
сутності адміністративної правосуб’єктності належних органів держави.
Значний внесок у дослідження проблематики адміністративної
правосуб’єктності органів виконавчої влади стали праці таких науковців як
Р. О. Куйбіда, Р. С. Мельник, В. Б. Авер’янов, Т.О. Гуржй, Ю. П. Битяк,
О. В. Кульменко.
Звернувши увагу на теоретичні засади адміністративного права, слід
зазначити, що в кожного суб’єкта адміністративно-правових відносин є певні
ознаки, які зазначають їх місце в системі державної влади. Точно так само і
органи виконавчої влади володіють певними ознаками й особливостями їх
функціонування. З однієї сторони, такі особливості є безпосередньо
закріпленими в нормативно-правових актах, які регулюють повноваження, а
також функції органу виконавчої влади. З іншої сторони, саме місце органу
виконавчої влади у загальній ієрархії системи державного управління
визначається через певні ознаки, які характеризують такий орган.
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Адміністративна правосуб’єктність являється самостійною ознакою або
рисою суб’єкта адміністративно-правових відносин. Це робить саме розуміння
місця такого суб’єкта в системі суспільних відносин обтяженим науковометодологічним інструментарієм двох наук: адміністративного права та науки
державного управління, не зважаючи на те, що категорія «правосуб’єктність»
є суто правовою детермінантою [2, с. 97-98]. Проте є визначальною в науці
державного управління для ідентифікації суб’єкта владних повноважень, яким
виступає орган виконавчої влади.
Слід
визначити,
що
означає
категорія
«адміністративна
правосуб’єктність», в даному випадку доречно розглянути результати
наукових досліджень Я. М. Сандул, яка зазначає, що «суб’єктом
адміністративного права є носій прав і обов’язків у сфері саме державного
управління. Відповідні права і обов’язки можуть бути передбачені нормами
адміністративного права, а відповідні права суб’єкт має реалізовувати,
обов’язки – виконувати та бути самостійним суб’єктом відповідальності (мати
необхідний обсяг правосуб’єктності)» [3, с. 8].
Наділення собі, тобто учасників адміністративних правовідносин
правосуб’єктністю являється першим ступенем в процесі впровадження
юридичних норм в соціальне життя, що означає реальне визначення в через
норми кола осіб, які можуть бути суб’єктами прав.
Що ж стосується органу виконавчої влади, то ідентифікація здійснюються
шляхом «наділення». Мається на увазі, що правосуб’єктність в такому випадку
є похідною характеристикою суб’єкта владних повноважень.
З цього приводу А. В. Денисова зазначає, що «адміністративно
правосуб’єктні органи державної влади в адміністративних правовідносинах
одночасно наділені адміністративно – правовою нормою мати та реалізувати
свої права й обов’язки» [1, с. 147]. Таким чином можна встановити, що вони
зумовлюють правосуб’єктність, а не сама правосуб’єктність визначає місце
органу державної влади в системі суб’єктів адміністративного права.
Адміністративна правосуб’єктність органу виконавчої влади пов’язана із
моментом його створення (шляхом прийняття відповідного розпорядчого
акта), а також державної реєстрації. Проте сам момент може бути наслідком
настання інших юридичних фактів зумовлених певними ознаками.
Існують такі способи виникнення адміністративної правосуб’єктності
органів виконавчої влади:
 внаслідок рішення посадової особи або вищих державних органів;
 внаслідок публічно-політичних процесів (формування Кабінету
Міністрів України) ;
 внаслідок рішення колегіального органу або загальних зборів органу
державної влади, завдяки чому формуються його окремі органи чи структурні
підрозділи (йдеться мова про органи місцевого самоврядування в певних
державних структурах виконавчої гілки влади). [2, с. 99].
Органам виконавчої влади характерна така ознака, як структурованість та
системність, а тому розглядаючи адміністративну правосуб’єктність певного
суб’єкта владних повноважень, слід взяти до уваги, що вона певним чином
поширюється і на йог структурні підрозділи, посадову чи службову особу.
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Однак з цього приводу слід зазначити:
 по-перше, адміністративна правосуб’єктність органу державної
виконавчої влади завжди буде ширшою за своїм змістом, ніж адміністративна
правосуб’єктність окремого його структурного підрозділу чи посадової особи,
навіть якщо ця посадова особа наділена певним додатковим статусом;
 по-друге, адміністративна правосуб’єктність структурного підрозділу
завжди с похідною від самого органу державної виконавчої влади;
 по-третє, орган виконавчої влади може обмежувати та змінювати
адміністративну правосуб’єктність свого структурною підрозділу, однак не
може змінювати власну адміністративну правосуб’єктність;
 по-четверте, реалізуючи свою адміністративну правосуб’єктність, орган
виконавчої влади може виступиш загалом від імені будь-якого структурною
підрозділу, навіть відокремленого чи зі спеціальним статусом Натомість
зворотній процес можливий лише за умови виконання низки обов’язкових
вимог;
 по-п’яте, момент виникнення адміністративної правосуб’єктності
структурного підрозділу органу виконавчої влади настає значно пізніше, ніж
у самого органу [2, с. 99].
Отже, в підсумку можна заявити, що з метою ефективної реалізації
органами виконавчої влади своїх повноважень в сфері державного управління
суспільними процесами, слід розробити комплекс певних елементів
правосуб’єктності такого органу, яка б володіла відповідним балансом між
поставленими завданнями та повноваженнями. Також, статус такого суб’єкта
повинен відповідати засадам демократичного управління і розвитку публічнополітичних процесів.
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Швидкий розвиток інформаційних технологій відкрив для людства багато
можливостей, і водночас призвів до появи маси викликів, які охопили велику
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кількість викликів у всіх сферах людства і вимагають відповідних заходів.
Одним із важливих завдань, що стоїть перед економічними та юридичними
науками, є вивчення такого питання як «дистанційна праця».
Незважаючи на те, що багато працівників, які виконують свої робочі
функції поза межами приміщень роботодавця, щодня зростає кількість питань,
пов’язаних із дистанційною зайнятістю та потребують подальшого вивчення,
залишається значним.
Дослідженню проблем дистанційної праці присвячено роботи таких
науковців, як Д. П. Богиня, Т. Бондар, О. Буроменко, О. Гулевич,
А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, А. М. Колот, Ю. М. Куліков, Е. М. Лібанова,
М. Лушніков, В. О. Мандибура, М. Мельничук, В. Мортіков, Я. В. Свічкарьова
та інші [3, с. 163].
Метою даної роботи є розкрити основні питання, які пов’язані із
дистанційною працею та особливості її у застосуванні.
Дистанційна зайнятість на теренах України знаходиться ще у процесі
зародження, хоча у багатьох країнах світу це вже є поширене та серйозне
значення, що складає конкуренцію типовим формам працевлаштування.
Поняття «дистанційна праця» немає у жодному законі України, тоді як у
декількох місцях мова йде про працю вдома, що є одним із видів праці
дистанційної у Кодексі законів про працю України (КЗпП України) [2]; ст. 18
Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
тощо) [4].
Я. В. Свічкарьова, після вивчення визначень, що існують у наукових
працях, запропонувала дистанційну роботу розуміти, як таке явище, що
працівники виконують свої посадові обов'язки під час віддаленої роботи
[5, с. 133].
На теперішній час існують певні види дистанційної праці. Їх описує у
своїх працях О. Гулевич, де чітко враховує такі аспекти, як використання
телекомунікаційних технологій і тип робочого місця [1, с. 10].
Основними видами дистанційної праці є:
1. Дистанційна зайнятість, що розподілена на роботу вдома й роботу в
офісі: робота виконується в основному висококваліфікованими працівниками
під довірою роботодавця. На роботу вдома відведена більша частина часу
(бухгалтер, дизайнер тощо).
2. Надомна робота: сукупність монотонних операцій, які не вимагають
високої майстерності виконавця. В основному таку роботу виконують жінки,
особи з інвалідністю, оплата проводиться по закінченню роботи (поклейка
конвертів, збір деталей із дрібних запчастин, пошив одягу).
3. Позаштатна дистанційна робота: позаштатні працівники виконують
домашні завдання на основі договорів з роботодавцями (журналіст,
письменник, перекладач).
4. Мобільна дистанційна робота: робота з використанням нових
технологій. Співробітники спілкуються з клієнтами за допомогою комп’ютера
та надають їм необхідні послуги (торгові представники, оператори гарячих
ліній).
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5. Робота на спеціальних робочих місцях: роботодавцем створюються
спеціальні приміщення, забезпечені телекомунікаційним зв’язком.
Передбачається робота в колективі (програміст, дизайнер, маркетолог тощо).
Щоб забезпечити ефективний захист дистанційної праці між
працівниками та роботодавцями, слід підписати трудовий договір, який
забезпечить виконання працівниками своїх прав та дотримання зобов’язань
роботодавця, забезпечуючи тим самим свободу праці. У трудовому договорі з
домашнім працівником має чітко врегульовуватись питання щодо робочого
часу такого працівника, і його робочий час не має перевищувати законодавчо
визначених 40 годин. Проте однією з найбільших проблем, з якою стикаються
працівники, є перевищення робочого часу. Значна частка (45 %) домашніх
працівників не мають вихідних днів хоча б раз на тиждень [2].
Трудовий договір, укладений із працівниками, повинен письмово
повідомляти працівників про наступні умови праці. Це положення знайшло
своє відображення у КЗпП України ст. 24, де зазначено, що при укладанні
трудового договору між фізичною особою та роботодавцем, повинен бути
укладений у письмовій формі [2].
До 2020 року розвиток дистанційної праці був недосконалим. Цьому
передували певні причини. Тому варто виділити проблеми, які потребують
вирішення для повноцінної роботи дистанційної праці [3, с. 164]:
- відсутність в Україні офіційно зареєстрованих технологій упровадження
дистанційної праці;
- відсутність законодавчої ініціативи щодо легалізації дистанційної праці
в Україні;
- невідпрацьованість законодавства в питаннях оформлення на віддалену
роботу, оплати праці, режимів праці, соціальної захищеності, сплати податків;
- недостатність спілкування та обміну досвідом дистанційних
працівників;
- відсутня юридична відповідальність роботодавців за відповідні умови
праці та страхування життєвої працездатності працівника.
Однак, трудові відносини у зв’язку з коронавірусом 30 березня 2020 року
Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла Закон про
внесення змін до деяких законодавчих актів, щоб забезпечити додаткові
соціальні та економічні гарантії у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-2019) (проєкт №3275). Законом внеслись зміни відповідно до
Кодексу Законів про Працю. Де чітко було обумовлено: у законодавстві
передбачено дві системи робочого часу: дистанційна (домашня) робота та
гнучка тривалість робочого часу (відносно нової редакції стаття 60):
«Дистанційна (надомна) робота - це форма організації праці, коли роботу
виконують працівники за місцем свого проживання або інші місця, які він
вибирає, в тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій,
але за межами місцезнаходження роботодавця [2].
Якщо між працівником та роботодавцем не було інших домовленостей
про інші питання у письмовій формі, то відповідно дистанційна (надомна)
робота забезпечує повну оплату визначену чинним трудовим договором.
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Гнучкий режим робочого часу є формою організації праці, яка
встановлює режим роботи, що має відмінність від режиму роботи, визначеного
внутрішніми порядками графіку роботи, але лише в тому випадку, якщо він
визначається щоденно, щотижня або протягом певного облікового періоду
(два тижні, один місяць тощо) норми тривалості робочого часу.
Дистанційна (домашня) робота та гнучкий робочий час не обмежують
сферу трудових прав працівників. Стаття 113 КЗпП "Порядок оплати часу
простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)" також зазнала
деяких поправок. Проведення вільного часу не є виною працівника, у тому
числі під час оголошення карантину, визначеного Кабінетом Міністрів
України, його слід оплачувати за ціною не менше двох третин тарифної ставки,
встановленої для працівників цієї категорії (окладу) [2].
Таким чином, дистанційною працею є форма виконання працівником
трудових обов’язків, яка здійснюється поза приміщеннями роботодавця із
використанням для спілкування з керівництвом та колегами інформаційних
технологій. Однак, відсутність єдиної нормативно-правової бази та
регулювання дистанційної праці створює деякі питання та проблеми між
роботодавцем та працівником, що певним чином унеможливлює чітке
запровадження в Україні цієї форми діяльності.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Україна стала на шлях розвитку ринкової економіки, яка забезпечує
високий рівень прав інтелектуальної власності. Охорона інтелектуальної
власності є невід'ємною частиною всіх форм виробничих, комерційних,
підприємницьких та українських організацій.
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Розвитку науки інтелектуальної власності, охорони її результатів особливу
увагу почали приділяти ще із часів незалежності держави. Невід’ємною
нормативною базою охорони об’єктів інтелектуальної власності є:
- положення Конституції України;
- закони України;
- укази Президента України;
- нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України;
- відомчі нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади
України.
Незалежна країна не може мати повного економічного розвитку, без
національної політики захисту інтелектуальної власності, а також неможливо
мати розвинену національну незалежну економічну структуру. Процес
інтеграції України до Європейського Союзу та приєднання до Світової
організації торгівлі вимагають захисту та охорони авторських і суміжних прав
та прав промислової власності на сучасному рівні економічно розвинених
країн [1, с. 36].
Правовою основою, що регулює питання інтелектуальної власності, є
Конституція України, Господарський, Цивільний, Митний, Податковий,
Кримінальний кодекси України, Кодекс України про адміністративні
правопорушення, Кодекс законів про працю України, Цивільнопроцесуальний, Господарсько-процесуальний, Кримінально-процесуальний
кодекси України, Кодекс адміністративного судочинства України, закони
України: «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про авторське право
і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові
зразки», «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів
господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для
лазерних систем зчитування» та ін [2].
Згідно з ч. 2 ст. 54 Конституції України державою гарантується право
кожного громадянина на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності,
а ч. 4 ст. 41 Основного Закону проголошує, за винятком випадків,
передбачених законом, ніхто не може їх використовувати або поширювати без
його згоди; крім того, ніхто не може бути незаконно позбавлений права
власності [3]. Адміністративна відповідальність є найшвидшим та
найчастішим застосовуваним методом захисту за порушення такого права [4,
с. 5]
В. В. Галунько у своїх працях зазначає, що адміністративно-правова
охорона права інтелектуальної власності – це відносно самостійний інститут
юриспруденції, який врегульовує суспільні відносини з охорони прав усіх
суб’єктів права власності та широкого загалу осіб від майна підвищеної
небезпеки, що виникають в основному у сфері державного управління з
можливістю застосування до порушників режиму власності засобів
державного впливу, в тому числі методів адміністративного примусу [5, с.
155].
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Відповідно до чинного законодавства Кодексу України про
Адміністративні правопорушення (КупАП), визначається відповідальність за
суспільно шкідливі порушення та встановлення адміністративної
відповідальності за такі правопорушення: ст. 51-2 КУпАП «Порушення прав
на об’єкт права інтелектуальної власності» (ст.ст. 164-3 «Недобросовісна
конкуренція», 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без
державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування
фільмів», 164-7 «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів,
передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і
демонстрування фільмів», 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз
даних», 164-13 «Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт,
імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи
сировини для їх виробництва») [6].
Посилаючись на сайт Державної служби статистики України, за 2019 рік,
що є і на даний час актуальним, можна проаналізувати адміністративні
правопорушення у сфері інтелектуальної власності (відтворена загальна
кількість) :
1. Кількість справ, не розглянутих на початок звітного періоду – 2;
2. Кількість справ, які надійшли за звітний період – 57;
3. Кількість повернутих справ у звітний період – 21;
4. Із них для належного оформлення – 20;
5. Кількість розглянутих справ, за якими винесено постанови (рішення) у
звітному періоді – 31;
6. Накладення адміністративного стягнення – 19.
Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності
здійснюється суб’єктами публічного управління, а саме:
- Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського
господарства України;
- Експертною службою МВС України;
- Державною фіскальною службою України;
- Антимонопольним комітетом України та ін.
Адміністративно-правова охорона об’єктів інтелектуальної власності
застосовується частіше ніж цивільна та кримінальна, що зумовлено низкою
причин:
- по-перше, склади адміністративних правопорушень у сфері
інтелектуальної власності є формальними, а склади злочинів у тій же сфері –
матеріальними (ст. ст. 176, 177, 229, 232 КК України) [7];
- по-друге, потерпілий внаслідок притягнення правопорушника до
кримінальної відповідальності отримує лише моральне задоволення (штраф за
скоєння злочинів надходить у дохід держави, а для отримання компенсації
заподіяних збитків особа має ініціювати судове провадження у порядку
цивільного судочинства);
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по-третє, ступінь суспільної небезпечності від скоєння злочинів у сфері
інтелектуальної власності є набагато нижчим від злочинів, які посягають на
життя чи здоров’я особи, конституційні чи політичні права.
Таким чином, адміністративно-правова охорона об’єктів інтелектуальної
власності - це сукупність різноманітних взаємопов'язаних заходів, що
здійснюються громадськими організаціями та неурядовими установами,
метою яких є запобігання порушенням та усунення причин порушень, тим
самим сприяючи нормальному процесу здійснення громадянами своїх прав та
свобод. Адміністративно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні
є необхідною та перспективною, її потрібно розглядати комплексно, при
цьому застосовуючи можливості всіх галузей права, у тому числі і
адміністративного.
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Наявність прогалин нівелює внутрішню узгодженість системи права і, як
наслідок, призводить до збоїв у правовому регулюванні. Тож ефективність
останнього залежить від зведення прогалин до мінімального рівня. При цьому
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оперативність подолання прогалин — необхідний компонент процесу повної
реалізації цілей поставлених перед законом.
Висвітлити поняття прогалини в законодавстві, підстави виникнення
цього явища та розглянути способи їх усунення і подолання.
Прогалиною в законодавстві є відсутність конкретних правових
положень у законодавчих актах, які мають регулювати суспільні відносини.
Розрив у регулюванні життєвих ситуацій у суспільних відносинах можна
згадати в інцидентах, коли відносини, які мають бути врегульовані,
залишилися нерегульованими [8, с. 416]
Упущення в праві є слабким місцем у виявленні державної волі, в
недостатньому використанні засобів юридичної техніки, в наявності білих
плям і суперечностей в праві, що діє. [3, с. 83–84].
Сама прогалина характеризується як незаповнене місце, пропуск,
упущення або недолік. Де упущення є невиконанням належного, недоглядом,
помилкою через недбалість, а недолік — недосконалість, вада або похибка. [4,
с. 5].
Алексєєв С. С. зазначав, що прогалина в законодавстві – це брак
конкретної норми, необхідної для регламентації відносин, які входять у сферу
регуляції права. [1, с. 406]
На думку Хропанюка В. М. прогалина в законодавстві — це відсутність
правової норми при вирішенні конкретних життєвих випадків, які
охоплюються правовим регулюванням і повинні бути вирішені на підставі
права [7, с. 267–268].
Схожу інтерпретацію визначення прогалини в законодавстві давав
Піголкін А. С. розуміючи її як відсутність у чинній системі законодавства
норми права, відповідно до якої має вирішуватися питання, що вимагає
правового регулювання. [5, с. 256]
Тому, можна визначити, що прогалини в законодавстві — це нестача
(повна, часткова) конкретної юридичної норми, яка регулює певні суспільні
відносини.
Причини прогалин бувають різні:
-не здійснив певних законодавчих дій, оскільки не передбачив появу
нових життєвих ситуацій, які є результатом невпинного розвитку відносин у
суспільстві;
-законодавець допустив погрішності розробляючи закони та
використовуючи засоби правової техніки;
-законодавець не відтворив багатоманітність життєвих ситуацій в
нормативних актах, що вимагають регулювання.
Виникають прогалини там, де суперечать норми однакової сили, коли
одна з них «знищує» іншу. [6, с. 401] Але повністю уникнути прогалин
неможливо, оскільки вони є нормальним правовим явищем, а тому слід знайти
засоби їх усунення або подолання, тобто швидкого заповнення.
Правотворчість державними установами — це єдиний спосіб заповнити
прогалини. Але виявляючи прогалину, не завжди можливо швидко прийняти
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необхідні правові засади, саме тому правоохоронні органи використовують
швидкі способи заповнення прогалин для вирішення судової справи.Цими
засобами є: аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування норм
права. [8, с. 416-417]
Аналогія закону — це розв'язання юридичного питання або справи,
основою для чого використовують правові норми, які розраховані на подібні
випадки. «Подібні» означає однотипний правовий режим регулювання. [8, с.
417]
Аналогія права — вирішує справу або окреме юридичне питання на
основі загальних принципів, принципів права та змісту закону.
Використовується коли немає норми, яка б передбачала даний або схожий
випадок. Застосовуючи подібність права, значну увагу варто приділити
принципам права, закріпленим в конституції, адже вони мають вагоме
значення. [6, с. 403] Виходячи із власної правосвідомості, правозастосовник
може мотивуватись конституційними нормами, оскільки вони є нормами
прямої дії.
Субсидіарне застосування або міжгалузева аналогія — це використання
нормативних правил, які регулюють схожі за вагомими рисами відносини у
тісно пов'язаних галузях до конкретно визначених відносин. Однак,
запозичення можливе лише у галузей, які мають схожість у правничому
регулюванні. У міжгалузевій подібності закладено важливу ознаку —
заощадливість нормативного матеріалу: коли можна застосувати
відпрацьоване іншими галузями, то недоцільно приймати нові норми. [8,
с.417- 418] Субсидіарне застосування норм цивільного права потрібно
розуміти як правовий механізм, що дозволяє розвантажити законодавство від
ірраціонального дублювання однакових та подібних норм та понять у
суміжних галузях, інститутах права.
Слід звернути увагу на те, що в деяких галузях права субсидіарне
вживання норм цивільного права скасовується самим законодавчим органом,
або воно недопустимо, навіть не зважаючи на відсутність заборони в законі.
Міжгалузева схожість можлива лише для законодавства про трудові, сімейні
та інші відносини норм, які включені як додаткові. Також хочу звернути вашу
увагу на той факт, що регулювання відносин у суспільстві будь-якою галуззю
права здійснюється лише власними галузевими методами. [6, с. 403-404]
Також, потрібно знати, що заповнення прогалин у законах України не
належить до повноважень Конституційного Суду України. [2]
Отже, ми маємо розуміти, що законодавство має бути
високоорганізованою, цілісною, ієрархічною системою. A результатом
розвитку і динаміки відносин в суспільстві, постійної перебудови
законодавчої системи є виникнення прогалин в законі.
Підстави для появи пропусків у законі різні: відставання нормотворчості
від сучасності нашого життя, нездатність законодавчих органів відтворити всі
можливі ситуації, які потребують правового регулювання, недосконале
використання правової техніки. Однак конкретні шляхи усунення та
подолання прогалин у законодавстві – це застосування аналогії закону та
аналогії права.
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Неофіційне працевлаштування є гострою проблемою не лише на
території України, а й у всьому світі. У світі близько 2 мільярдів людей
працюють неофіційно, що становить понад 60% працюючого населення
планети, переважна більшість цих людей не мають належних умов праці та
соціальних гарантій. Про це зазначено в доповіді про «неформальній
економіці» Міжнародної організації праці (МОП). Доповідь МОП про
«неформальній економіці» заснована на показниках з більш ніж 100 держав.
За даними дослідження, найвищий відсоток людей, які працюють неофіційно,
припадає на країни, що розвиваються, – це 93%. В Африці неформально
працюють майже 86% робітників, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а
також в арабських державах ця цифра становить приблизно 68%, в Північній і
Південній Америках – 40%, а в Європі та Центральній Азії – 25% [1].
Тривожніші показники виявлені у сфері сільського господарства:
неофіційно працюють понад 90% працівників. В інших сферах діяльності на
«неформальну економіку» припадає половина робочих місць. У людей, які
проживають у сільській місцевості, ймовірність бути найнятим неофіційно – у
2 рази вище, ніж у міських жителів [1].
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Висвітлити недоліки неофіційного працевлаштування, проаналізувавши
ситуацію в Україні та у світі.
Офіційно в Україні зайнято 8 мільйонів чоловік. І близько 4,3 мільйона
працює без належного оформлення трудових відносин. Найчастіше працюють
без оформлених трудових відносин у торгівлі, будівництві, аграрному секторі,
ломбардах (мікрофінансових установах), у закладах харчування, особливо під
час роботи на фізичних осіб-підприємців тощо [5].
Даній проблемі було приділено достатньо уваги науковцями.
Дослідження працевлаштування висвітлювали у своїх працях А.Ю. Бабаскіна,
Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктова, О.С. Пашкова, В.І. Прокопенко,
О.В. Смірнова, Г.І. Чанишева та ряд інших.
Причиною неофіційного працевлаштування та наслідком водночас
визначають бідність. Експерти стверджують, що перехід до формальній
економіці та офіційного працевлаштування – є необхідною умовою гідної
роботи і сталого розвитку.
Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку
вона вільно обирає або на яку вільно погоджується [2]. Але багато громадян
погоджуються на використання найманої праці без оформлення трудових
відносин. «Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата є реаліями
сьогодення, які увійшли в наше життя та набули значного поширення. Це у
свою чергу є причиною серйозної соціальної та економічної проблеми в
Україні.
Неофіційно найманому працівнику не зараховується страховий стаж,
тому це в майбутньому впливає на одержання пенсії, оскільки вона
обчислюється при наявності страхового стажу. Також неофіційне
працевлаштування унеможливлює виплату матеріальної допомоги у разі
настання безробіття, компенсацію тимчасової непрацездатності. У свою чергу
роботодавець зобов’язаний надати працівнику трудові та соціальні гарантії,
передбачені трудовим законодавством (відпустки, оплата тимчасової
непрацездатності, надання пільг, забезпечення особливих умов праці для
жінок, неповнолітніх тощо).
Офіційне працевлаштування є основою соціальної захищеності
працівників. Саме тому використання найманої праці без оформлення
трудових відносин призводить до позбавлення громадянина права на працю,
відпочинок, відсутності матеріального забезпечення у разі хвороби, повної або
часткової втрати працездатності, настання безробіття, пенсійного
забезпечення.
Станом на січень 2019 року на кожному другому підприємстві в Україні
"зарплати в конвертах" отримує половина або й більше працівників, заявив
заступник голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов [4].
При допущенні працівника до роботи без оформлення трудового
договору (контракту) та виплати заробітної плати без нарахування та сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і
податків на роботодавця накладаються фінансові санкції відповідно до статті
265 КЗпПУ у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на момент виявлення порушення [3].
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Легалізація трудових відносин гарантує забезпечення прав і гарантій
роботодавців та найманих працівників. Саме тому одним з пріоритетних
питань сьогодення, які потребують негайного вирішення, є детінізація
зайнятості населення та легалізація заробітної плати. Державою здійснюються
певні кроки в цьому напрямку, зокрема, в частині зменшення відсотку єдиного
соціального внеску для страхувальників. Однак соціальний захист сьогодні та
пенсійне забезпечення в майбутньому залежить, перш за все, від свідомої
громадянської позиції самих працюючих.
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ВИСНОВОК КАСАЦІЙНОГО ЦИВІЛЬНОГО СУДУ ЩОДО
ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ У
СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Від 25.03.2020 р. була винесена постанова Верховного Суду №
607/1219/18 про те, що витрати на правничу допомогу у справах окремого
провадження не відшкодовуються. Тому на прикладі даної постанови
переглянемо усі етапи розгляду у судах.
Існує три види проваджень в порядку яких здійснюється цивільне
судочинство, а саме у порядку позовного, наказного та окремого провадження.
Згідно до ч.7 ст. 19 ЦПК в порядку окремого провадження розглядаються
справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що
мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов для
здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження
наявності чи відсутності неоспорюваних прав [3].
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Проаналізувавши постанову Верховного Суду № 607/1219/18 від
25.03.2020, необхідно звернути увагу на ключові моменти, громадянин
звернувся до суду із заявою щодо встановлення факту родинних зв’язків, а
саме встановлення факту, що він є сином батька, який помер у США, оскільки
виникали труднощі при оформленні спадщини. Заяву рішенням суду першої
інстанції було задоволено. У даній справі адвокат, який брав участь у розгляді
справи про встановлення факту родинних зв’язків у апеляційному суді подав
суду заяву про ухвалення додаткової постанови у справі, якою хотів вирішити
питання про відшкодування витрат на правничу допомогу, оскільки під час
розгляду судової справи в суді апеляційної інстанції ним було заявлено
клопотання про відшкодування витрат на правничу допомогу, однак вказане
клопотання апеляційним судом розглянуте не було і питання щодо розподілу
судових витрат залишилось не вирішеним. Зазначену заяву апеляційний суд
задовольнив частково. Але заінтересована особа на вказане рішення подала
касаційну скаргу, яка була вмотивована тим, що оскільки ця справа була
розглянута в порядку окремого провадження, тому відповідно до ч.7 ст.294
ЦПК судові витрати при ухваленні судом рішення не відшкодовуються, якщо
інше не встановлено законом. Суд касаційної інстанції погодився з
висновками та у своїх обґрунтуваннях послався на ч.3 ст. 42 ЦПК у справах
окремого провадження учасниками справи є заявники, інші заінтересовані
особи [2,3].
Суд апеляційної інстанції керувався положеннями ст. 137 ЦПК. У якій
зазначається, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть
сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави та за
результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката
підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами [3].
Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу
судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг),
виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання
правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути
обумовлений: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих
послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт
(надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;
ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом
вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи
[1].
Постанова суду апеляційної інстанції була вмотивована тим, що наданий
представником заявника розрахунок розміру витрат на правничу допомогу є
частково обґрунтованим та підтвердженим відповідними доказами в частині
аналізу апеляційної скарги та складання відзиву на неї, в частині складання
клопотання про визнання неявки у судове засідання неповажною та в частині
відвідування суду апеляційної інстанції, відтак, клопотання про
відшкодування витрат на правничу допомогу підлягає частковому
задоволенню.
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Керуючись положеннями ст.137 ЦПК, суд апеляційної інстанції не
звернув уваги на те, що відповідно до ч.1 ст.42 ЦПК сторони є учасниками
справи у справах позовного провадження, тоді як справа, в якій прийнято
оскаржувану постанову, розглянута в порядку окремого провадження.
Відповідно до ч.7 ст.294 ЦПК при ухваленні судом рішення судові витрати не
відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом [3].
Була подана касаційна скарга про скасування та відмову у задоволенні
заяви представника заявника про розподіл судових витрат. Але на касаційну
скаргу був поданий відзив представником заявника, у якому він просив суд
відмовити у задоволенні касаційної скарги та залишити оскаржувану
постанову апеляційного суду без змін, посилаючись на її законність і
обґрунтованість.
Позиція Верховного Суду ґрунтувалась на тому, що підставами
касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм
матеріального права чи порушення норм процесуального права (згідно з ч.2 ст.
389 ЦПК) [3].
Під час розгляду справи в касаційному порядку суд перевіряє в межах
касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної
інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може
встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були
встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність
або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над
іншими (ч.1 ст.400 ЦПК) [3].
Отже, проаналізувавши дану Постанову Верховного Суду відшкодування
витрат на правничу допомогу можливе у справах позовного провадження, у
справах окремого провадження судові витрати не відшкодовуються. При
вирішенні питання про відшкодування витрат на правничу допомогу суд
апеляційної інстанції на це не звернув уваги та виніс помилковий висновок про
можливість стягнення такого відшкодування у справі, яка розглянута за
правилами окремого провадження.
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Психологія відіграє важливу роль в організації усіх видів людської
діяльності. Закономірності психіки індивіда багато в чому визначають не лише
його здатність брати участь у суспільній праці, виконуючи при цьому
найрізноманітніші функції залежно від посадових чи особистих устремлінь,
але й можливість виконувати свою роботу відповідно до обраної професії.
Сучасні дослідження професійних якостей і характеристик тієї чи іншої галузі
діяльності людини дали змогу знайти комплекс психологічних показників, що
дає можливість вивчати й виділяти у самостійні галузі знання.
Психологічна діяльність полягає у ефективному використанні слідчим
досягнень психологічної науки та практики для компетентного здійснення
правоохоронних функцій. Головне завдання психологічної діяльності – це
застосування слідчим психологічних знань, умінь і навичок під час слідчих дій
та у власній життєдіяльності.
Проблематика застосування психологічних знань при розритті злочинів
завжди перебувала в центрі наукових досліджень, але найбільш цікавими та
практичними є роботи В. І. Алєксєйчука, В. В. Баранчука, В. Й. Бочелюка,
Т. М. Єгорова, А. В. Кобери, В. В. Лавренюк, О. А. Назарова, Є.О. Слипець та
ін.
Стосовно психологічних особливостей особи жертви, які впливають на
характер слідчих дій під час розслідування злочинів слід акцентувати увагу на
такому: психологічні особливості особи злочинця є визначальними на етапі
готування та скоєння злочину, оскільки злодій відповідно формує уявлення
про спосіб його вчинення, але після скоєного злочину психологічний стан та
психологічний портрет жертви не є визначальними через відсутність
можливості реального впливу на вже здійснені дії. Більше того, психологічні
особливості жертви можуть суттєво шкодити слідчим діям, що також накладає
певний відбиток на їх особливість у розкритті злочину [1].
Важливо зазначити, що психологічний чинник є визначальним стосовно
особи слідчого, оскільки надмірний психологічний тиск з боку зовнішній
факторів, осіб, чинників матеріального світу на особу слідчого може стати
причиною для упередженості його дій і, як наслідок, для уникнення особою
покарання.
Залучення фахівця психолога дає змогу слідчим отримати додаткові та
деталізовані дані, як правило, стосовно психологічного портрету злочинця.
Психологічна особливість експертизи як окремого елемента слідчих дій,
спрямованих на розкриття злочину, головним чином полягає у специфіці мети,
яка досягається цією слідчою дією. Експертиза не лише дає змогу дослідити
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особливості психоемоційного стану особи, а ще й є джерелом отримання
доказу, яким є висновок експерту. Необхідно зауважити, що психологічна
експертиза не лише розкриває особливості психологічного стану особи, щодо
якої проводиться експертиза, але і дає змогу виробити слідчому певну модель
поведінки щодо неї з метою досягнення максимального ефекту від вчинення
слідчих дій [2].
Говорячи про єдність і взаємозв’язок психіки й діяльності, у тому числі і
протиправної, не можна не відзначити, що будь-яка осмислена цілеспрямована
діяльність містить властивий їй чуттєвий компонент – тобто завжди емоційно
забарвлена. Емоції ж, будучи віддзеркаленням пристрасного переживання
суб’єктом сенсу ситуації або явища, що відбувається, безпосередньо
впливають на рівень енергетичної активізації організму, який у свою чергу
забезпечується вегетативною нервовою системою, під детермінуючою дією
структур головного мозку. В ході емоційного прояву відбуваються зміни в
діяльності систем дихання, кровообігу, зовнішньої і внутрішньої секреції,
тонусі гладкої і скелетної мускулатури. Враховуючи, що провідною системою
в енергетичному забезпеченні емоцій є вегетативна нервова система, вказані
вище зміни практично не піддаються довільній регуляції і не можуть бути
приховані людиною. Незалежно від особистісних особливостей злочинця
злочин завжди супроводжується яскраво вираженим емоційним фоном,
оскільки завжди містить в собі тією чи іншою мірою виражений конфлікт між
існуючими соціальними нормами і правилами поведінки [1].
Усвідомлюваний суб’єктивний конфлікт найчастіше виражає й афектні
стани – тобто крайні прояви емоцій з інтенсивними психофізіологічними
реакціями. Важливе практичне значення має та обставина, що слідові процеси
таких емоційно забарвлених явищ дуже міцно фіксуються в свідомості
людини, залишаючи в її довготривалій пам’яті незгладимий відбиток на все
життя.
У свою чергу розробка та використання психолого криміналістичного
портрета ймовірного злочинця в слідчій і розшуковій практиці покликана
полегшувати проведення цілеспрямованого розшуку злочинця, допомагати
звузити коло підозрюваних і фокусувати увагу на реальному підозрюваному,
раціонально використовувати наявні сили і засоби в процесі розшуку
злочинця, прогнозувати ймовірні час і місце скоєння нової кримінальної події
[1].
Судово-психологічна експертиза як одна з форм застосування
спеціальних психологічних знань у юриспруденції надає допомогу фахівцююристу у вирішенні питань психологічного змісту. Маючи на меті не просто
констатацію фактів, які були виявлені в ході проведеного дослідження, а
здійснюючи їх аналіз та даючи власну оцінку виявленим обставинам, експерт
здійснює наукову трансформацію фактів, що необхідні суду для оцінки
багатогранних індивідуальних особливостей психічної діяльності особи
обвинуваченого. Таким чином, основна мета судово-психологічної експертизи
зводиться до того, щоб на базі певних знань, вироблених юридичною
психологією або накопичених практикою, провести дослідження і відповісти
на питання слідчого, органу дізнання або суду [3].
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Можна дійти до висновку, що правова регламентація діяльності слідчого,
судді та інших осіб як психологічна характеристика виражається й у тому, що
вона мобілізуюче впливає на них, привчаючи неухильно виконувати вимоги
закону, діяти відповідно до них. Але психологічна структура слідчої
діяльності також є досить важливою, оскільки вона представлена
функціонально-діяльнісними компонентами, які є доволі складними,
обумовленими знаннями, професійно значущими уміннями, навичками,
якостями та можливостями слідчого.
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Договір є одним з головних регуляторів взаємовідносин суб’єктів
господарювання. Тому дотримання порядку укладення, зміни та розірвання
господарського договору набуває великого значення. Віддзеркаленням цього
процесу на законодавчому рівні є виділення в окрему двадцяту главу ГК
України положень про господарський договір. Утім відсутність нормативного
визначення самого господарського договору й наявність принципових
розбіжностей між загальними положеннями про договір ГК та ЦК України
зумовлює нагальну потребу у визначенні основних напрямів подальшого
розвитку інституту господарського договору й відбудови логічно узгодженої
галузевої системи загальних правил про господарські договори як необхідної
умови підвищення рівня правового регулювання господарсько-договірних
відносин [3, с. 204].
Згiдно з чинним законодавством України договiр – це домовленiсть двох
або бiльше сторiн, спрямована на встановлення, змiну або припинення
цивiльних прав та обов’язкiв [1].
Укладений договiр має виконуватися сторонами у вiдповiдностi до
досягнутих та зафiксованих домовленостей, якi не повиннi змiнюватися. В
свою чергу, господарський договiр є окремим видом договорiв в цiлому та
однiєю iз пiдстав виникнення господарських прав та обов’язкiв.
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Поняття господарський договiр вживається у трьох значеннях:
1) як правочин (угода), що породжує права та обов’язки суб’єктiв
укладення;
2) як юридичний документ, в якому викладений змiст угоди сторiн про
взаємнi права та обов’язки;
3) як зобов’язання учасникiв даного договору, вiдповiдно до укладеного
ними правочину [4].
Вiдповiдно до положень, закрiплених в Цивiльному кодексi України,
змiною господарського договору є змiна зобов'язань, якi сторони прийняли на
себе за договором, вiдповiдно до змiнених умов щодо предмета, мiсця, строкiв
виконання тощо.
Розiрванням договору є припинення зобов'язань його сторiн. Пiд
припиненням договiрного зобов'язання розумiється абсолютне зникнення
правового зв'язку мiж сторонами договiрного зобов'язання на пiдставах,
встановлених у законi або в договорi, та припинення їхнiх прав та обов'язкiв.
За загальними правилами, змiна або розiрвання договору в
односторонньому порядку не допускаються, що вiдповiдає самiй природi
договору як двосторонньої (чи багатосторонньої) домовленостi.
Однак, окремi договiрнi вiдносини, пов'язанi iз тимчасовим вибуттям iз
володiння майна, iз ризиком виробничої дiяльностi, iз завчасним замовленням
послуг, можуть ставити одну сторону у значну залежнiсть вiд волi iншої або
створювати для однiєї iз сторiн значнi ризики [2].
Також, передумовою для односторонньої змiни договору або вiдмови вiд
нього, незалежно вiд особливостей вiдносин сторiн, є порушення умов
договору. Можливiсть односторонньої змiни або розiрвання договору
допускається в обмеженому рядi випадкiв. Повноваження сторони на
односторонню змiну або розiрвання договору мають бути встановленi законом
або безпосередньо в договорi. Одностороння вiдмова вiд договору не потребує
узгодження, та як самостiйний юридичний факт зумовлює його розiрвання, а
одностороння заява про змiну договору, - вiдповiдно, змiнює його. При цьому,
у переважнiй бiльшостi випадкiв, такi змiни чи припинення зобов'язань за
договором, що проведенi в односторонньому порядку, вчиняються iз
попередженням у певний строк, що захищає iншу сторону вiд можливих втрат
i збиткiв.
У випадку, коли право на односторонню змiну/розiрвання договору
встановлено законом, найчастiше визначенi порядок та строки таких
одностороннiх дiй.
У випадку, коли сторони самi надають таке право однiй чи всiм сторонам
договору (а також у випадках, коли законом встановлене право на
односторонню змiну/розiрвання договору, але не встановлений порядок його
реалiзацiї), у договорi має бути застережена певна процедура.
У випадку, коли сторона вiдмовляється вiд договору або самостiйно
змiнює його умови через порушення договiрних зобов'язань iншою стороною,
такої дiї достатньо для розiрвання чи змiни договору [3, с. 205].
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Якщо сторони не досягнуть згоди щодо змiни умов договору чи його
розiрвання, а також у разi неодержання вiдповiдi у встановлений строк,
зацiкавлена сторона має право передати такий спiр на вирiшення
господарського суду. У разi розiрвання господарського договору за вимогою
будь-якої iз сторiн, господарський суд визначає наслiдки розiрвання договору,
виходячи з необхiдностi справедливого розподiлу мiж сторонами витрат,
понесених ними у зв'язку з частковим виконанням даного договору.
Змiна господарського договору, в зв'язку iз суттєвими змiнами обставин,
допускається за рiшенням господарського суду у виняткових випадках, якщо
розiрвання договору суперечить суспiльним iнтересам чи спричинить для
сторiн шкоду, яка значно перевищує витрати, необхiднi для виконання
договору на умовах, змiнених судом.
У разi змiни чи розiрвання господарського договору, господарськi
зобов'язання змiнюються чи припиняються з моменту досягнення згоди про
змiну чи розiрвання договору, якщо iнше не встановлено договором або не
обумовлене характером його змiни [1].
Якщо договiр змiнюється чи здiйснюється його розiрвання в судовому
порядку, зобов'язання змiнюються чи припиняються з моменту набрання
вiдповiдним рiшенням законної сили.
Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано
ними за зобов'язаннями на час змiни чи розiрвання договору, якщо iнше не
встановлено договором чи законом.
В разi змiни чи розiрвання договору, в зв'язку з суттєвим порушенням
умов договору однiєю зi сторiн, друга сторона має право вимагати
вiдшкодування збиткiв, спричинених змiною чи розiрванням договору.
Таким чином, Господарський кодекс України визначає особливостi
укладення господарських договорiв залежно вiд пiдстав (державне
замовлення, рiшення суду), застосування певної модифiкацiї письмової форми
договору (типовий договiр, примiрникiв договiр, договiр приєднання).
Змiна та розiрвання господарських договорiв в односторонньому порядку
не допускаються, якщо iнше не передбачено законом або договором. Сторона
договору, яка вважає за необхiдне змiнити або розiрвати договiр, повинна
надiслати пропозицiї про це другiй сторонi за договором. Сторона договору,
яка одержала пропозицiю про змiну чи розiрвання договору, у двадцятиденний
строк пiсля одержання пропозицiї повiдомляє другу сторону про результати її
розгляду.
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Попит на товари та послуги значною мірою визначається діловою
репутацією суб’єкта господарювання, тому цей інститут господарського права
має неабияке значення в умовах економічної конкуренції. Відсутність
однозначного нормативного визначення ділової репутації, незавершеність
дискусій з цього питання у правовій доктрині зумовлюють потребу
дослідження правового забезпечення ділової репутації суб’єкта
господарювання.
У Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) юридичній особі (ст.
99) та фізичній особі (ст. 299) гарантується недоторканість їх ділової репутації,
а в статті 201 останню віднесено до особистих немайнових благ [1]. У
Господарському кодексі України (далі – ГК України) не визначено поняття
ділової репутації суб’єкта господарювання, хоча він регулює такі відносини
шляхом визначення поняття недобросовісної конкуренції (ч. 2 ст. 32), а також
перераховування дій, які відносяться до неправомірного використання ділової
репутації (ст. 33), та закріплення поняття дискредитації суб’єкта
господарювання (ч. 2 ст. 34) [2]. Варто звернути увагу й на те, що ділова
репутація є предметом договору комерційної концесії, про що вказано в ч. 2
ст. 366 ГК України [2] та ст. 1116 ЦК України [1]. Крім того, відповідно до
ст. 1133 ЦК України [1] ділова репутація може бути вкладом учасника
простого товариства. Відтак ділова репутація широко використовується у
господарській діяльності, попри її невизначеність у ЦК України та ГК
України.
Однак, задля справедливості зауважимо, що нормативне поняття ділової
репутації, все ж таки, міститься в Законі «Про банки та банківську діяльність»:
«ділова репутація – відомості, зібрані Національним банком України, про
відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі
керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній
особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також
відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної
особи» [3, ст. 2].
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Критично оцінюючи погляди вчених щодо сутності ділової репутації
суб’єкта господарювання, К. Машевська відзначає, що з цим поняттям часто
науковці асоціюють такі явища, як гудвіл, престиж, реноме, імідж, однак, на
її думку, не всі з них можна ставити в один синонімічний ряд [4, c. 133]. Таку
точку зору підтримує чимало вчених. Так, І. Коваль вважає, що ділова
репутація та гудвіл відрізняються між собою, оскільки перша, будучи
нематеріальною, виникає з моменту створення суб’єкта господарювання та
існує протягом усього часу його функціонування, а друга – утворюється
тільки в разі продажу майнового комплексу [5, c. 12]. Відтак ділова репутація
має свою вартість – гудвіл.
На нашу думку, нетотожні поняття ділової репутації та престижу. На їх
спільні та відмінні риси вказала Т. Кравченко: «спільним між діловою
репутацією та престижем є те, що вони втілюють суспільну оцінку певної
особи, проте престиж відображає і підкреслює, насамперед, позитивні
характеристики суб’єкта, його впливовість, натомість ділова репутація може
бути як позитивною, так і негативною; престиж характеризує суб’єкта з огляду
на його соціальну роль та суспільну значущість, а ділова репутація – як
учасника підприємницької діяльності; ділова репутація є персоніфікованою,
адже вона належить конкретній фізичній чи юридичній особі, в той час як
престиж може застосовуватись для характеристики певного виду діяльності,
посади, роду занять тощо (престиж мови, престиж професії, престиж посади,
роду занять); ділова репутація відображає, як правило, реальні характеристики
суб’єкта господарювання, тоді як престиж – і штучно створені» [6, с. 125].
Не варто ототожнювати такі поняття, як ділова репутація та реноме,
оскільки дефініція останнього найчастіше використовується у значенні
громадської думки про фізичну особу, тобто про її репутацію, натомість
словосполучення «ділова репутація» стосується як фізичної, так і юридичної
особи. Оскільки суб’єктами господарювання є фізичні особи-підприємці та
юридичні особи, тому й зрозуміло, що в господарській сфері використовується
поняття ділової репутації, а не реноме.
Поняття «ділова репутації» та «імідж» нетотожні: «по-перше, імідж
формується здебільшого цілеспрямовано самою особою, в той час як не всі
фактори, що визначають ділову репутацію суб’єкта господарювання,
перебувають безпосередньо під контролем її носія; по-друге, оскільки імідж
формується безпосередньо особою, він має здебільшого суб’єктивний
характер, натомість ділова репутація створюється під впливом не лише
суб’єктивних чинників (тобто цілеспрямованих дій підприємства), а й
об’єктивних (зокрема, уявлення та враження клієнтів, контрагентів, на які
підприємство безпосередньо не може здійснювати вплив); по-третє, імідж
відображає переважно уявні образи, тоді як ділова репутація, як правило, –
реальні характеристики суб’єкта; по-четверте, імідж ґрунтується на
емоційному впливі, в той час як ділова репутація – на дійсних показниках
підприємницької діяльності; по-п’яте, імідж як враження, на відміну від
ділової репутації, формується, як правило, протягом відносно короткого
проміжку часу» [6, с. 127].
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Отже, хоча поняття ділової репутації не визначене в ГК України та ЦК
України, однак його нормативне закріплення міститься в Законі України «Про
банки та банківську діяльність» та в разі потреби може застосовуватися за
аналогією. З поняттям «ділова репутація» суміжні такі, як: гудвіл, престиж,
реноме, імідж, однак вони нетотожні між собою. З’ясування їхнього
співвідношення має значення для правильного визначення об’єкта правового
регулювання та застосування норм права щодо них.
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ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Господарсько-торгівельна діяльність на сьогодні є однією із
найпоширеніших форм підприємницької діяльності. Торгівля займає провідну
роль у розвитку споживчого ринку, виступаючи комерційним посередником
між виробниками товарів та їх споживачами. Наразі у сфері господарськоторговельної діяльності є значна кількість застарілих норм, тому все більше
уваги приділяється питанням правового регулювання торговельної діяльності.
Питанням правової регламентації торговельної діяльності приділяли
увагу такі вчені, як О.В. Буткевич, М.В. Завальний, О.В. Звєрєва,
А.И. Каминка, О.В. Полтавський, П.М. Пальчук, С.В. Томчишен, К.О. Хрімлі,
П.П. Цитович, Г.Ф. Шершеневич та інші.
Вперше термін «торговельна діяльність було використано в
Господарському кодексі України. Згідно зі ст. 263 ГК України господарськоторговельною діяльністю є діяльність суб’єктів господарювання у сфері
товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного
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призначення й виробів народного споживання. Вона включає як торгівлю, так
і допоміжну діяльність, що забезпечує реалізацію товарів шляхом надання
певних послуг[1].
У Податковому кодексі України використовуються такі терміни як
«торговельна діяльність», «торгівля в розстрочку», «торгівля іноземною
валютою». У «Порядку провадження торговельної діяльності та правила
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженому
Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 [2],
застосовується термін «торгівля» в значенні, наведенному в Державному
стандарті України (далі – ДСТУ) 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля.
Терміни та визначення понять» і ДСТУ 4281-2004 «Заклади ресторанного
господарства. Класифікація», згідно з якими торговельна діяльність – це
ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для отримання
прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу
товарів кінцевим споживачам, посередницькі операції або діяльність із
надання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у
просуванні товарів від виробника до споживача [3].
У науковій літературі також немає єдиного підходу до визначення
торговельної діяльності. Уперше визначення торгівлі запропонував Г.Ф.
Шершеневич, який розглядав торгівлю як господарську передаточну
діяльність, що має на меті посередництво між виробниками та споживачами
під час взаємного обміну економічними благами [4, с.412].
Л.В. Нападовська поняття «торгівля» та «господарсько-торговельна
діяльність» розглядає як тотожні: «Торгівля – це діяльність, пов’язана з
продажем товарів виробничо-технічного призначення й товарів народного
споживання на підставі різних цивільно-правових договорів, які передбачають
передачу прав власності на такі товари, а також допоміжна діяльність,
спрямована на забезпечення умов для їх продажу шляхом надання відповідних
послуг» [5, с.36].
К.О. Хрімлі зазначає, що господарсько-торговельна діяльність – це
самостійний вид господарської діяльності, який має свій суб’єктний склад,
об’єкт, зміст та порядок здійснення. Господарсько-торговельна діяльність
полягає в реалізації продукції виробничого призначення та товарів народного
споживання, а також у здійсненні допоміжної діяльності, яка забезпечує їх
реалізацію шляхом надання відповідних послуг[6, с.220].
Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватись суб’єктами
господарювання в різних формах: матеріально-технічне постачання і збут;
енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля; громадське
харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне
посередництво та інша діяльність [1].
Отже, господарсько-торговельна діяльність – це діяльність суб’єктів
господарювання з метою отримання прибутку шляхом купівлі та продажу
товарів або надання відповідних послуг, пов’язаних із товарообігом.
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ПРАВOВА ПРИРOДА АГЕНТСЬКOГO ДOГOВOРУ
В умoвах інтеграції держави дo Єврoпейськoгo Сoюзу вітчизняні
підприємці знахoдять усе нoві фoрми гoспoдарськoї діяльнoсті, щo, у свoю
чергу, унемoжливлює безпoсередню участь суб’єкта гoспoдарювання під час
здійснення всіх oперацій. Такий стан пoрoджує гoстру пoтребу в застoсуванні
нoвих абo дoсі не рoзпoвсюджених дoгoвірних кoнструкцій. Oдним із таких
дoгoвoрів, який oстаннім часoм набув ширoкoгo викoристання, є агентський
дoгoвір.
Слід зазначити, щo вітчизняні наукoвці не приділяли належнoї уваги
вивченню правoвoї прирoди агентськoгo дoгoвoру. Нині залишається низка
питань, які пoв’язані із визначенням сутнoсті агентськoгo дoгoвoру і йoгo
місця серед інших дoгoвoрів, які визначають віднoсини представництва.
Oкремі аспекти правoвoї прирoди агентськoгo дoгoвoру висвітлені в
наукoвих працях В. К. Андрєєва, М. І. Брагінськoгo, В. А. Васильєва,
В. В. Вітрянськoгo, А. І. Дрішлюк, O. В. Дзери, В. М. Кoссака,
Н. С. Кузнєцoвoї, В. В. Луць, Р. А. Майданик, З. В. Рoмoвськoї,
В. І. Спасибo-Фатєєвoї, Р. O. Стефанчука, С. O. Харитoнoва та інших вчених.
Метoю данoгo дoслідження є oбгрунтування oснoвних аспектів правoвoї
прирoди агентськoгo дoгoвoру.
В українськoму закoнoдавстві визначення агентськoї діяльнoсті міститься
в ст. 295 Гoспoдарськoгo кoдексу України (надалі - ГКУ). Відпoвіднo дo неї
кoмерційне пoсередництвo (агентська діяльність) є підприємницькoю
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діяльністю, щo пoлягає в наданні кoмерційним агентoм пoслуг суб'єктам
гoспoдарювання при здійсненні ними гoспoдарськoї діяльнoсті шляхoм
пoсередництва від імені, в інтересах, під кoнтрoлем і за рахунoк суб'єкта, якoгo
він представляє. Кoмерційним агентoм мoже бути суб'єкт гoспoдарювання
(грoмадянин абo юридична oсoба), який за пoвнoваженням, oснoваним на
агентськoму дoгoвoрі, здійснює кoмерційне пoсередництвo. Не є
кoмерційними агентами підприємці, щo діють хoча і в чужих інтересах, але від
власнoгo імені. Кoмерційний агент не мoже укладати угoди від імені тoгo, кoгo
він представляє, стoсoвнo себе oсoбистo. Закoнoм мoжуть бути встанoвлені
oбмеження абo забoрoна здійснення кoмерційнoгo пoсередництва в oкремих
галузях гoспoдарювання [1].
Запрoпoнoване ГКУ визначення дає мoжливість відмежувати надання
пoслуг з кoмерційнoгo пoсередництва від суміжних видів діяльнoсті;
кoмісійнoї діяльнoсті і викoнання дoручення, а такoж від інституту
представництва. Віднoсини кoмерційнoгo пoсередництва передбачають
участь у них oсoбливoї категoрії підприємців - агентів. Oсoбливістю цих
віднoсин є такoж те, щo агент не заміщує oсoбу суб'єкта, якoгo він представляє,
- кoмітента (у дoгoвoрі кoмісії) абo дoвірителя (у дoгoвoрі дoручення).
Приципи, на яких пoвинен ґрунтуватися агентський дoгoвір наступні:
-спрямoваність діяльнoсті агента на реалізацію суб’єктивних прав й
oбoв’язків принципала перед третіми oсoбами;
-визначеність пoвнoважень агента, за якими oстанній, реалізуючи свoє
пoвнoваження, ствoрює, змінює чи припиняє юридичні наслідки для самoгo
принципала, незалежнo від тoгo, від чийoгo імені виступає агент;
-вираження власнoї вoлі агента при вчиненні дій в інтересах іншoї oсoби;
-oпoсередкoвування агентськими віднoсинами віднoсин з будьяких
пoслуг, oкрім тих, щo oхoплюються дoгoвoрами дoручення, кoмісії, дoвірчoгo
управління, а тoму зі сфери дії має бути виключенo відпoвідні віднoсини;
-віднoсини за агентськими дoгoвoрами мають триваючий характер, а тoму
oдна стoрoна за дoгoвoрoм пoвинна бути підприємцем [2, с. 237].
Пoлoженнями ч. 1 ст. 296 ГКУ передбаченo дві підстави виникнення
агентських віднoсин:
1) надання пoвнoважень агентoві на вчинення відпoвідних дій на підставі
дoгoвoру;
2) схвалення принципалoм угoди, укладенoї в йoгo інтересах агентoм, бет
пoвнoваження на її укладення абo з перевищенням наданих йoму пoвнoважень
[1].
На практиці переважнo викoристoвується перший варіант, oднак інoді в
агентськoму дoгoвoрі буває важкo вказати всі пoвнoваження й oбoв'язки
агента. Тoді він вимушений діяти на власний рoзсуд з наступним схваленням
учинених дій принципалoм. При цьoму агент пoвідoмляє принципала прo
кoжний випадoк йoгo пoсередництва в укладенні дoгoвoрів і прo кoжну
укладену ним в інтересах цьoгo суб'єкта угoду (ч. 1 ст. 298 ГКУ).
Такoж слід зазначити, щo агентські віднoсини пoєднують в сoбі oзнаки
дoгoвoру дoручення та дoгoвoру кoмісії. Відпoвіднo для регулювання цих
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віднoсин пoтрібнo застoсoвувати нoрми Цивільнoгo кoдексу України (надалі ЦКУ), а саме гл.69 ЦКУ для регулювання віднoсин кoмісії, а гл. 68 ЦКУ для
віднoсин дoручення [4].
Зауважимo, щo лишається незрoзумілим, як співвіднoсяться oдин з oдним
кoмерційне пoсередництвo та агентська діяльність. Не викликає сумнівів, щo
ці два терміни не мoжна oтoтoжнювати, oскільки агентська угoда є oдним з
дoгoвoрів прo надання пoсередницьких пoслуг. Не витримує критики й ідея
oбмежувальнoгo тлумачення oднієї діяльнoсті другoю. Яснo, щo агентська
діяльність не мoже oбмежуватися кoмерційним пoсередництвoм, oскільки ці
дві категoрії навіть не мoжна пoрівняти, зважаючи на те, щo агентський
дoгoвір пoряд з іншими цивільнo-правoвими дoгoвoрами є oдним із елементів,
з яких складається інститут кoмерційнoгo пoсередництва [2, с. 17].
У свoю чергу кoмерційне пoсередництвo такoж не мoже oбмежуватися
агентськoю діяльністю, бo тoді незрoзумілo, чим за свoєю сутністю є
діяльність дилерів та кoмісіoнерів, якщo це не кoмерційне пoсередництвo.
Таким чинoм, стаття 295 ГКУ врегульoвує агентську діяльність і визначає
її як підприємницьку діяльність, змістoм якoї є надання кoмерційним агентoм
пoслуг суб’єктам гoспoдарювання під час прoвадження oстанніми
гoспoдарськoї діяльнoсті шляхoм пoсередництва в інтересах, від імені, за
рахунoк та під кoнтрoлем суб’єкта, представництвo якoгo здійснюється.
Закoнoдавствoм визначаються певні вимoги дo кoмерційнoгo агента. Так, ним
мoже бути суб’єкт гoспoдарювання (як грoмадянин, так і юридична oсoба),
який здійснює кoмерційне пoсередництвo на підставі агентськoгo дoгoвoру.
Звідси випливає, щo агентська діяльність пoлягає у здійсненні пoсередництва
в інтересах, від імені та за рахунoк принципала.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
Грошова система традиційно виступає основною конструкцією всього
фінансового господарства та фінансової системи будь-якої держави. У
сучасних умовах забезпечення соціально-економічного розвитку, який і
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виступає основною метою та функцією фінансової діяльності держави й
територіальних громад, здійснюється виключно в грошовій формі. Тому
саме ефективне й чітке функціонування грошової системи є запорукою та
необхідною, хоча й не єдиною, умовою ефективності бюджетної, податкової
та кредитно-банківської політики будь-якої держави.
У сучасних умовах існування підприємств та стрімкого розвитку
електроніки, технічного забезпечення і мережі Інтернет стало значно
простіше виконувати розрахунки і перекази коштів за допомогою новітніх
технологій. Економічні процеси, що відбуваються на підприємствах
України визнають важливість та доцільність використання безготівкових
грошових коштів для здійснення суб'єктами підприємництва в Україні
фінансово-господарської діяльності.
Використання безготівкових грошових коштів у наш час є досить
актуальним та являється зручним способом для здійснення платежів на
великих відстанях без ризиків втрати клієнтами коштів. Проблеми
організації безготівкових грошових коштів досліджувалися як
українськими, так і зарубіжними вченими, серед яких: Н.А. Куфакова,
М.М. Агаркова, Ю.А. Ровинський, Л.К. Воронова, Л.Г. Єфімова,
А.О. Селіванова, Н.І. Хімічева, Б.М. Іванова, Я.А. Гейвандова,
А.М. Гуляєва, М.С. Матрохіна, М.П. Кучерявенко, О.П. Орлюко,
Є.О. Алісова, Н.С. Дубенко, О.М. Євремов, О.В. Міняйл, А.І. Савлук,
М.Ф. Пуховкіна, М.В. Ніконова, Н.Н. Фищенко та інші [1].
Безготівкові грошові кошти є одним з основних засобів розрахунку між
організаціями, підприємствами і установами. Безготівкові грошові кошти
дають можливість скоротити кількість готівкових грошових коштів, що
знаходяться в обігу в країни і визначають частку ризику при розрахунках
покупців з постачальниками. Поняття "безготівкових розрахунків"
розглянуто в Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, згідно з якою безготівкові розрахунки — це
перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки
отримувачів коштів, а також ці розрахунки проводяться банками на підставі
розрахункових документів на паперових носіях чи в паперовому вигляді [2].
Як випливає із положень Закону України «Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні», поняття електронного платіжного засобу
безпосередньо включає в себе такі платіжні інструменти, як: 1) платіжні
картки; 2) мобільні платіжні інструменти (тобто платіжні засоби,
реалізовані в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або
іншого бездротового пристрою користувача)[3]. При здійсненні
безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова,
вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за
розрахунковими чеками та з використанням розрахункових документів на
паперових носіях і в електронному вигляді[4]. Проте електронні гроші вже
зараз зайняли значне місце у загальному обігу безготівкових розрахунків на
практиці, як платіжний засіб, що стрімко розвивається. Слід зазначити, що
на сьогодні представники юридичної і економічної наук не дійшли єдиної
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думки щодо сутності електронних грошей та наслідків, які може викликати
їх розвиток, зокрема вплив емісії електронних грошей на монетарну
політику та роль центрального банку.
В організації безготівкових грошових коштів можна виділити такі
основні вимоги та принципи:
— грошові кошти власних та залучених господарських суб'єктів
підлягають обов'язковому зберіганню на поточних і інших рахунках в
установах банків;
— безготівкові розрахунки за товарно-матеріальні цінності
проводяться з постачальниками після надання послуг, з використанням
попередньої оплати;
— платежі здійснюються тільки в межах наявних коштів при надані
банківського кредиту або на рахунках платника;
— безготівкові грошові кошти, списуються з рахунка підприємства за
розпорядженням власника.
У разі не дотримання перелічених принципів, це може спричинити
платіжну кризу.
Процес розвитку безготівкових розрахунків нині характеризується
низкою теоретичних і практичних проблем, що потребують вирішення та
подальшого правового регулювання з боку держави з урахуванням
міжнародного досвіду. Серед основних проблем можна виділити наступні:
– недосконала нормативно-правова база, особливо це стосується
регулювання електронних грошей програмного типу;
– недостатньо розвинена інфраструктура обслуговування платіжних
карток;
– відсутність знань щодо технології розрахунків платіжними картками
у переважної частини українського населення, незаінтересованих
економічних суб’єктів у безготівкових розрахунках платіжними картками;
– незаінтересованість торговців у впровадженні безготівкових форм
розрахунків через необхідність сплати комісії та додаткових витрат на
придбання обладнання та навчання персоналу;
– необхідність значних капіталовкладень для впровадження систем
карткових розрахунків.
Існуючі проблеми подальшим розвитком організації безготівкових
грошових коштів на підприємствах України потребують вирішення, для
цього потрібно внести коригування до існуючих нормативних документів
та законів, виправити всі суперечності та неточності, щоб закони і
нормативні документи не суперечили одне одному. Важливим аспектом є
внесення змін до діяльності банків у сфері безготівкових грошових коштів,
необхідно примусити банківські установи на законодавчому рівні
організовувати безготівкові розрахунки, таким чином, щоб стимулювати
людей до того, щоб вони використовували даний тип розрахунків.
Обов'язково потрібно створити спеціальні умови для того, щоб заохотити
торговців встановлювати термінали для здійснення безготівкових
розрахунків. Також необхідним є проведення заходів з організації
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електронної торгівлі в Україні, основою яких повинна стати розробка та
формування правової бази і проведення торгівельних операцій з
використанням мережі Інтернет. Тому що, використання безготівкових
грошових коштів через мережу Інтернет може забезпечити заощадження
часу та коштів і призвести до пришвидшення обороту коштів.
Доцільно було б зазначити, що одним з головних кроків на шляху
вдосконалення організації безготівкових грошових коштів є побудова
Єдиної національної системи банківських карток, така система повинна
сприяти збільшенню обсягів безготівкових грошових коштів в Україні та
акумулюванню фінансових ресурсів по всій території України.
Отже, підводячи підсумок необхідно зазначити, що система та
організація безготівкових грошових коштів є основною складовою
загальної національної грошової системи України. Нормалізація даної
системи сприятиме встановленню органічного зв'язку з ринковим
середовищем та формуванню нормальних ринкових відносин між
суб'єктами господарювання. Подальший напрям регулювання розвитку
платіжного обороту в Україні має бути спрямований на збільшення
безготівкового обороту та зниження готівкового. Головною метою
насамперед має бути зростання довіри населення до банків. Також
необхідно розширювати банківську діяльність стосовно поширення
практики застосування у розрахунках з клієнтами векселів, чеків та
акредитива.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АДВОКАТУРА В УКРАЇНІ:ПРАВОВИЙ СТАТУС, ЗАВДАННЯ ТА
ПРИНЦИПИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Становлення в Україні громадянського суспільства та формування
демократичної, правової держави значною мірою пов’язане не з їх
формальним проголошенням, а з тривалим та складним процесом
утвердження пріоритетності інтересів населення, існуванням відповідного
164

механізму захисту прав та свобод людини і громадянина. Досягнення цієї цілі
є неможливим без належного функціонування такого інституту
громадянського суспільства як адвокатура, яка являється ключовою
правозахисною інституцією, що відіграє одну з провідних ролей у формуванні
якісного розвитку суспільства.
Науковим базисом для розкриття явища адвокатури в Україні стали
дослідження вчених-правників, праці яких присвячені проблемам організації
та принципам діяльності адвокатури, зокрема це праці М.Р. Аракеляна,
В.Г. Гончаренка, Р.Г.Мельниченка, Р.О. Стефанчука, О.Д. Св’ятоцького,
С.В. Прилуцького, В.Д. Спасовича, С.Я. Фурси, О.Г. Яновської та інших.
Адвокатура відіграє найважливішу роль у забезпеченні права на правову
допомогу, оскільки саме вона згідно з Конституцією України діє для
забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги
при вирішенні справ у судах та в інших державних органах [1]. При визначенні
статусу та місця адвокатури в суспільстві слід акцентувати увагу на напрямках
і умовах її взаємодії з державними органами, які перш за все обумовлюються
тим, що, з одного боку, адвокат може виступати захисником посадових осіб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представляти
їх інтереси в судочинстві, а з іншого – адвокатура може виступати і
захисником інтересів громадянського суспільства. Сутністю інституту
адвокатури є й те, що одночасно він є невід’ємною частиною судової системи,
незалежність якої базується на поділі влади, яка може бути створена лише за
наявності дійсно незалежної адвокатури. Як слушно зауважує
С. В. Прилуцький, саме адвокатура має бути надійною опорою судової влади
та правосуддя [2].
Адвокатура України – це недержавний самоврядний інститут, що
забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує
питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому Законом
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [3].
Незаперечне значення для характеристики функціональних та
організаційних основ адвокатури мають принципи адвокатури як
основоположні засади, що визначають сутність адвокатури та адвокатської
діяльності. Вони дають змогу дослідити функціональні та організаційні
основи адвокатури через закріплену у законодавстві систему ідей, кожна з
яких відображає якесь окремо визначене правило поведінки, а у сукупності
характеризує увесь інститут адвокатури. Згідно з ст. 4 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність»:
1.
Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства
права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту
інтересів.
2.
Адвокат України здійснює адвокатську діяльність на всій
території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України,
або законодавством іноземної держави.
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3.
Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально
або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського
об’єднання.
4.
Адвокат іноземної держави здійснює адвокатську діяльність на
території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено
міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною
Радою України [3].
Сучасна українська держава знаходиться на етапі формування нового
правового обґрунтування діяльності адвокатури, яка за час свого існування
отримала велику значимість. Зафіксувавши в ст. 59 Конституції України волю
народу, гарантувавши кожному право на отримання правової допомоги;
прийнявши Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
держава істотно розширила офіційне визнання сфери дії адвокатури та її вихід
за рамки судової системи, підвищивши соціальний статус у суспільстві,
визнавши її інститутом. Разом із тим багато питань функціонування цього
правозахисного інституту залишаються невирішеними. В Україні тривають
дискусії з приводу визначення ролі та місця адвокатури в суспільстві,
обговорюються питання допустимості втручання держави у діяльність
адвокатури та зміцнення гарантій її незалежності. Рівень розвитку адвокатури
є одним із індикаторів демократичності суспільства, одна з ознак стану
захищеності прав людини. Із розвитком ринкових відносин та
демократизацією українського суспільства послуги юриста стають все
необхіднішими. Закономірною реакцією на таку потребу стало різке
збільшення кількості суб‘єктів надання правових послуг.
Позитивним моментом в контексті вищевказаного є прийняття Закону
України «Про безоплатну правову допомогу» від 08.07.2011 року [4]. Так, в
статті 3 вказаного закону передбачено, що право на безоплатну правову
допомогу, тобто гарантована Конституцією України можливість громадянина
України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, отримати в
повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість
певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у
випадках, передбачених вказаним законом, що є дуже прогресивним кроком
по забезпечення права на належний і професійний захист прав і свобод людини
та громадянина.
Пріоритетним напрямом реформування української адвокатури слід
визнати її інституційний розвиток, заснований, з одного боку, на кращих
традиціях адвокатури, вихованні поваги і довіри до цього правозахисного
інституту суспільства і держави, а з іншого – підвищенні вимог до
професіоналізму адвокатів та їх відповідальності [5].
Основною метою існування адвокатури, як інституту професійного
захисту і представництва, є надання юридичної допомоги всім, хто її потребує.
Підвищення ефективності діяльності сучасної адвокатури, високий якісний
рівень та доступність адвокатської допомоги для всіх верств населення – ось
ті головні завдання, які разом повинні вирішувати державна влада і юридичне
співтовариство.
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Аналізуючи сучасний стан діяльності органів адвокатури в Україні, на
жаль, доводиться констатувати, що ті принципи та основні засади, на яких
будується система адвокатури, хоча й закріплені в Основному законі та
окремих нормативно-правових актах, проте, рівень реалізації цих положень
залишає бажати кращого.
Отже, можна дійти висновку, що розбудова правової держави неможлива
без належного функціонування правових інститутів, діяльність яких полягає у
захисті прав і свобод людини. Рівень демократизації адвокатури, обсяг
професійних прав адвокатів та їх обов‘язків, ступінь незалежності, гарантії
здійснення адвокатської професії, забезпеченість громадян правовою
допомогою, професіоналізм та доступність свідчать про демократизм держави
та повагу до прав людини. Демократичні засади побудови адвокатури,
незалежний, волелюбний характер її природи створили цьому інституту
репутацію надійного гаранта забезпечення прав і свобод людей.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В українському суспільстві чільне місце займають громадські організації,
які останнім часом активізували свою діяльність. Для того, щоб змістовно та
результативно діяти громадські організації повинні мати певний статус у
суспільстві. Він визначається базовим Законом України «Про громадські
об’єднання» (далі – Закон), відповідно до якого «громадська організація – це
громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні
особи» [1, ч. 3 ст. 1].
При цьому важливо громадській організації володіти господарськоправовим статусом, оскільки вони мають право займатися господарською
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діяльністю, яка може бути як комерційною, так і некомерційною. Водночас
необхідно врахувати те, що відповідно до Закону громадське об'єднання зі
статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною
метою якого не є одержання прибутку [1, ч. 5 ст. 1]. Відтак законодавець
закріплює на законодавчому рівні умову для громадського об'єднання зі
статусом юридичної особи – статус некомерційної організації. Однак
проведений нами аналіз цього Закону вказує на неузгодженість його ч. 5 ст. 1
та ст. 24. Адже саме у ст. 24 Закону закріплене право громадських об'єднань зі
статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей)
володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке
відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами
(учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в
результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької
діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств) (курсив
наш – Б.А.), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово
наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не
заборонених законом [1]. Як бачимо, якщо в ч. 5 ст. 1 Закону заборонено
громадським об'єднанням зі статусом юридичної особи створювати
підприємницьке товариство та одержувати прибуток, то в ст. 24 закріплюється
право на підприємницьку діяльність.
Необхідно звернути увагу на думку Б. В. Деревянка про те, що не можуть
громадські об’єднання передавати іншим суб’єктам більше прав, ніж мають.
Науковець критично ставиться до формулювання ст. 24 Закону про те, що
громадські об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї
статутної мети (цілей) мають право створювати юридичні особи (товариства,
підприємства), які здійснюють підприємницьку діяльність. Б. В. Деревянко
вбачає у цьому перевищення повноважень громадських об'єднань [2, с. 30].
Аналіз ч. 2 ст. 21 вказує на те, що її зміст також не відповідає ч. 5 ст. 1
Закону, оскільки регламентуючи права громадських об’єднань зі статусом
юридичної особи, законодавець надає їм право «здійснювати відповідно до
закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено
статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку,
передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо
така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її
досягненню» [1, ч. 2 ст. 21]. Натомість, як ми зауважувати вище, відповідно до
ч. 5 ст. 1 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є
непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання
прибутку.
Такі законодавчі суперечності не сприяють чіткому визначенню
господарсько-правового статусу громадських організацій, тому необхідно
внести відповідні зміни до Закону.
Не випадково Т. П. Руцинська, дослідивши господарсько-правовий статус
громадських організацій, запропонувала прописати в Законі норму про те, що
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на них поширюються загальні правові засади щодо ведення господарської
діяльності, а в статуті закріпити право громадських організацій провадити
підприємницьку діяльність і отримувати прибуток, який направляється на
фінансування їх основної діяльності. Тоді такі громадські організації втратять
статус неприбуткових, але матимуть право на податкові пільги, розмір яких
визначатиметься у законі [3, с. 226].
Т. П. Руцинська пропонує деталізувати права та обов’язки громадських
організацій у їхніх статутах, а Господарський кодексу України доповнити
главою «Особливості статусу громадських організацій (об’єднань) як
суб’єктів господарювання» [3, с. 228]. Цю пропозицію вважаємо слушною та
такою, що має практичне значення.
Отже, на сьогодні господарсько-правовий статус громадських організацій
потребує законодавчого удосконалення. Необхідно внести доповнення до
Закону та Господарського кодексу України з метою надання громадським
організаціям зі статусом юридичних осіб право займатися комерційною
діяльністю. Крім того, потрібно загалом детально врегулювати господарськоправовий статус громадських організацій шляхом доповнення Господарського
кодексу України главою «Особливості статусу громадських організацій
(об’єднань) як суб’єктів господарювання».
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) є одним із видів
господарських товариств і найпоширенішою організаційно-правовою формою
створення суб’єктів господарювання, що зумовлено деякими перевагами
перед іншими організаційно-правовими формами. Зокрема, характер
відповідальності за зобов’язаннями такого підприємства. Сутність ТОВ
полягає в тому, що рівень відповідальності учасників такого товариства за
його зобов’язаннями обмежений. Вони несуть ризик збитків тільки у межах
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своїх внесків до статутного капіталу, стягнути особисте майно з учасників
неможливо, додаткові вимоги законодавством не передбачені.
На думку С. Д. Могилевського, для такого виду організаційно-правової
форми юридичної особи, як ТОВ, характерними є наступні ознаки:
1) це юридична особа;
2) це комерційна організація;
3) це товариство, статутний капітал якого поділений на частки;
4) це організація, що об’єднує на підставі договору осіб або створена
однією особою, відповідальність яких обмежена[1].
Питання правового регулювання правового статусу ТОВ досліджували
такі науковці як О.М. Вінник, Д.В. Задихайло, В.М. Кравчук, О.Р. Кібенко,
В.В. Луць, В.С. Щербина та інші.
Діяльність ТОВ регулюється Господарським кодексом, Законом України
«Про господарські товариства», Законом України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» а
також іншими законодавчими актами України. 6 лютого 2018 року було
прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю», який є спеціальним нормативно-правовим актом, що
визначає правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення ТОВ.
Визначення поняття «товариство з обмеженою відповідальністю»
міститься у Господарському кодексі України. Так, ч. 3 ст. 80 ГКУ встановлює,
що ТОВ є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на
частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе
відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники
товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків,
пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів[2].
Відповідно до ст. 50 Закону України «Про господарські товариства»
товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має
статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається
установчими документами[3]. На відміну від вищеназваних нормативних актів
новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» не містить визначення цього поняття. Законодавець
обґрунтовує це тим, що усі характерні для товариства ознаки містяться у тексті
закону та виражаються у особливостях регулювання. Тому немає необхідності
перелічувати їх у визначенні терміну[4].
Новий Закон вносить численні та ґрунтовні зміни щодо діяльності ТОВ.
Так, раніше кількість максимальна кількість учасників ТОВ становила 100
осіб. При перевищенні зазначеної кількості учасників товариство підлягало
перетворенню на публічне акціонерне товариство.Новим Законом кількість
учасників товариства не обмежується.
Також є важливим розкриття питання про взаємовідносини між
учасниками товариства, а саме їх правове забезпечення. Учасники товариства
отримують право укладати корпоративні договори. Це новий інститут в
українському законодавстві. Його метою є встановлення нормативно170

здійсненні права власності на частку в капіталі товариства. Порядок
голосування, вихід учасників з товариства та прийняття нових учасників – от
далеко неповний перелік питань, які можуть бути предметом цього договору.
Передбачено, що положення корпоративного договору є конфіденційними.
Також зменшено строк для повного внесення учасником товариства свого
вкладу з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства.
Відповідальність за несвоєчасне внесення вкладу у цей строк, може мати
наслідком виключення учасника товариства, який має заборгованість із
внесення вкладу. Новим Законом запроваджено також інші зміни в діяльності
ТОВ.
Загалом прийняття нового законодавчого акта щодо регулювання
діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю є
позитивним. Та було б доцільним закріплення законодавчого визначення
поняття «товариство з обмеженою відповідальністю» у вищеназваному Законі
для формування єдиного підходу до розуміння цього поняття і в теоретичному
аспекті, і для практичного застосування.
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ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ФОРМА ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Представники науки загальної теорії права, на відмінну від представників
галузевих юридичних наук, тривалий час не намагалися досить детально
визначити поняття та ознаки правопорушення. Отже, дослідження
протиправної поведінки є актуальним для сучасного правознавства[1].
Дану тему розглядали та описували у своїх працях такі науковці:
Н. Пархоменко, О. Петришин, П. Рабінович, В. Тацій, Т. Тарахонич,
В. Сіренко, О. Ющик, Ю. Шемшученко та інші.
Дослідження правопорушення як одну з форм протиправної поведінки.
Люди в своїй діяльності здебільшого діють відповідно до норм закону.
Поведінку, яка відповідає нормам закону, називають правомірною, тобто
людина виконує все, що зобов’язана робити, і не робить того, що заборонено
законом. На жаль, є й інші випадки.
171

Різновидність соціальних відхилень може бути об’єднана поняттям
протиправної поведінки.
Протиправна поведінка є протилежністю правомірної поведінки. Слід
зазначити, що протиправна поведінка здійснюється у сфері права, але вона є
не формою свободи, а виступає формою несвободи чи свавілля.
Протиправна поведінка має три основних форми вираження:
правопорушення, об’єктивно протиправне діяння й зловживання правом[4].
Сьогодні ми детально розглянемо правопорушення.
Правопорушення являють собою особливу різновидність поведінки
людей і інших суб’єктів суспільних відносин. Законом регулюються тільки
вчинки людей, їх дії або бездіяльність. Не можуть регулюватися нормами
права думки людей або певні риси характеру .
Концепція правопорушення у загальній теорії права значною мірою
сформувалася як узагальнення розробок галузевих юридичних наук, що
показано як у системі необхідних ознак правопорушення, так і в
загальнотеоретичному його визначенні, яке узагальнило ці ознаки [1].
Правопорушення - це суспільне небезпечне або шкідливо неправомірне
(протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке
спричиняє юридичну відповідальність.
Правопорушення - посягання не на закон, а на ті умови, які породили цей
закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті
суспільні відносини, які закріплюються й охороняються ним[5].
Кожне правопорушення – конкретне, оскільки його чинить конкретний
індивідуальний або колективний суб’єкт у певний час, у певному місці.
Основними ознаками правопорушення є: діяння (дія або бездіяльність),
протиправність, вина, наявність юридичної відповідальності, суспільна
небезпека [1].
Важливим теоретичним і практичним питанням юридичної науки є
питання про причини виникнення правопорушень у суспільстві. Пошук
відповіді на це питання відбувається протягом існування юридичної думки.
Висувались різноманітні теорії стосовно того, які причини породжують
злочинність, створюють умови для вчинення проступків [3].
Поступово сформувалось два основних напрями розуміння
фундаментальних
засад
виникнення
правопорушень:
біологічнопсихологічний і соціальний. Перший обґрунтовував і пов'язував причини
виникнення правопорушень з природними, біологічними та психологічними
факторами. Другий (соціологічний) напрям передусім вказував і вказує на
соціально-економічні чинники буття людей, що спричиняють виникнення
правопорушень у суспільному житті [3].
Тому під самими причинами правопорушень розуміють комплекс явищ
об’єктивного й суб’єктивного характеру.
Об'єктивні причини не залежать від особи, вони зумовлені обставинами.
До них, зокрема, відносять причини економічного характеру (недостатній
життєвий рівень, неможливість знайти роботу, низький рівень оплати праці
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тощо), соціальні причини (недоліки виховної та освітньої роботи),
недосконалість чинного законодавства (надмірна ставка оподаткування),
обставини сімейного характеру, інші особливості середовища. Глобальною
причиною всіх правопорушень є соціальні суперечності, які завжди існують у
суспільстві. Сприяють скоєнню правопорушень також низький рівень охорони
громадського порядку, недостатня ефективність роботи правоохоронних
органів тощо [2].
Суб'єктивні причини пов'язані з самою особою. Наприклад,
правопорушення може зумовити темперамент (підвищена імпульсивність),
наявність конкретних психічних відхилень, схильність до вживання
алкогольних, наркотичних або токсичних речовин [2].
Отже, можна підсумувати, що: правопорушення - це, перш за все, діяння
скоєне у певний час, у певному місці. Воно є однією із ключових форм
протиправної поведінки. На даний час, ми маємо дві основні групи причини
виникнення правопорушення: об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні причини
не залежать від особи, вони зумовлені обставинами , а суб'єктивні причини
пов'язані з самою особою. Виявлення цих причин і вжиття заходів до їхнього
усунення є одним із головних завдань правоохоронних органів.
Список використаних джерел:
1. Бостан С.К., Гусарєв С.Д., Пархоменко Н.М., Бостан Л.М., Заяць Н.В.
Теорія держави і права : навч. посібник. Київ: Академія, 2013. 346с.
2. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і
права: Навчальний посібник. - 3-тє вид., змін, й доп.- Тернопіль: Карт-бланш,
2002. 187с.
3. Машков. А.Д. Теорія держави і права : підручник. Київ: Дакор, 2015.
378с.
4. Полонка І. А. Теоретико -доктринальні підходи до форм вираження
неправомірної поведінки: аналітичний і синкретичний вимір. Держава та
регіони. 2017. № 2. С 19-24.
5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2001.
420с.
Пенькова Тетяна
Науковий керівник: Білоус І.М., к.ю.н., доцент
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК ДЕРЖАВНИЙ
ПРАВООХОРОННИЙ ОРГАН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У сучасному світі кожна держава, незалежно від її форми правління,
політичного чи економічного устрою повинна мати ефективний механізм
забезпечення національної безпеки, основу якого повинні становити
спеціально уповноважені органи. Форми, зміст, обсяг та ступінь здійснення
функцій такими органами залежить від їх місця і ролі у системі державного
управління.
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Служба безпеки України відповідно до законодавства має статус
державного правоохоронного органу спеціального призначення, який
забезпечує державну безпеку України. СБУ є також спеціально
уповноваженим органом державної влади у сфері контррозвідувальної
діяльності, охорони державної таємниці та головним органом у сфері боротьби
з тероризмом.
Основні завдання СБУ визначено в ст. 2 Закону України «Про Службу
безпеки України». Відповідно до цього Закону на Службу безпеки України
покладається в межах визначеної законом компетенції захист державного
суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково-технічного й оборонного потенціалу України, законних інтересів
держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних
спеціальних служб, посягань збоку окремих організацій, груп та осіб, а також
забезпечення охорони державної таємниці. Окрім вищесказаного, до завдань
СБУ також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття
злочинів проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції й організованої
злочинної діяльності в сфері управління й економіки та інших протиправних
дій, які створюють загрозу інтересам України. [1, с.2]
Із самого визначення й перерахованих вище завдань, що стоять перед
Службою безпеки України, зрозуміло, що діяльність цього органу є
різновидом державної (публічної) служби. За змістом ця служба є
мілітаризованою, тобто в ній поєднуються ознаки як цивільної, так і військової
служби. Від суто цивільної державної служби вона відрізняється низкою
ознак, а саме:
– урегульована нормами спеціального законодавства (тобто до цього виду
служби загальне законодавство переважно не застосовується, а діють
спеціально прийняті норми, у тому числі й статути, які встановлюють порядок
добору кандидатів на службу, проходження такої служби, юридичну
відповідальність тощо);
– мілітаризована державна служба запроваджена для виконання
особливих державних завдань (наприклад, оборона країни, захист її
суверенітету й територіальної цілісності, забезпечення державної безпеки
тощо);
– для гарантування, дотримання службової дисципліни для
мілітаризованих державних службовців установлено більш суворі, порівняно
з цивільною службою, службова дисципліна та дисциплінарні стягнення;
– державні службовці мілітаризованої служби для виконання покладених
на них завдань і функцій уповноважені застосовувати заходи фізичного
впливу, спеціальні засоби й вогнепальну зброю;
– у більшості випадків мілітаризовані державні службовці здійснюють
правоохоронні функції;
– мілітаризованим державним службовцям присвоюються спеціальні
(військові) звання, вони носять формений одяг і розміщені на ньому зовнішні
атрибути, які вказують на їх належність до конкретного мілітаризованого
суб’єкта публічної адміністрації, військові звання та інші особливості,
притаманні цьому видові державної служби. [2, с.232]
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Відповідно до характеру обов’язків, що покладаються на Службу безпеки
України, вона наділена відповідними правами, а саме: проводити оперативнорозшукові заходи, використовувати оперативну техніку, мати негласний
апарат і агентуру, а також вести оперативні справи та обліки й контактувати з
іноземними службами, у тому числі й спеціальними. Відтак діяльність Служби
безпеки України в галузі міжнародного співробітництва спрямована на
максимальне сприяння реалізації основних завдань Служби через спільну з
партнерами протидію загрозам національній і міжнародній безпеці –
тероризму, міжнародній організованій злочинності, кіберзлочинності,
розповсюдженню зброї масового знищення, а також боротьбу з корупцією,
контрабандою, незаконною міграцією тощо. Ефективність протидії цим
загрозам залежить від рівня взаємодії як у двосторонньому форматі, так і в
межах міжнародних організацій. Так, органами Служби безпеки України
налагоджено партнерство з понад 100 спеціальними службами та
правоохоронними органами 58 країн світу на підставі норм міжнародного
права, відповідних договорів і угод.
Відповідно до Закону України «Про основи національної безпеки
України», Стратегії національної безпеки України, особливостей розвитку
оперативної обстановки в державі та світі на сучасному етапі, можна виділити
два основних напрями формування реальних і потенційних загроз державній
безпеці України, стабільності в суспільстві, протидія яким повністю чи
частково належить до компетенції Служби безпеки України:
а) ті, що формуються поза межами держави: розвідувально-підривна
діяльність іноземних спеціальних служб; посягання на державний суверенітет
і територіальну цілісність; посягання на безпеку державних інформаційних
ресурсів; негативний вплив іноземних неурядових структур на органи
державної влади й місцевого самоврядування; наслідки світової фінансовоекономічної кризи; поширення міжнародного тероризму; загроза
використання з терористичною метою ядерних та інших об’єктів на території
України тощо;
б) ті, що формуються в межах держави: зростання рівня недовіри
населення до органів державної й місцевої влади; розкрадання та нецільове
використання державних коштів; критичний стан основних виробничих
фондів у провідних галузях господарського комплексу й втрата державного
контролю за стратегічними галузями (підприємствами); небезпечне зростання
частки іноземного капіталу в стратегічних галузях економіки; неефективність
використання паливно-енергетичних ресурсів, заходів щодо диверсифікації
джерел їх постачання; поширення корупції, хабарництва в органах державної
влади, зрощення бізнесу й політики, організованої злочинної діяльності;
можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових
речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів;
спроби створення й функціонування незаконних воєнізованих збройних
формувань і намагання використати в інтересах певних сил діяльність
військових формувань і правоохоронних органів держави; вияви сепаратизму,
175

намагання автономізації за етнічною ознакою окремих регіонів України;
контрабандна діяльність; незаконний обіг наркотичних і психотропних
речовин. Саме на протидію цим загрозам і сконцентрована нині діяльність
Служби безпеки України. [3, с.58]
Враховуючи усе вищевикладене хочу додати, що особливістю діяльності
СБУ є те, що вона не можу бути такою ж прозорою, як прозора діяльність
інших органів державної влади. Більшість питань не можуть публічно
обговорюватися та підлягати критиці. Оприлюднення інформації, пов’язаної з
спецслужбами, може призвести до розкриття їхньої мети та методів роботи.
Як результат, це суттєво знищить ефективність їх діяльності
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Туризм стає сьогодні однією з пріоритетних сфер у світовій економіці, що
зумовлює як розвиток окремих галузей, так і соціально-економічний розвиток
цілих країн. Завдяки багатій iсторичній та культурній спадщині, сприятливому
клімату, природно-рекреацiйним ресурсам, географічному розташуванню
Україна має всі можливості для активного розвитку туристичної діяльності.
Однак зробити Україну більш привабливою для туристів усього світу можна
лише за умови чіткої організації туристичної діяльності та збалансованого
правового регулювання, вдосконалення механізмів державного регулювання
туристичної діяльності, у тому числі шляхом використання сучасного
міжнародного досвіду.
На даному етапi в Українi посилюється увага науковців до проблеми
розвитку та пiдвищення ефективностi туристичної галузі. Проблеми правового
регулювання туризму дослiджуються у працях М. Баймуратова, В. Бакуменка,
В. Вакуленка, О. Вінника, С.Глібка, Н. Гостєвої, З. Варналiя, А. Дуровича,
Д. Задихайла, О. Лебединської, В. Погорiлка, П. Рабiновича, О. Серьогiна та
iнших учених.
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Водночас задля подальшого активного розвитку туристичної галузі є
необхідним більш чітка організація туристичної діяльності та ефективне
правове регулювання. На слушну думку В. В. Рєзнікової, «неповнота і
суперечність правових норм, що регулюють поведінку суб’єктів туристичної
діяльності, недостатність розробки понятійного апарату, а в окремих випадках
і відсутність правового регулювання тих або інших питань, створюють значні
перешкоди в практиці ефективного здійснення господарюючими суб’єктами
туристичної діяльності»[4, с.71].
Наразі законодавство, що регулює туристичну діяльність в Україні,
активно розвивається. Основними документами, які складають нормативноправову базу туризму, є: Конституція України, якою закріплені основні права
і свободи людини, Цивільний та Господарський кодекси України, Закони
України «Про курорти», «Про музеї та музейну справу», «Про охорону
культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного
середовища», «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян
України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про
державний кордон України», «Про захист прав споживачів», «Про
страхування»,
«Про
рекламу»,
«Про
стандартизацію»,
«Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування видів
господарської діяльності», тощо.
Правовою основою виступає Конституція України, яка закріплює основні
принципи правового регулювання і є підгрунтям для розвитку законодавства
в галузі туристичної діяльності. Так, ст. 33 Конституції України гарантує
свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати
територію України. Ст. 42 регламентує право на «підприємницьку діяльність,
яка не заборонена законом»[1]. Необхідність розширення меж діяльності у
сфері туризму та формування в Україні сучасної туристичної індустрії
потребує правового регулювання туристичної діяльності з урахуванням
світового досвіду. Відповідно до ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства України» [1].
Наступним за значимістю правовим актом, що регулює туристичну
діяльність, є Закон України «Про туризм» [2], який «визначає загальні правові,
організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики
України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених
Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування,
охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, задоволення
духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей».
В 2017 році Кабінетом Міністрів України було схвалено Стратегію
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, якою було визначено
мету, стратегічні цілі розвитку сфери туризму та курортів з урахуванням
сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 2026 року та
завдання. Одним із основних напрямів Стратегії є вдосконалення
«нормативно-правової бази сфери туризму та курортів». [3].
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Незважаючи на активне формування нормативно-правової бази,
подальший розвиток туристичної галузі в Україні гальмується через певні
недоліки правового регулювання, такі як необхідність детальної правової
регламентації в галузі туризму та захисту прав туристів, організації трудових
відносин в сфері туризму, відсутність чіткого правового регулювання якості
готельних послуг, що потребує подальшого вдосконалення законодавства в
галузі туризму.
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ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI АДВОКАТА
Правова ситуацiя, яка складається в нашiй державi в результатi суттєвих
змiн в економiчнiй та полiтичнiй площинах, що у свою чергу спричинило
змiни в усiх сферах дiяльностi суспiльства, зумовлює необхiднiсть перегляду
органiзацiйних принципiв i законодавчих положень дiяльностi адвокатури як
механiзму захисту прав людини.
Дослiдження правової природи гарантiй професiйної дiяльностi адвоката,
зокрема й тих, якi забезпечують врахування особливого його статусу пiд час
проведення вiдносно нього обшуку, було предметом дослiджень ряду
науковцiв. Серед вчених, якi дослiджували окремi аспекти даної проблеми,
доцiльно виокремити працi Ю.М. Бнеаги, О. Бутовченко, В. Рагулiна,
М.А. Погорецького, М.М. Погорецького, 3. Ромовскої, А.М. Скрябiна,
А.М. Титова, М. Трофименко та iнших. Разом iз тим i сьогоднi залишається
достатня кiлькiсть дискусiйних питань у данiй сферi.
Метою дослiдження є аналiз гарантiй дiяльностi адвоката згiдно норм
чинного законодавства.
До появи Закону України вiд 5 липня 2012 р. №5076-УI «Про адвокатуру
та адвокатську дiяльнiсть» передувала палка дискусiя на сторiнках юридичних
видань i в пресi, яка тривала майже десятирiччя. Мiнялись уряди, а з ними i
пiдходи до адвокатури. Висувались численнi проекти та пропозицiї. Отож, 5
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липня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть». Цей Закон отримав ряд новел, на якi вже давно
очiкувала прогресивна та iстинно професiйно-патрiотична адвокатська
спiльнота. Врештi решт тут було поставлено крапку в дискусiї, нав’язанiй
сумно-вiдомим Рiшення КС України вiд 16.11.2000 р. за конституцiйним
зверненням Геннадiя Солдатова про незаконнонароджену у кримiнальнопроцесуальному правi i неприкаяну процесуальну фiгуру «фахiвець в галузi
права» [1, c. 26].
Дотримуючись мiжнародних принципiв, Україна з перших же днiв своєї
незалежностi обрала курс на зближення правової системи держави з
європейським шляхом реформування судової системи, правоохоронних
органiв та адвокатури. Кiнцевою метою перетворень ставиться максимальне
наближення українського законодавства до мiжнародних стандартiв i
реорганiзацiя правоохоронної системи з метою максимального гарантування
прав людини в Українi.
У вереснi 1990 року Генеральна Асамблея Органiзацiї Об’єднаних Нацiй
прийняла Основнi положення про роль адвокатiв (далi - Основнi положення
ООН), що встановлюють мiнiмальнi стандарти для країн пiд час розвитку
нацiонального законодавства i регулюють становлення, органiзацiю i
функцiонування адвокатської професiї. Цей документ було розроблено з
метою визнання «життєво важливої» ролi професiйних об‘єднань адвокатiв i
сприяння країнам у забезпечення такої ролi адвокатiв у демократичному
суспiльствi [3, с. 46].
Права адвокатів захищені цілою низкою державних гарантій, серед яких
заборона будь-якого втручання і перешкод здійсненню адвокатської
діяльності; заборона вимагати від адвокатів та від професійно пов’язаних із
ним осіб надання відомостей, що є адвокатською таємницею; заборона допиту
адвокатів з питань, що містять адвокатську таємницю; окремий порядок
проведення стосовно адвокатів оперативно-розшукових заходів чи слідчих
дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду; заборона проведення
огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із
здійсненням адвокатської діяльності; спеціальний режим охорони життя,
здоров’я, честь і гідність адвокатів та членів його сім’ї; заборона втручання у
приватне спілкування адвокатів з клієнтами; заборона втручання у правову
позицію адвоката та багато інших (ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність»).
При цьому такі та інші гарантії адвокатської діяльності спрямовані на
забезпечення саме клієнтів адвокатів ефективною правовою (правничою)
допомогою та є системою гарантованих державою запобіжників будь-якого
стороннього впливу, що може знизити якість та ефективність такої допомоги.
Профільний закон деталізує гарантії адвокатської діяльності та
професійні права адвокатів. Так, статтею 23 закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» передбачена пряма заборона ототожнення адвоката
з клієнтом. Ця норма відображає міжнародні рекомендації щодо забезпечення
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прав адвокатів, відповідно до яких органи державної влади не мають права
будь-яким чином втручатися в діяльність адвоката, повинні визнавати право
адвоката відстоювати інтереси клієнта в будь-якому суді і дотримуватися
заборони асоціювати адвокатів зі злочинами, політичними переконаннями або
іншими справами їх клієнтів. Зокрема, заборона на ототожнення адвокатів з
клієнтами встановлена Основними принципами про роль юристів ООН і є
міжнародним стандартом гарантій адвокатської діяльності [2].
Серед гарантiй професiйної дiяльностi адвоката важливе мiсце займає
особливий порядок проведення стосовно адвоката оператнвно-розшукових
заходiв чи слiдчих дiй та заборона проведення огляду, розголошення,
витребування чи вилучення документiв, пов'язаних iз здiйсненням
адвокатської дiяльностi (п. З i 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську дiяльнiсть»). Найтiснiший взаємозв'язок мiж цими гарантiями
простежується пiд час проведення такої слiдчої дiї як обшук адвоката та житла,
iншого володiння адвоката, примiщень, де вiн здiйснює адвокатську дiяльнiсть
[1, с. 26].
Таким чином, правовi гарантiї адвоката - це правовi засоби, якi закрiпленi
в нормах права i мають предметом свого впливу права та обов'язки адвоката,
забезпечують їх реалiзацiю, захист i вiдновлення в разi порушення. Безумовно,
важливим аспектом для адвокатури є полiпшення на законодавчому рiвнi
регулювання питання гарантiй i прав адвокатiв. I це стосується не лише
законодавства про адвокатуру, а й процесуального законодавства,
процесуальних кодексiв, якими керуються у своїй дiяльностi адвокати.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ
Зародки формування громадянського суспільства на території сучасної
України ми бачимо ще у стародавні часи. Історичні факти свідчать, що вже в
VII–V ст. до н. е. на землях теперішньої Україні функціонували
рабовласницькі міста-держави: Ольвія, Херсонес, Боспор, Феодосія та ін. з
різноманітними формами правління – від монархії до аристократичної та
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демократичної республік. Але першим за часом етапом державотворення на
українських землях і відповідно періодом інституалізації громадянського
суспільства став період існування Київської Русі. Звісно, цей процес мав свою
специфіку, обумовлену кількома чинниками, а саме:
– посилення централізму управління, в умовах якого київський князь з
метою підтримки своєї влади та здійснення владних повноважень прагнув
знайти компроміс із місцевими органами влади та місцевими громадами. Це
привело до активного залучення до державницьких справ таких самоврядних
органів, як боярська рада, князівські з’їзди та віче;
– зміцнення позицій князівської влади, особливо за часів Володимира
Мономаха та Ярослава Мудрого. Це зумовило високий рівень соціальноекономічної та політичної залежності місцевих князів і бояр від київського
князя;
– розвинута система народовладдя, яка знайшла втілення у віче, і
здійснювала законодавчу, судову та контролюючу функції. Така система
унеможливлювала абсолютизацію князівської влади та сприяла підвищенню
громадянської активності населення [1, с. 17].
Наступний етап формування громадянського суспільства в Україні
припадає на ХVІ–ХVІІІ ст. Події цього періоду, особливо за часів Визвольної
війни 1648–1654 років під проводом Б. Хмельницького, засвідчили можливість
поєднання інтересів як широких верств суспільства, представлених селянами,
міщанами та козацтвом, так і еліти. Однак, на жаль, це поєднання через низку
причин, не було сталим, носило переважно ситуаційний характер, що завадило
процесу формування інституцій громадянського суспільства на українських
землях.
Велике значення для розвитку ідеї громадянського суспільства та
становлення демократичних засад вітчизняного державотворення належить
конституції Пилипа Орлика 1710 р. Хоча вона і не була впроваджена в життя,
проте саме в цьому документі уперше в історії України де-юре було
зафіксовано принципи функціонування громадянського суспільства. Адже
відповідно до Конституції «гетьманська влада мала бути обмежена і
постійною участю в управлінні генеральної старшини, і генеральною радою;
обмеження стосувались адміністрації, суду, виборів старшини, фінансів. Тричі
на рік належало збирати сейм із полкової та сотенної старшини, депутатів і
послів від запорізького війська. Передбачалася сувора окремішність
державного скарбу від коштів, що виділялися з розпорядження гетьмана.
Значне місце відводилося демократичним правам усіх станів суспільства,
особливо козацтва, а також правам міст» [2, с. 6].
Третій період інституалізації громадянського суспільства в Україні
припадає на XIX і початок XX століття. Він пов’язаний, перш за все, з подіями
Української революції 1917–1921 рр., коли вперше в історії на українських
землях було офіційно проголошено незалежну державу, а до державного
управління активно залучалися широкі верстви суспільства. Проте, як зазначає
Є. Цокур, таке залучення було малоефективним через відсутність досвіду
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управління державними інституціями. Це призвело до анархізації політичного,
суспільного, економічного життя і втрати контролю над суспільнополітичними процесами. «Українське суспільство, – слушно зауважує автор, –
не лише не скористалося (вперше за багато століть) нагодою реальної участі в
державотворенні, державному управлінні, а своїми
діями на довгі десятиліття дискредитувало й унеможливило реалізацію ідеї
громадянського суспільства та власної державності». При цьому дослідник
наголосив на необхідності засвоїти важливий урок, а саме: «Безсистемне та
безконтрольне залучення до державотворення верств суспільства,
непідготовлених до цього морально, інтелектуально і ментально, може завдати
шкоди більшої, аніж будь-яка зовнішня агресія [3, c. 131].
Четвертий період інституалізації громадянського суспільства в Україні
припадає на наш час. 1 грудня 1991 року народ України на всенародному
референдумі висловив свою суверенну волю побудувати українську
незалежну державу і це створило реальні можливості та перспективи
інституалізації громадянського суспільства. Історично значущим кроком в
його розвитку в Україні стало ухвалення Конституції 28 червня 1996 р. У
цьому головному політико-юридичному документі держави підкреслюється,
що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної
та ідеологічної багатоманітності, розвитку самоврядування» [4].
Нині процеси формування в Україні громадянського суспільства та
розвитку незалежної, демократичної та правової держави відбуваються
паралельно. Громадяни, громадські організації та різноманітні політичні
інститути України за цих умов намагаються ефективно використати досвід
передових, демократичних країн щодо захисту прав і свобод кожної людини.
Як свідчить світовий політичний досвід, саме з усвідомлення кожною
людиною думки про свою самоцінність, про спроможність і можливість своєю
працею побудувати достойне життя власній родині та суспільству в цілому
розпочинається процес становлення громадянського суспільства.
Суспільний прогрес в Україні за сучасних умов можливий не тільки через
включення до процесу суспільного розвитку всіх можливостей і потенціалу
демократичної держави, а й через використання здобутків громадянського
суспільства. Усі спроби здійснити в нашій державі радикальні зміни, і
передовсім в економіці та соціальній сфері, будуть марними без урахування
людського чинника та ступеня розвитку громадянського суспільства.
У Конституції України та в Законі «Про місцеве самоврядування», що був
ухвалений 21 травня 1997 р., чітко визначено та сформульовано права і
обов’язки органів місцевого самоврядування. Згідно з цим законом держава
надає широкі права територіальним об’єднанням громадян щодо розв’язання
різноманітних місцевих завдань у інтересах населення на власну
відповідальність і в межах закону.
Увесь світовий досвід переконливо свідчить, що саме місцеве
самоврядування створює необхідні умови для наближення влади до населення,
функціонування дійової системи управління, яка б ураховувала місцеві умови
182

та особливості. Для здійснення своїх повноважень органи місцевого
самоврядування мають виконувати певні функції, а саме:
– захищати населення від невиправданого тиску з боку центральних
органів влади;
– забезпечувати надання населенню житлово-комунальних, медичних,
транспортних, культурних та інших послуг з найбільшою ефективністю;
– активізувати населення з метою безпосередньої участі у вирішенні
місцевих питань, місцевих проблем тощо.
Отже, формування в Україні сучасної та ефективно діючої системи
місцевого самоврядування стає важливим чинником побудови правової,
демократичної держави. Тому Президентом України 13 грудня 2019 р. до
Верховної Ради України внесено законопроект «Про внесення змін до
Конституції України (щодо децентралізації влади)». Його метою є зміцнення
конституційно-правових засад місцевого самоврядування, підвищення
ефективності системи місцевого самоврядування, здатної забезпечити
оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу
та області, сприяння подальшому розвитку форм безпосередньої демократії та
децентралізації влади [5]. На сьогодні законопроект відкликаний Президентом
для доопрацювання, після чого він знову буде внесений на розгляд Вищого
законодавчого органу держави.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
У сучасному світі питання ідентичності є надзвичайно важливим,
оскільки саме ідентичність задає вектор розвитку суспільства, дозволяє чітко
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визначити національні інтереси. Проблема формування та існування
національної ідентичності є серйозним фактором як міжнародної так і
національної безпеки. Суперечки, що спалахують довкола цієї теми в світі та
в Україні, свідчать про її нагальність та актуальність. Зволікання чи
недостатня увага до неї з боку інституцій, що опікуються питаннями
національної безпеки, може стати причиною розгортання деструктивних
сценаріїв як в окремій державі, регіоні, так і у світі загалом.
Проблеми національної ідентичності у різних аспектах досліджує широке
коло зарубіжних і вітчизняних науковців. Так, серед представників західної
наукової думки можна, насамперед, відзначити Е.Сміта, М.Ігнатьєфа,
К.Нілсена; російської – Ю.Ігрицького і В.Мартьянова; української–
О.Лановенка, О.Шевченка, О.Маскевич В.Ліпкана та інших.
Національна ідентичність — почуття нації єдиним цілим, в особі
відмітних традицій, культури, мови і політики. Національна ідентичність
людини є її ідентичність і почуття приналежності до однієї держави або однієї
нації, незалежно від свого юридичного статусу громадянства [1]. Зміни
традиційних орієнтирів (зокрема розмиття меж нації за рахунок інорідних
елементів чи неприйнятних цінностей) призводять, як правило, до розколу
нації та громадянської війни.
Зміст поняття «національна ідентичність» невід’ємно пов’язаний зі
змістом таких понять, як «етнос» та «нація».
Етнос–стійке соціальне угруповання людей, що виникло упродовж
тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну
біологічну складову (раса, спільне походження), мову, культуру, усвідомлення
власної єдності та відмінності від інших етносів [2, 312]. Важливі умови
формування етносу – спільність мови та території (батьківщини). Зазначимо,
що територіально роз’єднані групи одного етносу можуть тривалий час
зберігати свою національну самобутність, яка виражається у звичаях,
народному мистецтві, релігії, нормах поведінки, обрядах, специфічних нормах
господарського життя тощо. Етнічна самосвідомість завжди поєднується з
прагненням етносу до власної соціально-територіальної організації, творення
держав. У той самий час, етнічні процеси природно тісно пов'язані з соціальноекономічними. Етнос – поняття широке; воно охоплює різні рівні
самоорганізації популяцій людей, як-от нації, народності, групи споріднених
племен, окремі племена. У сучасному світі нараховують від 3 до 5 тис. різних
етносів (на їхнє число значною мірою впливають процеси етнічної
консолідації, дивергенції, окультурації та асиміляції). Етнос може існувати у
різних формах, серед яких однією з основних є нація.
Нація – історична спільність людей, що складається в ході формування
спільності їх території, економічних з’язків, літературної мови, деяких
особливостей культури і характеру, які складають її ознаки [3, 143]. Нації
визначаються певним рядом характеристик, що стосуються як
індивідуальних її членів так і всієї нації. Такі характеристики мають нести
в собі як об’єднуючу функцію (спільнота людей, що не має між собою
нічого спільного, не може бути нацією), так і відокремлюючу, що відрізняє
дану націю від інших.
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Згідно з висновком спеціальної комісії Британської академії наук,
основними характерними рисами нації є:
- підпорядкування усіх її членів єдиному урядові;
- проживання на одній території;
- спільна мова, література, звичаї;
- спільне походження та історія;
- окремий національний характер;
- спільна релігія;
- спільні інтереси;
- спільні почуття або «воля», яка має бути специфічно «національною» за
своїм характером;
- шанобливі стосунки між людьми, котрі належать до однієї нації;
- відданість єдиному цілому;
- почуття гордощів щодо досягнень та смутку щодо невдач національної
політики;
- зневага або ворожість до інших національностей.
Разом з тим, науковці звертають увагу на те, що важливою ознакою нації
є самоідентифікація. У короткому Оксфордському словнику зазначається,
зокрема, що належність до нації в більшості членів суспільства виявляється в
почутті колективної, громадянської ідентичності.
Багатогранну силу національної ідентичності можна проілюструвати,
поглянувши на деякі функції, які вона виконує для груп та індивідів.
Відповідно до згаданих вище вимірів ті функції задля зручності можна
поділити на «зовнішні» й «внутрішні» об’єктивні наслідки.
До зовнішніх функцій належать територіальні, економічні та політичні.
Нації, по-перше, визначають певний соціальний простір, у якому члени нації
мають жити і працювати, і демаркують історичну територію, що розміщує
спільноту в часі і в просторі. Крім того, вони забезпечують індивідів «святими
місцями», об’єктами духовного та історичного поклоніння, які розкривають
неповторність «духовної географії» тієї чи тієї нації.
З погляду економіки нації гарантують здобуття контролю над
територіальними ресурсами, зокрема й людськими. Вони виробляють також
єдиний поділ праці, сприяють пересуванню товарів та робочої сили, розподілу
ресурсів між членами нації в межах батьківщини. Визначаючи членство,
кордони і ресурси, національна ідентичність дає можливість раціонально
обґрунтувати ідеали національної автаркії.
А з погляду політики національна ідентичність править за опору для
держави та її органів або їхніх дополітичних еквівалентів у бездержавних
націях. Добір політичних функціонерів, регуляція політичної діяльності,
вибори урядів спираються на критерії національного інтересу, який нібито
відображує національну волю та національну ідентичність даного населення.
Та, мабуть, найочевиднішою політичною функцією національної
ідентичності є легітимація запроваджених юридичними інституціями єдиних
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юридичних прав та обов’язків, які визначають осібні вартості й характер нації
і відображують прадавні звичаї і обряди народу. Покликання на національну
ідентичність становить сьогодні головний засіб легітимації громадського
порядку та солідарності.
Національна ідентичність виконує, крім того, ще й вужчі, внутрішні
функції для індивідів у спільнотах. Найочевиднішою є згуртування членів як
людей «однієї національності» і «громадян». Сьогодні цього досягають
завдяки обов’язковій, стандартизованій державній системі масової освіти, з
допомогою якої державна влада сподівається прищепити вірність нації й
самобутню однорідну культуру; саме цій діяльності більшість урядів,
перебуваючи під впливом націоналістичних ідеалів культурної автентичності
та єдності, віддаються з великим завзяттям.
Нація покликана також розвивати соціальні зв’язки між індивідами та
класами, створюючи набір спільних вартостей, символів і традицій.
Використовуючи символи — прапори, монети, гімни, однострої, пам’ятники й
церемонії, членам нагадують про їхню спільну культурну спадщину й
культурну спорідненість; чуття спільної ідентичності й належності покріплює
й надихає їх. Нація обертається на гурт «натхнених вірою», спроможних
долати труднощі й перешкоди.
Отже, ми можемо зробити висновок, що національна ідентичність та
нація — це складні конструкції, що складаються з багатьох взаємопов’язаних
компонентів — етнічних, культурних, територіальних, економічних та
політико-юридичних. Вони означають зв’язки солідарності між членами
спільнот, об’єднаних спільною пам’яттю, міфами та традиціями, і ці зв’язки
можуть, а то й не можуть утілюватись у формі національних держав, проте
вони нітрохи не схожі на чисто юридичні та бюрократичні узи держави. Як
дивитись концептуально, нація має поєднувати дві низки вимірів, з одного
боку, громадянські та територіальні, а з другого — етнічні й генеалогічні,
причому в кожному випадку в різних пропорціях. Саме завдяки
багатовимірності національна
ідентичність
стає
такою
гнучкою,
неподатливою силою в сучасному житті й у політиці і може ефективно
поєднуватись з іншими могутніми ідеологіями та рухами, не втрачаючи
власного характеру.
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД, ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНИ
В умовах збройної та інформаційної агресії Російської федерації проти
України, економічної кризи, коли під загрозу поставлено її національний
суверенітет і територіальна цілісність, значно актуалізується проблема
патріотичного виховання молоді. Адже саме молоде покоління значною мірою
визначатиме майбутнє Української держави. Головна мета патріотичного
виховання – успадкування молоддю духовних надбань українського народу,
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у неї рис
громадянина-патріота України.
Сучасні виклики, які стоять перед Україною, зумовлюють нагальну
необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів,
спрямованих на посилення патріотичного виховання молоді, з урахуванням
світового досвіду у цій сфері.
Аналіз практики патріотичного вихованяя у багатьох країнах світу
засвідчило, що воно на сьогодні посідає важливе місце у системі національних
пріоритетів, розглядається як важливий інструмент забезпечення національної
безпеки держави.
Так, у США з метою виковання в американців патріотизму, гордості за
власну країну активно залучаються засоби масової інформації, які пропагують
державні символи, досягнення країни як в економічній, ссоціальній,
культурній сферах, так і в сфері прав людини. До цієї праці залучаються
навчальні заклади – школи, університети, різноманітні скаутські і молодіжні
організації [1, с. 98].
У Японії в 2006 р. відповідно до національного закону про освіту в
школах запровадили уроки патріотизму, мета яких полягала у
посиленніпочуття національної гордості, власної гідності та поваги до
японських традицій. Японці з великою шаною ставляться до національної
символіки – герба, гімну, прапора, пишаються національним костюмом –
кімоно, який є загальновживаним предметом гардеробу в країні.
Патріотичному вихованню молоді приділяють велику увагу у Китаї, де
мешкає 56 народностей, воно є основою державної політики і спрямовується
Комуністичною партією. Поставивши за мету «побудувати соціалізм з
китайською специфікою», Компартія Китаю У 2012 р. на своєму XVIII-му
з'їзді визначила дванадцять «ключових цінностей соціалізму», серед яких
названо і патріотизм. У 2016 р. Урядом КНР було прийнято директиву у
освітній сфері, яка зазначала, що китайська молодь повинна бути ще більше
патріотично налаштованою, демонструвати відданість партії. Міністерство
освіти вимагає від освітніх закладів, щоб «патріотичне виховання»
супроводжувало всі етапи навчання, включаючи вивчення історії, культурної
спадщини, відвідування музеїв тощо [2, с. 173].
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Патріотичного виховання у країнах Європейського Союзу має певні
особливості. Сучасний дослідник цієї проблеми С. Сьомін, зокрема зазначає,
що «внаслідок демократизації політичного життя та поглиблення
інтеграційних процесів між країнами поняття патріотизму дещо
переосмислено, а його виховання часто-густо заміщено формуванням у молоді
громадянської позиції – нової інтеграційної якості особистості, яка сприяє її
соціалізації в умовах сучасного світу. При цьому, головний наголос такого
формування робиться на гармонії прояву патріотичних почуттів,
толерантності, гуманізму, почутті власної гідності та внутрішньої свободи,
дисциплінованості й поваги до державної влади» [1, с. 98].
Однією із складових патріотичного виховання молоді у країнах ЄС є
військово-патріотичне виховання. Хоча його напрями у кожній західній країні
мають свої особливості, в багатьох моментах вони подібні. Зокрема, у багатьої
країнах напрямками військово-патріотичне виховання є:
– державно-патріотичне виховання, орієнтоване на національні інтереси
(патріотизм, почуття обов’язку, законослухняність, дисциплінованість);
– громадянське виховання, орієнтоване на виховання соціальних якостей
особистості (громадянської позиції, соціальної активності, відповідальності);
– залучення до культурних цінностей та досягнень, виховання духовності,
національної самобутності, розуміння суспільної значущості власної професії,
відповідальності за якість своєї праці [1, с. 100].
Важливу роль у патріотичному та військово-патріотичному вихованні
молоді у багатьох країнах відіграє громадська система виховання Скаутський
рух, метою якого є підтримка фізичного, розумовго і духовного розвитку
молоді, підвищеняя її ролі у суспільному житті. Станом на 2010 рік до
скаутського руху належало понад 38 млн членів у 216 країнах і територіях. і
лише у шести країнах світу – Андоррі, Китаї, Кубі, Лаосі, М’янмі та Північній
Кореї не було скаутських організацій [3]. Всі ці організації об’єднані у
Всесвітню організацію скаутського руху. Нашу державу у скаутському русі
представляє низка молодіжних організацій, найбільшою з яких є «Пласт».
Його метою є сприяння всебічному патріотичному вихованню і
самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. На
сьогодні 121 осередок Пласту діє у 22 областях України [4]. Вони об’єднані у
Національну організація скаутів України, яка нараховує близько 5 тис. членів
[1, c. 101].
Виходячи з необхідності подальшого розвитку в українському суспільстві
національної свідомості, формування почуття патріотизму на засадах
духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини
українського народу, Президентом України було видано указ від 18 травня
2019 р. про затвердження Стратегії національно-патріотичного виховання на
2020–2025 рр. В цьому документі чітко зазначалося, що таке виховання
охоплює насамперед освіту і науку, молодь та сім'ю, культуру і мистецтво, а
також інші усі сфери життєдіяльності суспільства. Воно має здійснюватись на
основі:
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– суспільно-державних (національних) цінностей – самобутність, воля,
соборність, гідність;
– формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції,
законів України;
– соціальної активності та відповідальності за доручені державні та
громадські справи;
– готовності до виконання обов'язку із захисту незалежності та
територіальної цілісності України;
– сповідування європейських цінностей, а також важливим засобом –
громадянської освіти.
Документ визначає національно-патріотичне виховання як невід'ємну
складову забезпечення національної безпеки України. У ньому чітко визначені
не лише мета та сфери такого виховання, а й шляхи та механізми реалізації
даного завдання: «Для об'єднання зусиль органів державної влади, органів
місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання,
існує потреба у впровадженні єдиної державної політики, адекватних
механізмів для консолідації і координації відповідної роботи в економічній,
політичній, соціальній, культурній та інших сферах» [5].
Україна на сучасному етапі постала перед складними викликами:
убезпечити свою суверенність й територіальну цілісність, продовжити пошук
шляхів для інтеграції в європейське співтовариство, консолідувати українське
суспільство. Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання, поряд
з іншими інструментами, дозволить не лише відповісти на нагальну вимоги і
виклики сучасності, а й закласти підвалини для формування свідомості
нинішніх і майбутніх поколінь, які розглядатимуть державу (раtria) як
запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму,
соціального добробуту, демократії і свободи.
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ДOГOВOРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНOЇ ВЛАСНOСТІ
Станoвлення і рoзвитoк націoнальнoї системи інтелектуальнoї власнoсті
ствoрили передумoви для викoристання результатів інтелектуальнoї та твoрчoї
діяльнoсті людини, а кoмерційна реалізація oб’єктів інтелектуальнoї власнoсті
стала гoлoвнoю метoю їх правoвoї oхoрoни. Ключoвим мoментoм у цьoму
прoцесі є іннoвації, які базуються на ефективнoму викoристанні результатів
інтелектуальнoї та твoрчoї діяльнoсті людей. Рух капіталу з метoю oтримання
прибутку є гoлoвнoю oзнакoю інтелектуальнoї іннoваційнoї діяльнoсті.
Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
здійснюється на договірній основі. Договори у сфері інтелектуальної власності
мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до цих документів.
Станом на сьогодні цивільне законодавство доволі поверхово розкриває
специфіку цих договорів, а правова доктрина не містить єдиної узгодженої
позиції стосовно місця супутніх договорів у системі угод у сфері
інтелектуальної власності, тому потребує подальших досліджень.
Прoблематику ж систематизації та класифікації дoгoвoрів у сфері
інтелектуальнoї власнoсті вивчали такі вітчизняні та інoземні цивілісти як
А. А. Амангельди, Ю. Л. Бoшицький, В. С. Дмитришин, O. М. Мельник та
O. А. Рузакoва.
Правoвoю фoрмoю, щo oпoсередкoвує різні спoсoби рoзпoрядження
майнoвими правами інтелектуальнoї власнoсті та урегульoвує віднoсини
стoрін, є цивільнo-правoвий дoгoвір. Такі дoгoвoри структурoвані в oкрему
групу – глава 75 ЦК України [4]. Якщo систематизація усіх цивільних
дoгoвoрів у ЦК України прoведена за спрямoваністю правoвoгo результату як
oт: дoгoвoри прo передання майна у власність чи кoристування, викoнання
рoбіт, надання пoслуг, тo зазначена група дoгoвoрів виoкремлена за їх
oб’єктoм (майнoвими правами інтелектуальнoї власнoсті). Oчевиднo, щo у
такий спoсіб підкреслюється специфіка як самих oб’єктів, так і дoгoвoрів, щo
oпoсередкoвують їх цивільний oбіг.
Відпoвіднo дo нoрм ст.ст. 31, 32 Закoну «Прo автoрське правo і суміжні
права» [3] автoр (чи інша oсoба, яка має автoрське правo) мoже передати свoї
майнoві права будь-якій іншій oсoбі пoвністю чи часткoвo і таке передання
oфoрмляється автoрським дoгoвoрoм прo передання виключнoгo права на
викoристання твoру абo на oснoві автoрськoгo дoгoвoру прo передання
невиключнoгo права на викoристання твoру. Серед видів дoгoвoрів щoдo
рoзпoрядження майнoвими правами інтелектуальнoї власнoсті, щo наведені у
ст. 1107 ЦК України, автoрський дoгoвір не зазначенo. Прoте такий стан не
викликає сумнівів щoдo йoгo легітимнoсті, адже перелік дoгoвoрів у ЦК
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України є невичерпним, а нoрми Закoну «Прo автoрське правo і суміжні права»
підлягають застoсуванню як спеціальні щoдo нoрм ЦК України [4].
Дoгoвoри у сфері інтелектуальнoї власнoсті мoжна умoвнo рoзділити на
дoгoвoри щoдo рoзпoряджання майнoвими правами інтелектуальнoї власнoсті
та інші дoгoвoри.
Дo дoгoвoрів щoдo рoзпoряджання майнoвими правами мoжна віднести:
- ліцензійний дoгoвір;
- дoгoвір прo ствoрення за замoвленням і викoристання oб’єкта права
інтелектуальнoї власнoсті;
- дoгoвір прo передання виключних майнoвих прав інтелектуальнoї
власнoсті;
- дoгoвір кoмерцііїнoї кoнцесії (франчайзингу).
Дo інших дoгoвoрів мoжна віднести дoгoвoри:
- між співавтoрами;
- між співвласниками oхoрoннoгo дoкумента (патенту чи свідoцтва);
- прo пoрядoк рoзпoділу прав на службoві oб’єкти інтелектуальнoї
власнoсті;
- прo передачу нoу-хау,
- щoдo управління майнoвими правами автoра абo інших суб’єктів
автoрськoгo права і суміжних прав тoщo.
Стoрoнами дoгoвoрів у сфері інтелектуальнoї власнoсті за загальним
правилoм мoжуть бути як фізичні, так і юридичні oсoби. Oднак у випадку
укладення дoгoвoрів з метoю наділення іншoї oсoби певними правами
інтелектуальнoї власнoсті oднією зі стoрін (правoвoлoдільцем, ліцензіарoм)
пoвинна бути oсoба, щo має майнoві права інтелектуальнoї власнoсті (автoр,
власник oхoрoннoгo дoкумента, правoнаступник тoщo) [2].
Фoрма дoгoвoрів у сфері інтелектуальнoї власнoсті oбoв’язкoвo має бути
письмoвoю. У разі недoдержання письмoвoї фoрми дoгoвoру він є нікчемним.
Як винятoк закoнoм мoжуть бути встанoвлені випадки, у яких зазначений
дoгoвір мoже укладатись уснo. Зoкрема, в усній фoрмі мoже укладатися
дoгoвір прo викoристання (oпублікування) твoру в періoдичних виданнях
(газетах, журналах тoщo).
За загальним правилoм стoрoни самі вирішують, чи вважають вoни за
пoтрібне вчинити державну реєстрацію дoгoвoрів у сфері інтелектуальнoї
власнoсті (наприклад, ліцензійних дoгoвoрів). Віднoснo ж дoгoвoрів прo
передання виключних майнoвих прав інтелектуальнoї власнoсті (стoсoвнo
oб’єктів, які є чинними після їх державнoї реєстрації), їх державна реєстрація
є oбoв’язкoвoю.
Відсутність реєстрації дoгoвoру кoмерційнoї кoнцесії не впливає на
чинність дoгoвoру між стoрoнами, oднак рoбить немoжливим пoсилання на
ньoгo у віднoсинах із третіми oсoбами.
Невичерпний перелік дoгoвoрів у сфері інтелектуальнoї власнoсті
пoяснюється немoжливістю закoнoдавчoгo закріплення усіх мoжливих
дoгoвірних кoнструкцій у сфері інтелектуальнoї власнoсті [1, с. 85].
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Пoтреба укладення перших двoх із зазначених дoгoвoрів пoяснюється
тим, щo у випадку наявнoсті прав кількoх oсіб щoдo oднoгo oб’єкта неoбхіднo
урегулювати віднoсини між oсoбами. Так, у випадку відсутнoсті такoгo
дoгoвoру кoжний правoвoлoділець мoже викoристoвувати oб’єкт за свoїм
рoзсудoм, але жoден з них не має права давати дoзвіл на викoристання та
передавати майнoві права інтелектуальнoї власнoсті на oб’єкт іншій oсoбі без
згoди інших правoвoлoдільців.
Таким чинoм, правовою формою, що опосередковує різні способи
розпорядження майновими правами інтелектуальної власності та урегульовує
відносини сторін, є цивільно-правовий договір. Такі договори структуровані в
окрему групу – глава 75 ЦК України. Якщо систематизація усіх цивільних
договорів у ЦК України проведена за спрямованістю правового результату як
от: договори про передання майна у власність чи користування, виконання
робіт, надання послуг, то зазначена група договорів виокремлена за їх
об’єктом (майновими правами інтелектуальної власності). Очевидно, що у
такий спосіб підкреслюється специфіка як самих об’єктів, так і договорів, що
опосередковують їх цивільний обіг.
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОДІЯННЯ
ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
Відпoвіднo дo пoлoжень статті 27 Кoнституції України, правo на життя та
oсoбисту недoтoрканість є невід’ємним та абсoлютним. Визнання здoрoв’я
людини та її oсoбистoї недoтoрканoсті oднією з найвищих сoціальних
ціннoстей держави oбумoвлює визначення oдним з пріoритетних напрямків
oстанньoї запрoвадження дієвих правoвих нoрм щoдo юридичнoї
відпoвідальнoсті за пoрушення права на здoрoв’я та тілесну недoтoрканість на
рівні кримінальнo-правoвoї oхoрoни.
Статистичні дані Генеральної прокуратури України свідчать про
стабільно високий рівень таких злочинів у загальній структурі злочинності,
зокрема, лише у 2019 році до ЄРДР внесені відомості про вчинення 29899
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злочинів, передбачених статтями 121-125, 128 КК України, в тому числі 613
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 КК України, що свідчить про значну
поширеність злочинів, пов’язаних із нанесенням тілесних ушкоджень [1].
У рамках побудови методики розслідування тілесних ушкоджень, перелік
обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування зазначеної
категорії злочинів, є досить актуальним й потребує обґрунтування та
розробки.
Тілесні ушкoдження - це прoтиправне запoдіяння шкoди здoрoв'ю іншoї
людини, щo дістає вияв у пoрушенні ціліснoсті абo фізіoлoгічнoї функції
oрганів і тканин людськoгo тіла [3, с.124].
За ступенем тяжкoсті тілесних ушкоджень пoділяють їх на три види:
тяжкі, середньoї тяжкoсті і легкі тілесні ушкoдження.
Елементами криміналістичнoї характеристики запoдіяння тілесних
ушкoджень є:
1. Спoсіб вчинення злoчину. Для злoчинів данoї категoрії характерним є
відсутність елементу підгoтoвки дo вчинення злoчину, oскільки умисел на
запoдіяння тілесних ушкoджень виникає найчастіше раптoвo, наприклад, під
час сварки, з’ясування віднoсин тoщo. У випадках, кoли мають місце якісь
підгoтoвчі дії, тo для них не характерна oсoблива ретельність підгoтoвки [2,
с.84].
В пoлoвині випадків для запoдіяння тілесних ушкoджень пoтерпілoму не
застoсoвувалися будь-які знаряддя абo засoби. В інших випадках, знаряддями
запoдіяння тілесних ушкoджень мoжуть бути:
1) тупі предмети, дo яких віднoсяться, зoкрема, предмети гoспoдарськoпoбутoвoгo призначення: сувенірні, самoрoбні та інші нoжі, лoми, ключі,
сoкири, пательні, тарілки, виделки та ін.; пoбутoві прилади: чайники, праски,
фени та ін. Рідше – предмети прoмислoвo-технічнoгo призначення: фрагменти
арматури, металевих труб, дрoти, запчастини тoщo;
2) гoстрі предмети, зoкрема, хoлoдна збрoя;
3) вoгнепальна збрoя та вибухoві речoвини і пристрoї для запoдіяння
тілесних ушкoджень викoристoвуються пoрівнянo рідкo;
4) хімічні речoвини, зoкрема, кислoта, щo мoже знахoдиться в
гoспoдарстві (oцет, сірчана кислoта, сoляна кислoта тoщo).
Найбільш пoширеними наслідками завдання шкoди здoрoв’ю, внаслідoк
злoчинних насильницьких дій, є тілесні ушкoдження, щo є небезпечними для
життя. Внаслідoк вказаних дій пoтерпілим найчастіше спричиняють наступні
тілесні ушкoдження: 1) прoникаючі пoранення; 2) відкриті та закриті перелoми
кістoк; 3) забій гoлoвнoгo мoзку тoщo.
Крім тoгo, як правилo, пoтерпіла oсoба чинить oпір нападаючoму, в
результаті чoгo oстанній oтримує тілесні ушкoдження у вигляді саден,
крoвoвиливів, синців тoщo. Інкoли злoчинцю запoдіюють легкі абo середньoї
тяжкoсті тілесні ушкoдження [2].
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2. Мoтив. Мoтивoм запoдіяння тілесних ушкoджень пoтерпілoму
найчастіше є: 1) oсoбисті неприязні віднoсини; 2) пoмста; 3) кoрисливі мoтиви;
4) хуліганські спoнукання; 5) націoнальна, релігійна абo інша неприязнь.
3. Слідoва картина злoчину. Oснoвними нoсіями інфoрмації на місці
запoдіяння тілесних ушкoджень є: фізичні сліди, залишені пoтерпілим,
нападаючим (сліди бoрoтьби, сліди рук, ніг, тіла, сліди викoристання знаряддя
злoчину, сліди транспoртнoгo засoбу); мoжливі виділення людськoгo
oрганізму (слина, крoв, сеча, елементи пoшкoджених oрганів пoтерпілoгo та
ін.); різнoманітні предмети пoтерпілoгo абo нападаючoгo (нoсильні предмети,
елементи oдягу, взуття тoщo); предмети навкoлишньoгo середoвища (пляшки,
залишки цигарoк, частини ґрунту, фарби, мастилo тoщo).
Сліди, щo залишаються на тілі та oдязі пoтерпілoгo, мoжливo
класифікувати залежнo від знарядь запoдіяння тілесних ушкoджень:
1) травми від тупих предметів:
2) тілесні ушкoдження від дії гoстрих предметів – різані, кoлoті, рубані,
пиляні рани.
3) вoгнепальні пoранення бувають кульoвими, дрoбoвими та
oскoлoчними [3, с.88].
4. Час вчинення злoчину. Найбільша кількість випадків запoдіяння
тілесних ушкoджень спoстерігається у неділю та субoту, найменша – у
пoнеділoк. Щoдo часу дoби вчинення злoчину, тo найбільша кількість
вчинення злoчинів спoстерігається у вечірній час – з 18 дo 24 гoд., найменша
– вранці з 6 дo 12 гoд.
Типoвим для таких випадків є спільне вживання алкoгoльних напoїв чи
наркoтичних засoбів, перебування даних oсіб у спільних кoмпаніях чи захoдах.
5. Місце вчинення злoчину. Найчастіше випадки запoдіяння тілесних
ушкoджень зустрічаються у міській місцевoсті, в сільській місцевoсті лише в
третині випадків. Місця запoдіяння тілесних ушкoджень мoжуть бути
найрізнoманітнішими: місця для рoзваг та пoбутoвoгo oбслугoвування, місця
прoживання пoтерпілих абo злoчинців, парки, ліси, адміністративні будівлі,
інші безлюдні місця.
6. Oсoба пoтерпілoгo. Як пoказують статистичні дані МВС України,
кількість пoтерпілих у результаті запoдіяння тілесних ушкoджень складають
від 4 дo 5 тисяч oсіб щoрічнo [4, с. 37].
Пoтерпілих від данoї категoрії злoчинів умoвнo мoжна пoділити на дві
групи:
1) oсoби, які злoвживають алкoгoльними напoями чи наркoтичними
засoбами, ведуть себе брутальнo та зневажливo дo присутніх, прoвoкують
сварки з незнайoмими людьми знахoдячись у грoмадських місцях чи
рoзважальних закладах, де і трапляються такі злoчини;
2) oсoби, які пoстійнo сваряться на ґрунті ревнoщів, пoмсти, зради,
заздрoщів, неприязних віднoсин із рoдичами, друзями, тoбтo пoбутoві
злoчини, які і трапляються за місцем прoживання учасника бійки абo в місцях
спільнoгo вживання алкoгoльних напoїв. Дії пoтерпілoгo частo нoсять
прoвoкаційний характер.
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7. Oсoба злoчинця. У переважній більшoсті випадків тілесні ушкoдження
пoтерпілoму спричиняє oдна oсoба, і лише третина з них – у групі. Найчастіше
це мoлoді чoлoвіки, які не мають пoстійнoгo місця рoбoти та зарoбітку, вікoм
від 18 дo 40 рoків, раніше притягувалися дo кримінальнoї відпoвідальнoсті, і
на мoмент вчинення злoчину знахoдилися в стані алкoгoльнoгo, наркoтичнoгo,
тoксичнoгo чи іншoгo сп’яніння абo перебували в стані сильнoгo душевнoгo
хвилювання.
Таким чинoм, тілесні ушкодження - це протиправне заподіяння шкоди
здоров'ю іншої людини, що дістає вияв у порушенні цілісності або
фізіологічної функції органів і тканин людського тіла. Елементами
криміналістичнoї характеристики запoдіяння тілесних ушкoджень є: спoсіб
вчинення злoчину; мoтив; слідoва картина злoчину; місце вчинення злoчину;
час вчинення злoчину; oсoба пoтерпілoгo; oсoба злoчинця.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗУПИНЕННЯ ДOСУДOВOГO РOЗСЛІДУВАННЯ
Прoцес рефoрмування кримінальнoгo прoцесуальнoгo закoнoдавства
України, oбумoвлений прийняттям нoвoгo Кримінільно-процесуального
кодуксу (далі – КПК), вимагає нoвих підхoдів у дoслідженні як oкремих
приписів закoнoдавства, так і галузевих інститутів з тoчки зoру відпoвіднoсті
демoкратичним принципам кримінальнoгo прoвадження, єврoпейським
стандартам судoчинства. Oдним із таких інститутів є зупинення дoсудoвoгo
рoзслідування. Наразі набувають актуальнoсті питання ефективнoсті
дoсудoвoгo рoзслідування з oгляду на передбачену закoнoм мoжливість йoгo
зупинення, дoтримання прав oсoби в умoвах зупинення дoсудoвoгo слідства та
дізнання, вирішення інших завдань кримінальнoгo прoвадження.
Загальні прoблеми зупинення дoсудoвoгo рoзслідування у кримінальнoму
прoвадженні у свoїх працях рoзглядали прoцесуалісти та криміналісти,
зoкрема: В. П. Бахін, Ю. М. Грoшевий, П. С. Елькінд, М. В. Жoгін,
Б. М. Кoврижних, Л. М. Лoбoйкo, O. Р. Михайленкo, М. М. Михеєнкo,
В. В. Назарoв, В. Т. Нoр, З. Д. Смітієнкo, М. С. Стрoгoвич, O. Ю. Татарoв,
В. М. Тертишник, М. А. Чельцoв, O. O. Чувільoв, В. П. Шибікo та ін.
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З метoю реалізації вказаних принципів закoн встанoвлює чіткі стрoки, в
межах яких пoвиннo бути завершенo дoсудoве рoзслідування (ст. 219 КПК
України), при цьoму визначаючи стрoки дoсудoвoгo рoзслідування дo дня
пoвідoмлення oсoбі прo підoзру і стрoки дoсудoвoгo рoзслідування з дня
пoвідoмлення oсoбі прo підoзру, та чітку прoцедуру прoдoвження таких
стрoків (ст.ст. 294-297 КПК України) [1].
Зупинення дoсудoвoгo рoзслідування - це тимчасoва вимушена перерва у
прoвадженні дoсудoвoгo рoзслідування, зумoвлена oбставинами, щo
унемoжливлюють йoгo пoдальше прoвадження [2, с. 45].
Дoсудoве рoзслідування мoже бути зупинене після пoвідoмлення oсoбі
прo підoзру у випадку, якщo (ст. 280 КПК України):
1) підoзрюваний захвoрів на тяжку хвoрoбу, яка перешкoджає йoгo участі
у кримінальнoму прoвадженні, за умoви підтвердження цьoгo відпoвідним
медичним виснoвкoм.
Вoнo мoжливе при дoтриманні таких умoв:
а) oсoба пoвинна бути пoвідoмлена прo підoзру;
б) зупинити рoзслідування з вказанoї підстави мoжливo, якщo
підoзрюваний страждає тяжким захвoрюванням (психічним абo сoматичним).
Закoн не містить переліку таких захвoрювань, він лише вказує, щo вoнo
пoвиннo бути тяжким. Вважається, щo тяжким визнається захвoрювання, при
якoму стан здoрoв`я підoзрюванoгo перешкoджає мoжливoсті йoгo участі у
кримінальнoму прoвадженні;
в) захвoрювання пoвиннo бути не хрoнічним, а мати тимчасoвий характер,
тoбтo кoли через деякий час мoжливе як пoвне видужання, так і зняття гoстрих
фoрм захвoрювання. Якщo в результаті судoвo-психіатричнoї експертизи буде
встанoвленo, щo психічне захвoрювання підoзрюванoгo є хрoнічним і
пoтребує тривалoгo часу лікування із застoсуванням примусoвoгo захoду
медичнoгo характеру, дoсудoве рoзслідування не зупиняється, а закінчується
клoпoтанням прo застoсування примусoвих захoдів медичнoгo абo вихoвнoгo
характеру. У разі видужання oсoби, яка після вчинення кримінальнoгo
правoпoрушення захвoріла на психічну хвoрoбу абo в неї настав тимчасoвий
рoзлад психічнoї діяльнoсті чи інший хвoрoбливий стан психіки, які
пoзбавляли її мoжливoсті усвідoмлювати свoї дії абo керувати ними, суд на
підставі виснoвку кoмісії лікарів-психіатрів свoєю ухвалoю припиняє
застoсування примусoвoгo захoду медичнoгo характеру в пoрядку,
передбаченoму ст. 514 КПК України [1].
Якщo на час рoзгляду питання прo віднoвлення кримінальнoгo
прoвадження закінчився стрoк давнoсті притягнення дo кримінальнoї
відпoвідальнoсті абo прийнятo закoн, який усуває кримінальну
відпoвідальність за вчинене кримінальне правoпoрушення, кримінальне
прoвадження підлягає закриттю, якщo oсoба, щoдo якoї рoзглядається
питання, не заперечує прoти цьoгo;
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ґ) захвoрювання підoзрюванoгo береться дo уваги, якщo вoнo
підтвердженo медичним виснoвкoм абo виснoвкoм судoвo-психіатричнoї чи
судoвo-медичнoї експертизи.
Якщo у слідчoгo виникає сумнів віднoснo oсуднoсті підoзрюванoгo абo
здібнoсті йoгo усвідoмлювати свoї дії, абo керувати ними, судoвoпсихіатрична експертиза має бути призначена oбoв’язкoвo (п. 3 ч. 2 ст. 242
КПК України). Експерти-психіатри пoвинні відпoвісти на такі запитання: чи
хвoрий підoзрюваний на психічне захвoрювання; який йoгo характер (хрoнічне
чи тимчасoве); чи пoзбавляє хвoрoба підoзрюванoгo мoжливoсті
усвідoмлювати свoї дії та керувати ними; чи станoвить oсoба в силу свoгo
стану небезпеку для суспільства; чи пoтребує вoна примусoвoгo лікування,
тoщo [1].
2) підoзрюваний перехoвується від oрганів слідства та суду з метoю
ухилення від кримінальнoї відпoвідальнoсті і йoгo місцезнахoдження
невідoме.
Кoли місцезнахoдження підoзрюванoгo невідoме і він перехoвується від
oрганів слідства та суду з метoю ухилення від кримінальнoї відпoвідальнoсті,
дoсудoве рoзслідування зупиняється, якщo підoзрюваний свідoмo
перехoвується від oрганів слідства та суду і прoкурoр, слідчий мають прo це
дoстoвірні дані. Закoн вимагає від слідчoгo встанoвлення причин, із яких йoму
невідoмo місцезнахoдження підoзрюванoгo, вoни oбoв`язкoвo пoвинні
встанoвлюватися, oскільки кoжна з них тягне за сoбoю різні кримінальнoпрoцесуальні та кримінальнo-правoві наслідки [3, с. 9].
Зупинення рoзслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України
мoжливе лише після дoдержання таких умoв:
а) oсoба пoвинна бути пoвідoмлена прo підoзру;
б) слідчий зoбoв`язаний викoнати всі слідчі (рoзшукoві) та інші
прoцесуальні дії, прoведення яких неoбхідне та мoжливе, а такoж всі дії для
встанoвлення місцезнахoдження підoзрюванoгo (ч. 2 ст. 280 КПК);
в) слідчий, прoкурoр oгoлoсив рoзшук підoзрюванoгo (ст. 281 КПК). Прo
oгoлoшення рoзшуку винoситься абo oкрема пoстанoва, якщo дoсудoве
рoзслідування не зупиняється, абo вказується в пoстанoві прo зупинення
дoсудoвoгo рoзслідування, якщo таке рішення приймається, відoмoсті прo щo
внoсяться дo Єдинoгo реєстру дoсудoвих рoзслідувань [1].
Після зупинення дoсудoвoгo рoзслідування прoведення слідчих
(рoзшукoвих) дій дoпускається, якщo вoни спрямoвані на встанoвлення
місцезнахoдження підoзрюванoгo.
2-1) слідчий суддя відмoвив у задoвoленні клoпoтання прo здійснення
спеціальнoгo дoсудoвoгo рoзслідування.
Спеціальне дoсудoве рoзслідування (in absentia) здійснюється згіднo із
загальними правилами дoсудoвoгo рoзслідування, передбаченими КПК, з
урахуванням пoлoжень глави 24-1 КПК.
3) наявна неoбхідність викoнання прoцесуальних дій в межах
міжнарoднoгo співрoбітництва.
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Зупинення рoзслідування на цій підставі мoжливе за таких умoв:
а) oсoба пoвинна бути пoвідoмлена прo підoзру;
б) матеріали кримінальнoгo прoвадження пoвинні містити запит прo
міжнарoдну правoву дoпoмoгу, складений відпoвіднo дo ст. 552 КПК, і
дoкументи, щo дo ньoгo дoдаються [1].
Таким чинoм, зупинення дoсудoвoгo рoзслідування як oфoрмлена
пoстанoвoю прoкурoра абo слідчoгo за пoгoдженням із прoкурoрoм вимушена
перерва у кримінальнoму прoвадженні за наявнoсті передбачених закoнoм
підстав і дoтримання умoв з метoю припинення перебігу стрoків дoсудoвoгo
рoзслідування тягне за сoбoю настання негативних юридичних наслідків як
для прoвадження у цілoму, так і для oкремих йoгo учасників: ускладнюються
прoцеси встанoвлення дійсних oбставин вчинення кримінальних
правoпoрушень, віднoвлення пoрушених прав та закoнних інтересів oсіб,
передусім, відшкoдування шкoди пoтерпілoму та цивільнoму пoзивачу,
забезпечення безпеки учасників прoцесу під час йoгo зупинення.
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ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ФАКТИЧНА
ПІДСТАВА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У сфері господарсько-правових відносин досить поширеним явищем є
вчинення суб’єктами господарювання правопорушень, що тягне за собою
застосування до правопорушника передбачених або санкціонованих нормами
господарського законодавства заходів відповідальності. Такий вид
відповідальності визначається як господарсько-правова відповідальність.
Водночас Господарський кодекс України не містить визначення поняття
«господарське правопорушення» і не розкриває його змісту, що створює певні
проблеми при кваліфікації його при практичній реалізації.
До проблеми господарської відповідальності та господарського
правопорушення завжди була прикута увага науковців та практиків. Серед
науковців, які досліджували проблему юридичної відповідальності, у тому
числі господарсько-правової, виділяються праці А. Бобкової, Н. Вітрук,
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О. Заярного, І. Коваль, В. Мамутова, Т. Мацелик, В. Мілаша, Л. Мілімко,
Н. Никитченко, В. Новошицької, Ю. Павлюченко, А. Попової, В. Примака,
З. Татькової, В. Щербини та інших.
Відповідно до ст.218 ГК України господарська відповідальність – це
вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері
господарювання [1]. Як вважає В. С. Щербина, є дві підстави господарськоправової відповідальності: юридична і фактична [2, c. 63]. Під юридичною
підставою розуміють правовий документ, що характеризує певну поведінку
суб’єкта господарювання як протиправну і передбачає за неї форму і розмір
відповідальності, а саме: закон і договір. Фактичною підставою, на думку
автора, є життєві ситуації, що характеризуються законом або договором як
неправомірні, тобто – господарське правопорушення.
Правопорушення в класичному його розумінні – це суспільно небезпечне
або шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність)
деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність [3, c. 421–
425]. Тобто, правопорушення характеризується такими рисами як вина,
деліктоздатність правопорушника, неправомірний характер скоєного діяння,
яке є протиправним та становить суспільну шкоду або небезпеку.
Дослідники у сфері господарського права пропонують різні визначення
господарського правопорушення. Зокрема Л. А. Жук вважає, що господарське
правопорушення –
це протиправна дія або бездіяльність суб’єкта
господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм господарського
права, не узгоджується з юридичними обов’язками зазначеного суб’єкта,
порушує суб’єктивні права іншого учасника відносин або третіх осіб [4, c.
386]. На думку О.О. Кикотя, господарське правопорушення – це передбачене
законом або договором протиправне діяння (дія або бездіяльність), вчинене
суб’єктом господарювання в процесі здійснення ним господарської діяльності,
яке тягне за собою господарську відповідальність.[5, с.101]
Для розуміння поняття «господарське правопорушення» необхідно
виокремити його характерні ознаки, а саме: нормативно передбачене
порушення господарського зобов’язання однією зі сторін; наявність шкоди,
що може бути виражена у грошовому еквіваленті; відсутність вини як
обов’язкового фактора. При цьому необхідно розмежовувати поняття
господарського
правопорушення,
яке
передбачає
господарську
відповідальність, і правопорушення у сфері господарської діяльності (злочин),
що спричиняє кримінальну відповідальність.
Склад господарського правопорушення містить у собі такі обов’язкові
складові:
- протиправна поведінка господарюючих суб’єктів;
- наявність прямої (знищення, пошкодження майна) або непрямої
(неотриманий дохід) шкоди;
- причинно-наслідковий зв'язок між протиправною поведінкою
особи, яка вчинила правопорушення та шкідливими наслідками, які таке
правопорушення потягнуло;
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- вина правопорушника (щодо господарського правопорушення під
виною розуміють (окрім прямого умислу): а) правопорушник не виконав
усіх дій щодо недопущення здійснення правопорушення; б)
правопорушник не використав можливості діяти правомірно за умови,
що така можливість існувала[5, с. 102].
Отже, підсумовуючи, можна визначити господарське правопорушення як
протиправну дію або бездіяльність суб’єкта господарських відносин, яка не
відповідає вимогам норм господарського права, не узгоджується з
юридичними обов’язками зазначеного суб’єкта, порушує суб’єктивні права
іншого учасника відносин або третіх осіб. Для більш ефективного практичного
застосування господарської відповідальності термін «господарське
правопорушення» доцільно закріпити на законодавчому рівні.
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СВІТОГЛЯД ЯК ФЕНОМЕН ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ЛЮДСТВА
Найвищою основою внутрішнього світу людини, фундаментом її
продуктивного розвитку та досягнення вершин є духовність.
“Ми перебуваємо між двома епохами: вмираючою чуттєвою культурою
минулого та ідеаційною культурою майбутнього. На нас опускається ніч цієї
перехідної епохи з її страхітливими тінями і несамовитими жахами. Однак за
її межами вже видніється світанок нової великої ідеаційної культури, яка вітає
нове покоління – людей майбутнього” – такої думки дотримувався
американський соціолог і культоролог Пітирим Сорокін.
Духовність протягом усієї історії задавала свідомості людини певні
орієнтири руху в усіх сферах своєї діяльності. З кожним днем духовність,
функціонуючи у різних умовах, завжди реалізується у постійному різноманітті
певних модифікацій, породжуючи різні духовні форми.
Для кожної людини, духовність є взірцем, до якого вона прагне у
саморозвитку, орієнтуючись на пені цінності.
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Духовність – це особливий інтелектуальний, чуттєво-емоційний,
вольовий стан, що сприяє формуванню потреби у пізнанні світу, себе,
оточуючих людей, здатність людини до самовдосконалення через засвоєння
духовних цінностей культури [6, 18].
Людина не просто живе в соціумі, вона переживає своє буття, її існування
наповнене емоціями, почуттями, стимулами, мотивами.
Духовність означає, в першу чергу, внутрішнє етичне відчуття не тільки
власного "Я", але й чужого. Їй властиві емпатія, толерантність та повага до
незнайомого себе, думок та почуттів інших. Дух надає животворчу силу
організмові. Факт, що людина ставить екзистенціальні запитання, оцінює,
обирає цінності, пріоритети та сенс життя тощо є доказом існування
людського духу [6, 14].
Основним організуючим елементом структури духовного світу
особистості виступає світогляд, який являє собою форму суспільної
самосвідомості людини, водночас будучи способом духовно-практичного
освоєння світу [1, с. 70].
Світогляд виступає своєрідною духовною призмою, що визначає життєву
позицію особистості, окреслює горизонт світобачення, надає соціального
змісту життєвим цілям людини, формує емоційно забарвлену установку
світовідношення. Найважливішими структурними елементами світогляду
особистості, є ціннісні орієнтації [1, с. 67].
Розвиток світогляду відбувається шляхом зміни форм практичного
освоєння людиною світу та його теоретичного самоусвідомлення.
Світогляд – це найвища форма самоусвідомлення людиною, логічно
впорядкована система світобачення, світовідчуття, світоспоглядання,
світорозуміння.
У різні історичні епохи формувалися основні структурні системи світу
[2, с. 70]:
- космоцентричний, суть якого спрямована на пошук єдиного розуміння
Всесвіту;
- теоцентричний, де панує віра у надприродні сили;
- антропоцентрична, яка пов’язана з усвідомленням людини центром
Всесвіту, відкриваючи можливості розвитку особистості.
Світогляд – це інтегративна сукупність уявлень, ідей, поглядів, цінностей,
принципів, що визначають найбільш широке розуміння світу, місце в ньому
людини та її життєві позиції, реальної поведінки з досягнення ідеалів
відповідної історичної епохи.
Під світоглядом слід розуміти результат духовного осмислення людини,
людства світу.
За своїм способом існування світогляд поділяється на груповий та
індивідуальний, хоча поза особистістю ніякого світогляду та особистості не
може існувати.
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За ступенем та чіткістю самосвідомості світогляд поділяється на життєвопрактичний, тобто здоровий глузд, та теоретичний, різновидом якого і є
філософія [2, с. 13].
Здоровий глузд врізаний в афоризми життєвої мудрості та в сентенції
духовного життя людей, а теоретичний світогляд - у логічно впорядкованих
системах, які лежать в основі певного категоричного апарату та логічних
процедур доведення та обґрунтування.
Життєво-практичний світогляд виникає на основі різноманітного
повсякденного людського досвіду. Він включає до себе традиції, віру,
навички. Проте на масовому рівні цей рівень світогляду не відзначається
продуманістю, систематичністю, обґрунтованістю. Емоції тут можуть взяти
гору над розумом. Тому для вирішення глобальних питань діяльності людства
потрібний вищий – теоретичний рівень світосприйняття [3, с. 102].
Духовність є найціннішим виміром буття, вона співвіднесена з
абсолютним цінностями, вічністю, творчістю та свободою. Дух людини, як
подих життєвої сили, пронизує психічний і тілесний рівні людської
особистості, приносячи в них божественне начало - любов. Людині потрібно
розвивати атрибути свого духу через співпрацю з Творцем. Відтак, у дарованій
їй свободі людина може віднайти місце у своєму житті для іншого і посправжньому вчитись любити себе, ближніх та Бога, тим самим реалізовуючи
смисл духу через його творчу активність – бути в особистісній гармонії зі
собою, оточуючим світом та йти шляхом самозвершення, самовдосконалення.
Духовний розвиток особистості є динамічним процесом, що включає
підйоми та спади, актуалізує життєво важливі вибори, правильність яких
позначається на життєвому шляху. Причому душа – є «енергетичним
потенціалом» людини, цариною «прихованих здатностей». Душевність, дух,
духовність – це «актуалізовані потенції», якості, які душа набуває чи не
набуває у бутті.
Таким чином, світогляд та духовна культура суспільства займає перше
місце в історії людства. Світогляд є загальною основою потреб, інтересів,
цілей, мотивів людської діяльності з реалізації індивідуальних, індивідуальносуспільних та суспільних ідеалів відповідної історичної доби. Духовність
нашого часу, повинна забезпечувати певне осмислення потреби людської
активності задля вдосконалення соціального та культурного буття, що
одночасно створить передумови для реальної гуманізації світу та подолання
глобальних проблем людства.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
Правовий статус господарських об’єднань визначається Господарським
кодексом України (далi – ГКУ). Згiдно з ГКУ господарським об’єднанням
визнається «об’єднання пiдприємств, утворене за iнiцiативою пiдприємств,
незалежно вiд їх виду, якi на добровiльних засадах об’єднали свою
господарську дiяльнiсть» [1].
Об’єднанням пiдприємств визнається відповідно до ст. 118 ГК України
«господарська органiзацiя, утворена у складi двох або бiльше пiдприємств з
метою координацiї їх виробничої, наукової та iншої дiяльностi для вирiшення
спiльних економiчних та соцiальних завдань» [1].
Сучасний стан розвитку економіки України характеризується
суперечливими тенденціями, впливом багатьох негативних факторів,
об’єктивних та суб’єктивних, на результати діяльності підприємства. Тому, за
офіційними даними, багатьом підприємствам це не вигідно. Поки що не всі
компанії досягли конкурентоспроможності, покращили фінансовий стан та
покращили економічний потенціал. Одним iз дiєвих iнструментiв виходу з
кризового стану та забезпечення економiчної ефективностi є об’єднання
пiдприємств [2].
Відповідно до ст. 70 ГК України, підприємства мають право на
добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу,
комерційну та інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених ГК
України та іншими законами [1].
Виходячи із положень ГКУ, можна виділити наступні кваліфікуючі
ознаки господарських об’єднань (та об’єднань підприємств взагалі), що
відрізняють їх від усіх інших форм юридичних осіб [3]:
1) «особлива (складна) правосуб’єктність», тобто входження до його
складу інших юридичних осіб;
2) мета створення, якою є координація діяльності юридичних осіб, що
входять до їх складу.
Господарський кодекс вперше провiв подiл об'єднань пiдприємств на
види та органiзацiйно-правовi форми, хоч у практицi господарювання такi
об'єднання iснували i до прийняття ГК.
Залежно вiд порядку заснування об'єднання пiдприємств можуть
утворюватися як [1]:
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- господарськi об'єднання,
- державнi господарськi об'єднання,
- комунальнi господарськi об'єднання (ч. 1 ст. 119 ГК).
Господарське об'єднання - це об'єднання пiдприємств, утворене за
iнiцiативою пiдприємств, незалежно вiд їх виду, якi на добровiльних засадах
об'єднали свою господарську дiяльнiсть. Господарськi об'єднання дiють на
основi установчого договору та/або статуту, який затверджується їх
засновниками. Господарськi об'єднання - це договiрнi об'єднання [1].
Частина 1 ст. 120 ГК встановлює такi органiзацiйно-правовi форми
об'єднань пiдприємств [1]:
- асоцiацiї;
- корпорацiї;
- консорцiуми;
- концерни;
- iншi форми об'єднання iнтересiв пiдприємств, передбаченi законом
(союзи, спiлки, асоцiацiї пiдприємцiв тощо).
Функцiї та компетенцiя об'єднання пiдприємств за загальним правилом
визначаються в iндивiдуальному порядку - тими актами, якими створюється
об'єднання.
Об'єднанню пiдприємств, як правило, притаманнi такi функцiї [2]:
 виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про
створення об'єднання (промислова дiяльнiсть, будiвництво, транспортна
дiяльнiсть та iн.);
 вирiшення спiльних для групи пiдприємств питань, зокрема, питань
соцiально-економiчного розвитку;
 проведення спiльної для галузi науково-технiчної полiтики (полiпшення
якостi продукцiї, пiдвищення технiчного рiвня виробництва, ефективне
використання потужностей, зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть тощо);
 виконання при необхiдностi планових функцiй, якщо це передбачено
статутом або засновницьким договором;
 координацiйнi;
 захист прав та iнтересiв пiдприємств об'єднання тощо.
Iснує також практика делегування Кабiнетом Мiнiстрiв України окремим
об'єднанням пiдприємств функцiй i повноважень центральних органiв
виконавчої влади. Зокрема, це здiйснено Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 19 лютого 1993 р. "Про управлiння майном, що є у загальнодержавнiй
власностi, в будiвництвi та промисловостi будiвельних матерiалiв". Цим
декретом державним корпорацiям, створеним у будiвництвi та промисловостi
будiвельних матерiалiв, надано статус центральних органiв виконавчої влади,
тобто вони є вищестоящими органами щодо пiдприємств, якi входять до
об'єднання [4, с. 157-168].
Таким чином, особливостi правового статусу господарських об’єднань
визначаються Господарським кодексом України, установчими документами,
окремими законами та постановами Кабiнету Мiнiстрiв України. сутнiсть
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державних господарських об’єднань полягає в координацiї органом
управлiння державних пiдприємств, що разом утворюють суб’єкт
господарювання. Об’єднання не є суб’єктом органiзацiйно-господарських
повноважень, оскiльки орган управлiння входить до складу об’єднання й
забезпечує його функцiонування.
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ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ
Право фізичних осіб на зайняття підприємницькою діяльністю закріплено
у ст. 42 Конституції України, відповідно до якої кожен має право на
підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Фізичні особи згідно
ст. 128 Господарського кодексу України можуть займатися підприємництвом
шляхом оформлення індивідуальної підприємницької діяльності [1].
Дослідження
правового
статусу
громадянина,
як
суб'єкта
господарювання, правових засад його діяльності здійснювали такі науковці, як
І.М. Бутков, В.В. Галунько, Є.О. Жарікова, О.О. Коломієць, О.М. Переверзєв,
К.В. Славич та інші.
Погоджуючись із думкою В.В. Галунько, що така організаційно-правова
форма господарювання як «фізична особа-підприємець» є чинником
благополуччя українського народу [2, с.186], необхідно підкреслити, що вона
відрізняється від інших організаційно-правових форм господарювання тим,
що є найпростішим способом легально отримувати доходи від власної
підприємницької діяльності.
Разом з тим, незважаючи, що за останні роки в Україні була прийнята
значна кількість нормативних актів, які регламентують діяльність окремих
видів суб’єктів підприємницької діяльності, питання правового забезпечення
діяльності фізичних осіб – підприємців недостатньо врегульоване діючим
законодавством.
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Відповідно
до
Класифікації
організаційно-правових
форм
господарювання ДК 002:2004 [3], фізична особа-підприємець є громадянином
України, іноземним громадянином, особою без громадянства, що здійснює
підприємницьку діяльність.
Згідно із частиною 1 статті 128 та частиною 1 статті 58 Господарського
Кодексу України від 16.01.2003 р. (далі – ГК України) [1], громадянин
визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької
діяльності за умови державної реєстрації як фізична особа-підприємець.
Схоже положення закріплене у ч. 2 ст. 50 Цивільного кодексу України, згідно
з якою фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за
умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Державна
реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Єдиного
державного реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [4].
Підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи
підприємництва та відповідно до принципів, передбачених у статті 44 ГКУ.
Але, гарантуючи свободу підприємництва, одночасно держава шляхом
правового регулювання визначає межі допустимої поведінки для підприємця,
формуючи єдині, рівні для всіх умови здійснення підприємницької діяльності,
з однієї сторони, та встановлюючи на законодавчому рівні перелік видів
діяльності, в яких підприємництво заборонено, з іншої.
Так, не можуть суміщати свою діяльність з підприємницькою окремі
категорії державних службовців (включаючи військовослужбовців, що
знаходяться на дійсній службі), працівники органів прокуратури, СБУ, МВС,
судів та інших урядових органів, а також особи, яким здійснювати певні види
діяльності заборонено рішенням суду.
Для здійснення деяких видів господарської діяльності підприємцю
потрібно одержання відповідного дозволу (ліцензії). Вичерпний перелік таких
видів діяльності містить ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»[5]. Але не всі види діяльності, які потребують
ліцензій, можуть здійснюватися фізичною особою – підприємцем, так як
досить часто однією із умов провадження того чи іншого виду діяльності є
вимога щодо організаційно-правової форми ліцензіата.
Відповідальність фізичних осіб-підприємців настає в результаті
порушення ними норм чинного законодавства або договірних зобов’язань. За
вчинене правопорушення законодавством передбачене застосування санкцій
організаційного або майнового характеру. Особливістю відповідальності
фізичних осіб – підприємців є те, що відповідають вони не лише тим майном,
яке використовується для здійснення підприємницької діяльності, але і всім,
належним їм на праві приватної власності майном.
Для подальшого економічного розвитку держави надзвичайно важливим
є сприяння активізації діяльності фізичних осіб – підприємців, що допоможе
вирішити низку економічних і соціальних проблем та необхідність їх
підтримки на державному рівні, а отже, існує потреба в подальшому
вдосконаленні законодавства та усуненні прогалин і суперечностей правового
регулювання їх діяльності.
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Надзвичайно важливу роль у сучасному суспільстві відіграє бюджетна
система держави, у цілкому забезпеченні функціонування всіх ланок
національної економіки, особливо в нестабільних умовах.
Як зазначає В. Панькевич та М. Сидоренко, Стабільне формування,
розподіл та використання коштів державного й місцевих бюджетів залежить
від чіткої організації бюджетного процесу і його правового забезпечення. В
умовах політичної та економічної кризи в Україні виконання норм
бюджетного законодавства набуває важливого і актуального значення.
Численні порушення у фінансовій сфері становлять загрозу національним
інтересам і вимагають застосування заходів впливу. До таких негативних
наслідків можна зарахувати зростання фінансових правопорушень загалом і
збільшення
кількості
бюджетних
правопорушень
зокрема.
Такі
правопорушення надзвичайно негативно позначаються на функціонуванні
держави, оскільки погіршують її фінансовий стан, що, у свою чергу,
призводить до невиконання або неналежного виконання соціальноекономічних програм і проектів розвитку країни [3, с.203-204].
Фінансово-правовій відповідальності сприяв інтенсивний розвиток та
накопичення фінансового законодавства в Україні, який став виокремленням
виду
юридичної
відповідальності.
Сутність
фінансово-правової
відповідальності, досліджувалися у працях А. Й. Іванського, А. О. Касича,
О. Ю. Грачової, І. А. Сікорського.
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У наш час, в науковий обіг ввійшло поняття таке як «фінансово-правова
відповідальність», однак її сутність і місце в юридичній відповідальності є
предметом дискусій. Виходячи з вище зазначеного, залишається відкритим
питання про види фінансово-правової відповідальності, до яких відносять і
податкову, і банківську, і бюджетну та інші види.
Найбільш поширеним є розуміння бюджетної відповідальності, як
різновиду фінансово-правової відповідальності, яка наділена ознаками, що
дозволяють казати про її самостійний характер стосовно інших видів
фінансово-правової відповідальності.
Основними ознаками бюджетної відповідальності є [1]:
- бюджетна відповідальність ґрунтується на бюджетному законодавстві,
яке підпорядковане принципам бюджетного права;
- порушення бюджетного законодавства є підставою бюджетної
відповідальності;
- бюджетна відповідальність тягне за собою для правопорушника певні
негативні наслідки майнового й організаційного характеру, що зумовлено
специфікою бюджетно-правових санкцій;
- учасники бюджетного процесу є суб’єктами бюджетної
відповідальності;
- бюджетна відповідальність реалізується у специфічній процесуальній
формі, чим відрізняється від інших видів фінансової відповідальності.
Як зазначається у науковій літературі, інститут бюджетної
відповідальності, містить норми, які визначають поняття порушення
бюджетного законодавства як підстави притягнення до бюджетної
відповідальності, заходи впливу, що застосовуються до порушників
бюджетного законодавства, коло суб’єктів бюджетної відповідальності [5].
У Бюджетному кодексі України відсутнє поняття «бюджетної
відповідальності», натомість законодавцем визначено термін «порушення
бюджетного законодавства».
Специфіка фінансово-правової відповідальності у сфері бюджетних
правовідносин полягає в тому, що в її межах здійснюється застосування
оперативно-бюджетних санкцій (заходів впливу). У цих правовідносинах
праву держави в особі відповідних органів щодо застосування заходів впливу
є обов’язок правопорушника зазнати тимчасових обмежень фінансового або
нормативного характеру, передбачених оперативно-бюджетними санкціями,
привести свою діяльність відповідно до приписів бюджетно-правових норм,
не допускаючи в подальшому порушень бюджетного законодавства [2, с. 4749].
Бюджетно-правові санкції полягають у застосуванні уповноваженими на
те державними органами та їх посадовими особами до учасника бюджетних
відносин за вчинення бюджетного правопорушення заходів державного
примусу з метою забезпечення державних та громадських фінансових
інтересів, а також покарання порушників.
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Відповідно до Бюджетного Кодексу України, до санкцій за бюджетні
правопорушення, слід віднести такі [4]:
- призупинення бюджетних асигнувань – це припинення на конкретно
визначений час повноважень на взяття бюджетного зобов’язання за загальним
фондом бюджету (ст. 15);
- зупинення операцій із бюджетними коштами (ст. 120);
- зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму
коштів, що витрачені не за цільовим призначенням (ч. 1 ст. 119);
- обов’язкове повернення до відповідного бюджету коштів, отриманих у
вигляді субвенції (ч. 2 ст. 119).
Такий чином, наявність бюджетної відповідальності як різновиду
фінансово-правової відповідальності на підставі бюджетного правопорушення
є одним із різновидів юридичної відповідальності в бюджетних відносинах.
Бюджетна відповідальність має примусовий характер та передбачена
бюджетним законодавством, застосовується у процесуальному порядку,
уповноваженими державою органами до суб’єктів, які порушили або
порушують бюджетне законодавство. Однак, бюджетна відповідальність як
різновид фінансово-правової відповідальності потребує окремого наукового
дослідження з метою подальшого вдосконалення бюджетного законодавства.
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Необхідність суттєвих змін судової системи та реформування деяких її
інститутів, у процесі розбудови правової держави є одним із найбільш
важливих принципів відтворення прозорої, чесної та ефективної судової
влади.
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З кожним роком оновленння процесуального законодавства є одним із
перспективних напрямів реформування системи судоустрою та проведення
систематичних змін у законодавстві, у тому числі й в господарському
процесуальному.
Актуальним є те, що дослідження системи господарського
процесуального права (далі – ГПП) неможливе без використання певних
наукових розробок загальної теорії права з питань поняття, змісту та
взаємопов’язаного зв’язку «системи права», «системи законодавства»,
«системи джерел права».
У науковій літературі під системою розуміють сукупність елементів, що
знаходяться у відносинах і зв’язках між собою, які утворюють певну цілісність
та єдність. Це складене із взаємопов’язаних між собою частин ціле, певний
порядок їх розташування [1].
Категорія «система законодавства» є однією з найбільш вживаних у
сучасній юридичній науці та юридичній практиці. Особливістю поняття
(категорії) є його використання для позначення певних сукупностей, не завжди
однакових за формою і рівнем юридичної сили нормативно-правових актів, які
приймаються різними органами держави, посадовими особами, самоврядними
організаціями [2].
У юридичній літературі існує думка, що система законодавства – це
сукупність нормативних актів, їх розчленованість, диференційованість,
ієрархічна будова, пов’язана з відносинами координації, субординації та
підпорядкованості [1].
Беручи для прикладу господарське процесуальне право, будь-яка система
є цілісним утворенням, яке, у свою чергу складається з певної кількості
взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів. Норми господарського
процесуального права мають свої особливості: спираючись у першу чергу на
норми публічного права, вони охоплюють своїм впливом специфіку відносин
у сфері господарського процесу. Незважаючи на те, що норми публічного
права є первісними елементами системи господарського процесуального
права, вони не існують відокремлено, об’єднуються у більш вагомі утворення
відповідно до спільності відносин, які вони регулюють [3].
Систему господарського процесуального права складають норми, що
регламентують господарський процес і складається із загальної і особливої
частин.
Норми загальної частини господарського процесуального права
охоплюють відправні, загальні положення, принципи, дія яких поширюються
на всі або більшість врегулюваних господарським процесуальним правом
відносин, становить загальну частину цього права. Ці норми розкривають
загальні засади становлення господарського судочинства та міжнародні
стандарти у сфері судочинства; закріплюють предмет і метод, принципи,
систему та джерела господарського процесуального права. Вони закріплюють
систему та порядок діяльності господарських судів [3].
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Особливу частину господарського процесуального права складають
процесуальні норми, які безпосередньо встановлюють порядок здійснення
господарського процесу і призначені для регулювання відносин, що
виникають у разі порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом
інтересів, а також для вжиття передбачених процесуальними норми заходів,
спрямованих на запобігання правопорушенням [3].
Тому, згідно з господарським процесуальним кодексом України (далі –
ГПК) систему господарського процесуального законодавства становлять:
1) відповідні положення Конституції України;
2) ГПК України;
3) інші законодавчі акти України;
4) відповідні положення міжнародних договорів, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України;
5) міжнародні торгові звичаї.
Найбільшої уваги приділяють терміну «інші законодавчі акти».
Відповідно до законодавства поняття законодавчих актів є родовим стосовно
понять законів, кодексів і основ законодавства [4].
До системи законодавства входять міжнрародні договори України, які
стосуються зазвичай тих аспектів господарського процесу, що відображають
вихідні засади судочинства в розрізі забезпечення основоположних прав і
свобод людини, надання взаємної правової допомоги між державами,
виконання рішень іноземних судів та арбітражі [5].
Відповідно до сучасного процесуального законодавства певну роль у
регулюванні суспільних відносин відведена звичаю. Згідно чинному ГПК
України господарський суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї у
разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю
іноземного суб’єкту підприємницької діяльності.
У 2013 р. Україна заявила на весь світ про свій намір вступити до
Європейського Союзу. Тепер перед нею стоїть важливе завдання – оновлення
господарського законодавства відповідно до міжнародних договорів, таких як
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Господарське законодавство можна вдосконалити трьома напрямами, а
саме [6]:
1. Щодо його змісту. Це означає повне врегулювання господарських
відносин шляхом прийняття нових актів або внесення змін до вже існуючих;
запровадження нових видів відносин, що існують в інших країнах.
2. Щодо його правової форми. Це означає: посилення ролі закону;
зменшення ролі відомчих нормативних актів; підвищення ролі локальних
нормативних актів.
3. Щодо його системи. Це означає: вирішення проблем, пов’язаних з
ухваленням Господарського та Цивільного кодексів; інкорпорація та
консолідація господарського законодавства.
4. Гармонізація нормативно-правової бази України з міжнародними
стандартами регулювання господарських відносин.
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Існує багато способі гармонізації законодавства України до права ЄС.
Зокрема сюди можна віднести: ратифікація Україною міжнародних договорів,
які закріплюють стандарти у сфері господарювання; ухвалення нових або
заміна вже існуючих актів у відповідність до вимог ЄС; узгодження положень
національного права з приписами Європейського Союзу; взаємне визнання
національних стандартів.
Отже, з плином часу відбувається широке реформування системи
господарського процесуального законодавства і системи ГПП, які знаходяться
у тісному взаємозв’язку та взаємодії. Поняття господарського процесуального
законодавства розглядають як у науковій так і юридичній літературі.
Відбувається
вузьке
тлумачення
господарського
процесуального
законодавства, систему якого складають Конституція України, ГПК України,
закони та міжнародні договори.
Список використаних джерел:
1. Толковый словарь Ожегова. URL: http:/www.ozhegov.ru
2. Цвік М. В. Петришин О.В. заг. Теорія держави і права. 2009. 584 с.
3. Господарський процес: підручник. Світличний О. П. Вид. 2, перероб. і
доп. К.: НУБіП України, 2018. 342 с.
4. Коваль М. В. Проблеми застосування норм матеріального права в
господарському судочинстві : монографія. М. В. Коваль. Одеса. 2016. 528 с.
5. Господарське процесуальне право : підручник. За ред.
О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. Одіссей. 2015. 400 с.
6. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон
України від 11.01.2000 № 1370-XIV// База даних «Законодавство України»/ВР
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/card/1370-14
Струць Юлія
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МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇЇ
ІНТЕРПОЛ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Запобігання загально-кримінальній злочинності, яке виявляється у
спільних діях міжнародних організацій та правоохоронних органів, є найбільш
пріоритетним напрямом міжнародної співпраці в усьому світі. Злочинність –
це не тільки масове кримінально-правове явище, яке шкодить інтересам,
правам і свободам людини, але й насамперед економічному розвитку та
національній безпеці. На сьогодні, є міжнародна міжурядова організація яка
займається протидією фальшивомонетництву, міжнародному тероризму,
організованій транснаціональній злочинності, торгівлею людьми, незаконній
міграції, торгівлею наркотиками, торгівлею зброєю – це Інтерпол, за даними
до складу входить 194 країни.
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Питання, що стосуються Інтерполу можна зустріти в працях практиків
таких, як О.М. Бандурка, , Є.А. Говійко, В.С. Гуславський, П.Д. Біленчук,
О.М. Джужа, О.Н. Карпов, Є.К. Паніотов, , А.С. Шумілов, А.Х. Абашідзе,
Б.М. Ашавський, А. Беннета, М. Віраллі, Є.А. Данилова, О.Г. Зайцева,
К. Кольяра, Є.С. Кривчікова, Н.Б. Крилова, І.І. Лукашука, С.А. Малініна,
В.І. Маргієва, В. Моравецький, Г.І. Морозов, Т.Н. Нешатаева, К. Олівер,
Н.А. Ушакова, Є.Т. Усенко, К.О. Шибаева та багатьох інших.
Інтерпол являється спеціалізованою інтернаціональною організацією,
внаслідок якої координується міжнародне поліцейське співробітництво.
Відповідно ст. 5 статуту Інтерполу до складу входять: Генеральна Асамблея,
Виконавчий комітет, Генеральний секретаріат, Національні центральні бюро
(НЦБ), радники з наукових питань.
Проте, О.Н. Карпов зазначає, згідно відомчих нормативно-правових
документів, на співробітників Інтерполу не покладаються функції поліції
(тобто затримувати особу, застосовувати чи використовувати вогнепальну
зброю), вони займаються лише координацією сил, щоб правоохоронці з інших
країн набагато легше справлялись з такими речами, як особливості
національного правосуддя законодавства, мовний бар'єр. [1, с. 603]
Для розкриття злочинів та притягнення злочинців до відповідальності
країни кооперують всі свої зусилля, засновані на суворому узгодженні з їх
національним законодавством. Всі країни, що входять до Інтерполу мають
рівні повноваження незважаючи на розмір фінансових внесків.
Співпраця правоохоронних органів з Інтерполом
найчастіше
застосовується для обміну даними, екстрадиції злочинців, проведення
міжнародного розшуку за допомогою каналів Інтерполу. Також здійснюються
співробітництво між правоохоронними органами країн каналами даної
організації під час виконання процесуальних, слідчих і оперативнорозшукових заходів. [1, с. 602]
Одним із важливих та ефективних інструментів у протидії зі злочинністю
на міждержавному рівні виступає екстрадиція. Екстрадиція – форма
міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, що полягає у видачі
обвинувачуваного для здійснення правосуддя або засудженого для виконання
обвинувального вироку суду з однієї держави до іншої. У результаті цього, з
одного
боку,
реалізується
найважливіша
мета
невідворотності
відповідальності й покарання, але з іншого боку — це спричиняє застосування
суворих заходів примусу до особи, пов'язаних з обмеженням її прав, свобод та
гідності.[2, с.100]
Структура Інтерполу передбачає функціонування в кожній державі члені
Національного центрального бюро Інтерполу (далі НЦБ) – підрозділу, який
забезпечує міжнародне співробітництво правоохоронних органів держави. По
суті, це “опорні пункти” Інтерполу “на місцях”. Організаційні моделі НЦБ
різні, оскільки їх структури визначає кожна держава самостійно. У США,
наприклад, НЦБ перебуває у складі Міністерства юстиції, у Великобританії –
столичного поліцейського формування – Скотланд-Ярду. В Франції та Італії
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НЦБ входять до Генеральних дирекцій кримінальної поліції МВС, а в Бельгії
відповідні функції виконує Генеральний секретаріат судових представників
Міністерства юстиції [3, с. 235]
Щоденна робота Інтерполу полягає у прийнятті, обробці, збереженні й
поширенні інформації про злочини та злочинців. Тому результати науковотехнічного прогресу використовуються у штаб-квартирі Організації,
оснащеної могутніми комп’ютерами й усіма видами зв’язку, включаючи
космічний. Це дозволяє в найкоротший строк зв’язатися з НЦБ (і навпаки) у
будь-якій точці земної кулі й передати (одержати) необхідну інформацію.
Одним із способів поширення інформації серед держав – членів Організації є
використання системи міжнародних повідомлень, відомих також як
циркулярні повідомлення, або картки Інтерполу.[4, с.65]
Що стосується України, членом організації вона є з 1992р. Правовою
основою взаємодії з Інтерполом є Інструкція «Про порядок використання
правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у
попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів» від 09.01.1997 р. [1, с. 603]
Основним завданням, або ціллю, НЦБ Інтерполу, є безпосереднє
представництво та забезпечення виконання зобов’язань України в
Міжнародній організації кримінальної поліції – Інтерполі, що визначено у
підпункті 32) пункту 4 Положення про Національну поліцію.[5, с. 193]
Генеральний секретаріат Інтерполу та НЦБ Інтерполу інших держав
відповідно до запитів правоохоронних органів України під час кримінального
провадження можуть надати наступну інформацію:
– про особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, та про
обвинуваченого;
– про способи вчинення злочину, а також іншу додаткові дані про його
вчинення;
– про місце знаходження, проживання, переховування підозрюваного та
обвинуваченого (які після вчинення злочину виїхали закордон);
– про установи, організації, що причетні до вчинення злочину та
знаходяться закордоном;
– про об’єкти пов’язані з подією злочину (наприклад, підроблені
документи та грошові знаки, предмети антикваріату, наркотичні та
психотропні речовини, зброя) тощо. Підставою для початку процедури
міжнародного розшуку особи є запит, надісланий до ЦНБ, правоохоронним
органом. У такому запиті має бути зазначена повна та об’єктивна інформація
про події та факти щодо даної особи, а також особливості злочину (який був
вчинений нею) та кримінального провадження, що розпочато.[1, с. 603]
Таким чином, діяльність міжнародноі організації кримінальної поліції
Інтерпол має важливе значення у боротьбі зі злочинністю, оскільки зростають
транснаціональні зв’язки злочинних угруповань різних країн, що потребує
самої плідної міжнародної співпраці правоохоронних органів.
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УЧАСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Відповідно до чинного національного цивільного законодавства наша
держава здійснює напрями діяльності щодо регулювання особистих
немайнових та майнових відносин, які виникають між особами, наділяючи їх
відповідним статусом та гарантіями реалізації його змісту. Проблема
правового статусу неповнолітніх є актуальною для всіх часів існування
людства.У судовій практиці досить поширеними є категорії цивільних справ,
у яких прямо чи опосередковано зачіпаються інтереси дітей і які, відповідно,
привертають особливу увагу держави та суспільства.Участь у цивільному
процесі неповнолітніх набуває все більшої актуальності у зв’язку з тим, що
вони є носіями певних цивільних прав та обов’язків, необхідність у захисті,
визнанні чи оспорюванні яких породжує цивільні процесуальні
правовідносини.
Участі неповнолітніх та малолітніх у цивільному процесі, питання
цивільно-правового статусу неповнолітньої фізичної особи приділили роботи
зарубіжних та українських науковців: Д.Ю. Іонова, Л.А. Кондратьева,
З.В. Ромовська, Л.В. Сапейко, Т.А. Фаддеева, Ю.А. Дербакова, Н.А. Д’ячкова,
І.В. Жилінкова, М.В. Логвінова, З.В. Ромовська, І.В. Спасибо-Фатєєва,
Ж.Л. Чорна, Т.В. Бондар.
Людина, згідно статті 24 Цивільного Кодексу України вважається
фізичною особою, на підставі її участі у цивільно-правових відносинах і
володіє, у зв’язку з цим, покладеними на неї правами і обов’язками [2, с. 356358].
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Цивільно-процесуальне право та дієздатність неповнолітніх визначені
цивільним процесуальним законодавством. Цивільна дієздатність фізичної
особи має в своєму статусі відповідні вікові цензи, котрі відмежовують
громадян, які володіють достатньою правомочністю вступати у
правовідносини з рівними собі, від тих осіб, які на підставі відсутності
відповідного віку, у таких правах є обмеженими-неповнолітні особи. Цивільна
процесуальна дієздатність тісно пов’язана з цивільною дієздатністю, тому
спочатку слід звернутися до норм цивільного законодавства, яке розрізняє три
види дієздатності: часткова – до 14 років; неповна – з 14 до 18 років; повна – з
18 років [1].
Цивільний кодекс України закріплює модель повної емансипації, за якою
неповнолітня особа прирівнюється у своєму правовому статусі до
повнолітньої особи, за винятком обмежень, встановлених у законодавстві за
віковим критерієм. Відповідно до положень ч. 2 ст. 34, ст. 35 Цивільного
кодексу України підставами для емансипації є такі обставини: неповнолітня
особа досягла 16 років та працює за трудовим договором; неповнолітня особа
записана матір’ю або батьком дитини; неповнолітня особа досягла 16 років та
бажає займатися підприємницькою діяльністю; реєстрація шлюбу
неповнолітньою особою [1].
Чинне цивільне законодавство створює умови та встановлює гарантії
забезпечення реалізації індивідами своєї цивільної правосуб’єктності та її
ключових елементів у зв’язку з їх участю у соціально-правовій сфері.
Цивільно-правовий
статус
фізичної
особи,
зокрема
положення
неповнолітнього та його спроможності набути повного обсягу
праводієздатності є багатогранним, оскільки, незважаючи на те, що законом
встановлені межі активності поведінки таких осіб, правова норма не оминула
увагою й питання здобуття дієздатності у повній мірі, відзначивши
відповідний порядок втілення.
З метою отримання можливості активної участі в судочинстві, яке
сприятиме більш повній реалізації права на захист, малолітня та неповнолітня
особа повинна виступати повноправним учасником цивільного судочинства,
наділеним відповідними процесуальними правами та обов’язками.
Згідно зі ст. 46 ЦПКУ здатність мати цивільні процесуальні права та
обов'язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільну
процесуальну правоздатність) мають усі фізичні особи [3]. Тобто з
формулювання норми випливає, що малолітні та неповнолітні особи не є
винятком у цьому разі. При цьому згідно з ч. 2 ст. 47 ЦПКУ неповнолітні особи
віком від 14 до 18 років, а також особи, цивільна дієздатність котрих
обмежена, можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та
виконувати свої обов'язки в суді у справах, що виникають із відносин, у яких
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом [3]. Окрім
того, суд може залучити до участі в таких справах законного представника
такого громадянина. Щоб уточнити, в якій формі це необхідно
зробити, ЦПКУ було доповнено ст. 45 «Забезпечення захисту прав малолітніх
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або неповнолітніх осіб під час розгляду справи». Під час розгляду справи, крім
прав та обов'язків, визначених ст. 45 ЦПКУ, малолітня або неповнолітня
особа має й такі процесуальні права: безпосередньо або через представника чи
законного представника висловлювати свою думку та отримувати його
допомогу у висловленні такої думки; отримувати через представника чи
законного представника інформацію про судовий розгляд; здійснювати інші
процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки, передбачені
законодавством.
Механізм сприяння неповнолітній особі в реалізації та захисті її прав і
законних інтересів через дії батьків неповнолітньої особи, її представника чи
законного представника,усиновлювача, опікуна з урахуванням віку
неповнолітньої особи і в межах встановленого законодавством України обсягу
її дієздатності закріплюється чинним законодавством. Цивільну процесуальну
правоздатність як елемент правосуб’єктності мають усі фізичні і юридичні
особи, в тому числі й неповнолітні. Щодо дієздатності в цивільному процесі,
то неповнолітні можуть особисто здійснювати цивільні процесуальні права та
виконувати свої обов’язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом.
Неповнолітні особи є повноправними учасниками цивільного процесу і
наділяються в ньому загальними правами і обов’язками, але враховуючи вікові
особливості таких осіб та недостатній життєвий досвід, вони наділяються ще
й «спеціальними» процесуальними правами.
Окремо слід зупинитися на обов'язках осіб, які беруть участь у справі, та
на можливості їх виконання неповнолітніми особами. Зокрема обов'язком,
який слід проаналізувати щодо можливості його виконання неповнолітніми,
є сплата судових витрат. Особа, яка не досягла повноліття, має обмежену
фінансову спроможність і повністю або частково залежна від матеріальних
можливостей своїх батьків, тому слід враховувати, що така особа може
звертатися до суду саме з метою вирішення правового конфлікту, який виник
між нею та одним із батьків (батьками).Сплата необхідних коштів може стати
для неї проблематичною. Закон не містить будь-яких пільг щодо оплати
судових витрат неповнолітніми особами, але в даному випадку можуть
застосовуватися загальні положення цивільного процесуального законодавства, якими передбачено, що суд, враховуючи майновий стан сторони,
може відстрочити або розстрочити сплату судових витрат, зменшити їх розмір
чи звільнити від їх оплати відповідно до ст. 136 Цивільного процесуального
кодексу України. Суд повинен роз'яснити неповнолітній особі, що вона може
скористатися таким правом і в разі необхідності має подати суду відповідну
заяву. Судовий збір при поданні позовної заяви в суд неповнолітніми
стягується в загальному порядку відповідно до Закону України “Про судовий
збір”.
Отже, для того, щоб малолітні та неповнолітні особи, які є специфічними
суб’єктами цивільних процесуальних відносин, мали можливість отримання
активної участі в судочинстві, яке сприятиме більш повній реалізації права на
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захист, такі особи повинні виступати повноправними учасниками цивільного
судочинства, наділеним відповідними процесуальними правами та
обов’язками. Законодавчі акти сприяють участі малолітніх та неповнолітніх
осіб у цивільному судочинстві, але безумовно потребують подальшого
удосконалення та усунення прогалин, суперечностей у законодавстві.
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
Розвиток науки і техніки призвів до розробки нових засобів, прийомів і
методів діяльності, які використовуються співробітниками правоохоронних
органів.У теорії криміналістики однією з найменш розроблених проблем є
невербальна інформація як вид криміналістичної інформації, а також її
використання в кримінальному провадженні.Комплекс кримінальнопроцесуальних та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на
удосконалення правоохоронної діяльності та посилення боротьби зі
злочинністю, вимагають свого удосконалення. Новий Кримінальний
процесуальний кодекс та низка змін у нормативному забезпеченні
кримінального провадження створили фундамент для розширення
можливостей вирішення нагальних питань досудового розслідування і
судового провадження. Одним із них є можливість розроблення теоретичних
основ та методичних рекомендацій щодо використання невербальної
інформації в кримінальному провадженні.Нині норми кримінальнопроцесуального та оперативно-розшукового законодавства не регулюють
застосування нетрадиційних методів, що можуть бути застосовані у процесі
розслідування злочинів. Розслідування злочину пов’язане з процесом
взаємного інформаційного впливу осіб, котрі беруть участь у справі, який
відбувається на вербальному та невербальному рівнях. Нетрадиційні методи,
прийоми й засоби пізнання, що базуються на останніх досягненнях
різноманітних наук про людину і людську діяльність, дають змогу озброїти
слідчого науковообґрунтованими рекомендаціями, які сприятимуть
підвищенню ефективності оперативної та слідчої роботи. Водночас традиційні
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прийоми виявлення інформаційного стану суб’єкта й викриття неправди
можуть бути не завжди результативними [1,c. 8].
Проблемні питання щодо застосування невербальної інформації
залишилися дискусійними серед науковців і практиків не лише України, а й
інших держав, оскільки застосування такої інформації залишається
нормативно не врегульованою діяльністю та теоретично недостатньо
розробленою.
Окремі рекомендації щодо використання можливостей невербального
спілкування в розслідуванні злочинів зустрічаються в роботах
О.Г. Гельманова, Л.О. Бєгунової, Р.С. Бєлкіна, О.М. Васильєва, М.І. Єникеєва,
В.О. Образцова, В.Г. Гончаренка, О.Р. Ратинова, Т.Ю. Рзаєва та ін. Однак
основна проблема полягає в тому, що, незважаючи на рекомендації
спеціалістів щодо необхідності поглибленого вивчення співробітниками
правоохоронних органів невербальної поведінки, суб’єкт досудового слідства,
не маючи спеціальних психологічних знань, не може достовірно встановити ні
ступінь правдивості наданої інформації під час спілкування з учасником
процесу, ні причини її спотворення [2,c. 192].
Формування наукових положень щодо невербальної інформації у
кримінальному провадженні бере свій початок з терміну «інформація» в
юриспруденції. Де він тлумачиться в різних аспектах, однак, саме термін
«інформація» виражає багатогранність і багатомірність дозволяючи
отримувати, досліджувати і використовувати інформацію, як засіб
інформаційного забезпечення на досудовому розслідуванні.
Форми, види та способи отримання інформації сьогодні перебувають на
стадії вдосконалення йформування нових, однак найбільш поширене значення
набули такі напрями: [3,c. 58].
1. Вербальний (мовний) – джерелом яких є показання учасників
кримінального провадження;
2. Невербальний (немовний) – джерелом яких є місця події та інші місця
проведення процесуальних дій, предмети, документи, учасники
кримінального провадження.
У криміналістиці прийнято досліджувати невербальну інформацію
паралельно з вербальною, яка має місце в людському спілкуванні під час
злочинної події, але набуває особливого значення в процесі кримінального
провадження. Тобто окрім мовної інформації в акті людського спілкування
значна роль належить різним видам немовної інформації.
При визначенні самого терміна «невербальна інформація» слід
виокремити його характерні ознаки, що зумовлюють його специфіку та
особливе місце як криміналістичної інформації: [4,c. 145-147].
1. Невербальна інформація, джерелом якої є учасник кримінального
провадження (особистісний характер відомостей);
2. Невербальна інформація, джерелом якої є навколишня обстановка
(відомості про кримінально-релевантну подію, отримані учасниками
кримінального провадження безпосередньо та опосередковано);
219

3. Невербальна інформація, джерелом якої є учасник кримінального
провадження і навколишня обстановка (особистісний характер відомостей та
відомості про кримінально-релевантну подію, отримані учасниками
кримінального провадження безпосередньо та опосередковано);
4. Невербальну інформацію формують внутрішні і зовнішні ознаки й
властивості учасника кримінального провадження;
5. Прояви невербальної інформації зумовлені фізіологічними,
психологічними та соціальними чинниками (способи і засоби).
Необхідно володіти хоча б найпростішими прийомами фізіономістики.
Наприклад, спостерігаючи за співрозмовником або ведучи з ним бесіду,
оперативний працівник, слідчий повинен знати, що під впливом емоцій, які
відчуває індивід, народжуються скоординовані скорочення і розслаблення
м’язів обличчя, що визначають його вираз. Про щирість людської емоції
свідчить симетрія обличчя (чим сильніша фальш, тим більше різняться права
та ліва сторона обличчя). Типові вирази обличчя, що свідчать про емоції, які
відчуває особа: радість, інтерес, подив, презирство, страх, гнів, сором. Знати
вираз обличчя за різних емоцій дуже важливо [5, с. 504].Більш точно
особистість розпізнається на основі розшифровки невербальних комунікацій
підсвідомого характеру, тих джерел інформації, які існують незалежно від волі
і бажання людини. У цьому зв’язку особливої уваги заслуговує так звана мова
підсвідомих жестів. Вітчизняні та зарубіжні літературні джерела в галузі
психології переконливо свідчать про різноманітність невербальної інформації,
яка об’єктивно закладена в саме різні жести людей. Деякі жести людини є
культурно придбаними продуктами соціалізації особистості. Кількість їх
невелика, вони контролюються свідомістю і представляють для суб’єктів
криміналістичного спостереження меншу пізнавальну цінність. Інша річ генетично вроджені жести - біологічна спадщина людини. Хоча у сучасних
людей ці жести іноді втратили своє початкове значення, вони тим не менш
збереглися як передані з покоління в покоління інформативні стереотипи
поведінки, що відображають той чи інший психічний стан їх носіїв. [6. с. 5055]
Таким чином, спілкуючись із особою, співробітники правоохоронних
органів не тільки слухають словесну інформацію, але і дивляться в очі,
сприймають тембр голосу, інтонацію, міміку, жести. Слова передають їм
логічну інформацію, а жести, міміка, голос цю інформацію доповнюють.
Розуміння тонкощів мови жестів може поліпшити та спростити процес і
можливості розслідування злочинів. Результати досліджень психології для
розкриття та розслідування злочинів, зокрема в частині використання
невербальної інформації, є не від’ємною складовою цього процесу та мають
використовуватись оперативними співробітниками та слідчими у комплексі з
усіма напрацьованими в теорії та практиці криміналістики методами та
засобами.
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ДЕРЖАВОУТВОРЕННІ УКРАЇНИ
Існуюча система державного управління пройшла складний шлях свого
становлення і розвитку. Вона сформована на традиціях попередніх історично
обумовлених управлінських систем і нерозривно пов’язана з тенденціями
державотворення в Україні. Кожна історична епоха надала своє уявлення про
зміст, напрямки та структуру системи державного управління. Однак, не
зважаючи на відмінності у підходах до державного управління на різних
етапах свого розвитку, в Україні вже утвердилися основні його засади та ідеї.
Основні напрямки розвитку системи державного управління знайшли
своє втілення у багатьох наукових розробках. Тому розглянемо поняття
соціальної системи управління, а точніше державної, тобто такої, яка тісно
взаємодіє із суспільними системами управління. Під системою державного
управління розуміється сукупність двох і більше елементів (підсистем),
взаємозв'язаних і взаємозалежних між собою, які утворюють цілісну єдність.
Як свідчить історичний досвід, система державного управління формувалася
протягом трьох історичних етапів: 1) зародження системи державного
управління – стадія, що пов’язана із формуванням усіх вихідних параметрів
подальшого функціонування та змін, визначенням базових суперечностей та
заходів щодо їх нейтралізації; 2) становлення і розвиток системи державного
управління; 3) застосування системи державного управління в період
незалежної України – стадія, що передбачає збільшення активності елементів
системи, впровадження інноваційних технологій, залучення додаткових
ресурсів та активних учасників до процесу розвитку системи. Не існує держав
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без державного управління. Зародження системи державного управління
доцільно розглядати з часів Київської Русі, так як саме в цей період
розпочинається цілий комплекс реформ державного управління. Цей етап
продовжувався за часів Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, в
ході національно-визвольної боротьби під проводом
Б. Хмельницького, в складі Австро-Угорської та Російської імперій і
тривав аж до відродження української національної держави за часів
Центральної Ради. Але суттєвих зрушень в політиці державного управління
цього періоду не відбувалося. Звісно, розглядаючи наступний етап - це
становлення і розвиток системи державного управління, який закінчився
здобуттям Україною незалежності. Аналіз етапу розвитку системи державного
управління здійснено нами на прикладі радянського періоду вітчизняної
історії. Цей період обрано для вивчення з таких міркувань: по-перше, це
завершений історичний період з чітко окресленими часовими межами;
по-друге, цьому періоду була притаманна спроба створити відмінну від
попередніх систему державного управління зі своїми атрибутами та потужним
ресурсним забезпеченням; по-третє, сучасні спостереження за ставленням до
радянської системи управління на пострадянському просторі дозволяють
виявити різні наслідки етапу її ліквідації (консервації) - від категоричного
заперечення й неприйняття до часткового відновлення [1].
Спираючись на викладені погляди, можна сформувати основні періоди
становлення і розвитку радянської системи державного управління:
1) розвиток системи державного управління в 20-30-х рр. ХХ ст. – система
державного управління носила тоталітарний характер, запроваджувалася нова
економічна політика; 2) розвиток державного управління від початку Другої
Світової війни до 1953 року - система державного управління була переведена
на військовий лад; 3) період Хрущовської відлиги (1953-1964 рр.) - в країні
відбувався демонтаж ленінсько-сталінської системи з відмовою від масових
репресій як інструменту державного управління; 4) період «застою» ( 60-70-ті
рр. до середини 80-х рр.) - збереглася командно-адміністративна система
управління, чому сприяв догматизм в ідейно-теоретичній сфері, апологетика
існуючого порядку, видавання бажаного за дійсне. Практично існувало
змішування функцій партійних і державних органів, зрощення партійного й
державного апаратів; 5) період «перебудови» (1985–1990 рр.)
- вирішено рішуче відмовитися від командно-адміністративних методів,
проводити партійну політику по-новому, методами організаторської й ідейнополітичної роботи в масах; припинити підміну державних і господарських
органів; оновити кадрову політику партії, виключити формальнобюрократичний підхід до підбору і розстановки кадрів, розвивати
демократизм цього процесу; змінити структуру партійного аппарату [2].
Проаналізувавши систему державного управління в Радянському Союзі
на різних етапах державотворення, необхідно зауважити, що на різних
історичних етапах суспільного розвитку змінювалася форми і методи
державного управління. Проводилася політика повної централізація системи
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державного управління. Також за часів Радянської влади розвиток української
системи управління відбувався двояко. З одного боку, переважали
адміністративно-командні методи управління, що насаджувалися партійною
номенклатурою, а з іншого – прагнення побудувати ефективну систему
державного управління. Зіткнення цих двох ідей в різні періоди існування
Радянської України обумовлювали запровадження «коливань» в політичній,
соціальній та економічній сферах розвитку суспільства. Етап застосування
системи державного управління розпочався після здобуття Україною
незалежності. Відразу почала формуватися власна модель системи державного
управління. Сучасна українська держава в процесі свого історичного транзиту
до демократії стикається з системним комплексом проблем, які ставлять під
питання саму перспективність українського державного проекту. Це не просто
криза і стагнація економіки, низький рівень життя людей і ціннісний хаос.
Спостерігається стрімкий регрес суспільства і держави, пов'язаний
значною мірою з деформацією державного управління, від неефективності
якого значною мірою залежить майбутнє держави і його громадян. Причина
цього в тому, що в умовах мирного і стабільного розвитку система управління
витрачає свої життєві сили на хронічні узгодження, що приводить до
неприйняття невідкладних управлінських рішень. Тому наслідком цього є
необхідність частішої заміни управлінців в кожній організації і в країні в
цілому. Звідси зміни, що відбуваються у системі державного управління
ототожнюються з ринковим перетворенням національної економіки; низький
рівень матеріального добробуту народу пов'язується з державною формою
управління; основною причиною неефективності функціонування системи
державного управління розглядаються закономірності її внутрішньої
організації тощо. Всі заходи підвищення ефективності діяльності в
державному управлінні, функціонування незалежної української держави,
політичної і правової систем шукаються лише в сфері удосконалення владного
державного впливу на суспільство з метою підвищення можливостей цього
впливу, хоча має йтися про створення ефективних механізмів зворотного
зв'язку суспільства та держави. Безумовно, це скоріше нагадує спробу (може,
не завжди усвідомлену) повернутися до старого, фактично зруйнованого
правопорядку, до адміністративнокомандних методів управління, ніж пізнати
нові суспільні процеси, зокрема, виведення України з пострадянської системи
управління [3].
Таким чином, досліджуючи основні тенденції державотворення в Україні
та їх вплив на систему державного управління, необхідно звернути увагу на
те, що еволюція розвитку державного управління в Україні мала надзвичайно
складний та неоднорідний характер, який був обумовлений постійною зміною
політичного життя, яке накладало значний відбиток на розвиток державного
управління. Непостійність незалежності держави, значна залежність
української системи державного управління від волі інших країн на певних
проміжках історії, на жаль, не дала змогу Україні сформувати стабільну
модель управління, яка б відповідала особливостям власне національної
адміністративної традиції. Незважаючи на це, українська історія, яка багата на
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події, показує нам зразки справжнього державного будівництва, котрі
супроводжувалися досягненнями і в державному управлінні, якими варто
пишатися.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток рекламної діяльності в Україні з початку 90-х рр.
характеризується
процесами
формування
власного
розгалуженого
конкурентного ринку, постійною динамікою попиту на рекламні послуги у
сфері господарювання та виникненням значної кількості суб’єктів відповідних
послуг.Як зазначено в преамбулі цього Закону, його дія спрямована на
визначення засад рекламної діяльності в Україні. Засоби поширення реклами
через розвиток інформаційних технологій та вдосконалення технічних рішень
є досить різноманітними, і це відповідним чином закріплено в Законі України
«Про рекламу».
Питанням теорії та практики рекламної діяльності було присвячено
роботи багатьох вчених, таких як: Є. Ромата, В. Ученової, О. Феофанова, К.
Бове, А. Дейяна, Ф. Котлера, Ч. Сендіджа та ін.
Необхідність здійснення правового регулювання інституту реклами в
Україні викликало прийняття Верховною Радою України 03.07.1996 року
Закону України «Про рекламу», яким чітко визначено засади рекламної
діяльності в Україні, регулюються відносини, що виникають у процесі
виробництва, розповсюдження та споживання реклами.
Вагоме місце у досліджуваній системі посідає Господарський кодекс
України, якого перелічує джерела правового регулювання господарських
відносин.
Згідно ч.1 cт.3 Господарського кодексу України (далі – ГК), господарська
діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного
виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання
робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність
[4].
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Разом із тим, «рекламна діяльність» є невід’ємною складовою
функціонування будьякого товарного ринку, самостійним видом є
комерційної господарської діяльності (підприємницької), яка здійснюється на
конкурентних засадах та полягає у проектуванні, виготовленні та розміщенні
замовленого або наданого контрагентом рекламного продукту й
розповсюдження з метою впливу на реципієнтів (споживачів) задля активізації
збуту відповідних товарів та послуг, а також інформування їх щодо суспільно
значущих фактів та подій [2, с.344].
У ст. 1 ЗУ «Про рекламу» передбачено визначення поняття «реклама» як
інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь
який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів
реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [5].
Реклама посідає місце найбільш ефективного способу інформування
споживача про товар чи послуги та спонукання до їх придбання. Такий стан
речей зумовлений тим, що реклама розповсюджується шляхом її розміщення
в ЗМІ та інших засобах, призначених для популяризації певної інформації в
широкі маси (білборди, транспорт, афіші, плакати, буклети, листівки тощо).
Метою реклами як інформації є доведення до відома потенційних
споживачів інформації про існування певного товару, товарного знаку або
особи, спонукання думати про придбання товару та доведення споживача
реклами до придбання товару.
Слід зазначити, що відповідно до ЗУ «Про рекламу» реклама поділяється
на такі види:соціальна реклама;зовнішня реклама; внутрішня реклама;реклама
на транспорті[5].
Серед загальних вимог до рекламної діяльності слід віднести
відповідність її таким основним принципам, як законність, точність,
достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві
реклами шкоди. Реклама повинна відповідати принципам добросовісної
конкуренції та враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.
У той же час реклама не повинна 1) підривати довіру суспільства до реклами,
2) містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні,
моральні норми, нехтують правилами пристойності.
У механізмі державного регулювання рекламної діяльності важливе
місце належить державному контролю як однієї з правових форм державного
регулювання економіки й підприємницької діяльності.
Достовірність та зміст інформації, яка надається для виготовлення чи
розміщення реклами несе відповідальність рекламодавець. Виробник реклами
несе відповідальність за оформлення, порядок виробництва та зміст
інформації, що додається ним в процесі підготовки реклами. Розповсюджувач
реклами несе відповідальність за час, місце та засоби розміщення реклами.
Дані особи несуть відповідальність за розповсюдження реклами щодо
продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством
України.
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Мета контролю рекламної діяльності полягає в забезпеченні дотримання
учасниками рекламних правовідносин законодавства про рекламу.
Обґрунтованою є позиція Л. Микитенко, яка стверджує, що визначення мети
контролю рекламної діяльності як забезпечення режиму законності у сфері
рекламних правовідносин є більш доцільним, адже, на відміну від заборон у
сфері реклами, вплив на економічну поведінку учасників рекламного ринку не
є метою контрольних заходів. Наприклад, виконавчий орган ради (органи
сільської, селищної, міської ради) як суб’єкт контролю щодо дотримання
Правил розміщення зовнішньої реклами не може заборонити суб’єкту
рекламної діяльності (розповсюджувачеві реклами) розміщувати рекламний
засіб в обраному ним місці, але він зобов’язаний стежити за тим, щоб такі дії
виконувалися лише за наявності відповідного дозволу. [6 с. 206].
Відповідальність за порушення загальнообов’язкових правил рекламної
діяльності передбачена Законом України «Про рекламу». Причому необхідно
зауважити, що в Законі лише наведений перелік видів правопорушень, а також
встановлені максимальні розміри штрафів, застосовуваних за їх учинення.
Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про
рекламу є самостійним підвидом господарко-правової відповідальності яка
встановлює на суб’єкта господарювання несприятливі наслідки економічного
і правового характеру у разі вчинення ним правопорушення у сфері реклами .
Суб’єкти господарських відносин яким було завдано шкоду в результаті
вчинення неправомірних дій у сфері реклами мають право застосувати до
порушників вид господарських санкцій таких як відшкодування збитків. За
порушення суб’єктами господарювання законодавства у сфері реклами настає
господарсько-правова
відповідальність
у
формі
адміністративногосподарських санкцій(накладення штрафів на суб’єктів господарювання).
Також суб’єкти господарювання можуть відшкодувати завдану шкоду в
судовому порядку.
Отже, реклама являє собою явище соціально-економічне, комплексне, яке
охоплює окремі сфери людської діяльності - творчість, бізнес, науку, політику.
Неконтрольоване здійснення реклами може завдати чималої шкоди інтересам
суспільства, правам і свободам окремих громадян. У зв’язку із цим виникає
необхідність державного управління у сфері рекламної діяльності, яке
здійснюється переважно засобами регулювання. Одним із напрямів
державного управління зазначеної сфери є встановлення правових механізмів
функціонування реклами.
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В
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Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка компетентних
фахівців, які здатні до постійного поповнення й оновлення знань; досконало
володіють іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення якісного
професійного іншомовного спілкування [1, с. 281].
У паспорті спеціальності 181 «Харчові технології», окрім професійних
дисциплін, виділено цикл гуманітарних предметів, серед яких «Іноземна мова
за професійним спрямуванням» є нормативною навчальною дисципліною,
обов’язковою для вивчення кожним студентом впродовж І-ІІ курсу
університету. Відповідно до паспорту спеціальності, майбутні фахівці з
харчових технологій та інженерії повинні володіти сучасною іноземною
мовою професійного спрямування; розуміти іноземну мову й розвивати
вміння ділової професійної комунікації.
Аналіз чинних програм із дисципліни «Іноземна мова за професійним
спрямуванням» (ІМПС) і наукової літератури з методики викладання
іноземних мов показує, що в сучасній методиці виділено п’ять цілей навчання
ІМПС студентів вищих навчальних закладів: практичну, професійно
орієнтовану, освітню, розвивальну й виховну [2, с. 90]
Практична мета – це формування професійно орієнтованої англомовної
компетентності в монологічному мовленні в майбутніх фахівців харчових
технологій та інженерії, що передбачає здатність студентів продукувати
монологи за фахом на рівні В2.
У процесі формування компетентності професійно орієнтованого
монологічного мовлення безпосередньо реалізується професійно орієнтована
мета навчання ІМПС, що передбачає здатність майбутніх фахівців харчових
технологій та інженерії використовувати монологічне мовлення в реальних
професійних ситуаціях.
Освітня мета передбачає використання ІМПС для підвищення
професійної компетентності студентів, розширення їхніх знань про майбутню
спеціальність, набуття студентами знань та отримання пізнавальної
інформації за фахом; формування навчальних умінь і стратегій професійно
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орієнтованого монологічного мовлення, формування в майбутніх фахівців із
харчових технологій та інженерії компетентності професійно орієнтованого
монологічного мовлення різних жанрів.
Розвивальна мета передбачає розвиток у майбутніх фахівців із харчових
технологій та інженерії пам’яті, мислення, уваги, інтелектуальних і
пізнавальних здібностей. Погоджуємося з думкою Н. В. Майєр, що
розвивальна мета формування професійно орієнтованої компетентності в
говорінні також передбачає навчання студентів стратегій монологічного
мовлення, розвиток умінь самонавчання, самоконтролю й самокорекції.
Виховна мета формування професійно орієнтованої англомовної
компетентності в монологічному мовленні в майбутніх фахівців харчових
технологій та інженерії – готовність до співпраці з колегами з інших країн,
розуміння важливості вивчення ІМПС і потреби користуватися нею в умовах
міжнародного спілкування між фахівцями певної галузі, виховання
самостійності, відповідального ставлення до праці.
Після проведення анкетування студентів, що здобувають освіту за фахом
«Харчові технології» та працівників цієї галузі, на питання, як часто у
професійній діяльності в галузі харчових технологій виникають ситуації, де
фахівцю потрібні вміння усного спілкування з іноземними колегами, з 30
опитаних фахівців із харчових технологій відповіли 11 – іноді, 10 – часто, 7 –
дуже часто і лише 2 – ніколи. За даними анкетування 30 респондентів,
фахівцям з харчових технологій усне спілкування іноземною мовою потрібно
в таких ситуаціях (кожен респондент міг обрати декілька варіантів відповіді):
а) участь у міжнародних конференціях (5 респондентів);
б) участь у міжнародних фахових виставках (16 респондентів);
в) ділова нарада із зарубіжними колегами (26 респондента);
г) контакти із зарубіжними колегами по телефону (12 респондентів);
д) стажування за кордоном (19 респондентів);
е) відрядження за кордон (11 респондентів).
Тобто, більш розповсюджені професійні ситуації спілкування, у яких
переважає монологічне мовлення: ділова нарада із зарубіжними колегами,
стажування за кордоном – загалом ці ситуації набрали 45 відповідей. На
другому місці професійні ситуації, у яких переважає діалогічне мовлення (28
відповідей): участь у міжнародних фахових виставках, контакти із
зарубіжними колегами по телефону. Далі йдуть ситуації, у яких потрібне і
діалогічне, і монологічне мовлення (16 відповідей): відрядження за кордон,
участь у міжнародних конференціях [3, с. 176].
Отже, на першому місці стоять два комунікативних наміри – повідомити
про свою продукцію і описати її. З цього виходить, що найбільш
розповсюдженими типами монологу, які фахівці з харчових технологій
використовують під час участі в ділових нарадах із зарубіжними колегами, і
відповідно, найбільш актуальними у фахівців харчових технологій для
формування англомовної компетентності в монологічному мовленні є монолог
повідомлення і монолог-опис.
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Враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що формування
професійно-орієнтованої англомовної компетентності фахівців харчових
технологій можливе в процесі вивчення іноземної мови для підвищення
професійної компетентності студентів, розширення їхніх знань про майбутню
спеціальність, набуття студентами знань та отримання пізнавальної інформації
за фахом; формування навчальних умінь і стратегій професійно орієнтованого
монологічного мовлення; для саморозвитку і самовдосконалення та успішної
майбутньої професійної діяльності.
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПОГЛЯД
У сучасному світі знання хоча б однієї іноземної мови є необхідністю. Для
здобувачів вищої освіти (далі здобувачі) це неймовірна можливість бути
цінним працівником у майбутньому, успішно просуватися кар’єрними
сходинками, перспектива працювати закордоном. Вивчення іноземних мов
сприяє покращенню пам’яті, розвиває креативне мислення та силу волі.
Мотивація – слугує вирішальним моментом у вивченні мов, все ж
сучасним здобувачам в Україні її бракує.
Iснує зовнiшня i внутpiшня мотивaцiя. Нa фоpмувaння зовнiшньої
мотивaцiї можуть впливaти викладачі, дpузi, знaйомi, необхiднiсть склaсти
iспит. Нa жaль зовнiшня мотивaцiя не тpивaє довго, якщо джеpело впливу не є
постiйно дiючим i пеpеконливим. Внутpiшня мотивaцiя тaкож потpебує
зовнiшньої пiдтpимки.
Стосовно вивчення iноземної мови видiляють тpи види мотивaцiї:
1) мотивaцiя, пов‘язaнa з пеpспективою викоpистaння мови в мaйбутнiй
дiяльностi (зi свого фaху, у поїздцi зa коpдон тощо);
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2) мотивaцiя, пов‘язaнa з пеpспективою зaстосувaння нaбутих нa зaняттях
знaнь i умiнь у позааудиторній pоботi – у виступaх нa конкференціях,
конкуpсaх, олiмпiaдaх, в читaннi гaзет i жуpнaлiв тощо;
3) мотивaцiя, пов‘язaнa з постaновкою виклaдaчем нa зaняттi зaдaч, що
поступово усклaднюються, i оpгaнiзaцiєю piзних фоpм їх виконaння. Умовно
остaнню нaзивaють ближньою мотивaцiєю. Вонa є основою динaмiчностi
мотивiв нaвчaння, їх поступового пеpеходу в усвiдомлену дaлеку мотивaцiю
[1].
Дослідженню мотиваційного компонента навчально-пізнавальної
діяльності здобувачів та вивченню засобів його формування присвячено праці
Т.Левченко, М.Левочко, І.Зайцевої, П.Козика, І.Красноголової та інших. Так,
Т.Левченко стверджує, що різна мотивація навчання здобувачів впливає на
предметно-специфічні особливості навчальних дій, тобто успіхи й невдачі
здобувачів із позитивною мотивацією будуть істотно відрізнятимуться від
успіхів і невдач здобувачів із негативною мотивацією. У своїй праці автор
переконливо доводить, що здобувач із позитивною мотивацією навчання:
– легше включається в навчальні ситуації;
– швидше адаптується до нових методів навчання та індивідуальної
методики викладача;
– шукає кращого застосування своїм когнітивним здібностям;
– намагається збалансувати співвідношення витрачених зусиль і
здобутого результату;
– отримує задоволення від навчання.
Здобувачі з негативною мотивацією навчання:
– часто ухиляються від занять;
– працюють повільно;
– не здатні до тривалої праці;
– не доводять до завершення поставлені цілі;
– часто пригнічені, безініціативні, швидко втрачають інтерес до
матеріалу[2].
До найбільш же сильних мотивуючих факторів, які спонукають людину
приступити до вивчення іноземної мови, можна віднести:
1) Успішне просування по кар'єрних сходах. Адже працівник, який
володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси
отримати більш високу посаду значно зростають. До того ж є можливість
влаштуватись на роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати
працювати за кордон. Володіння англійською та німецькою мовами дозволяє
вести листування та переговори з іноземними партнерами, писати наукові
праці, статті та публікуватися у закордонних виданнях, що також істотно
підвищує кар'єрні перспективи.
2) Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне
освоєння німецької мови – це відмінна можливість продемонструвати
наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні
здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам'яті, що в
подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал.
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3) Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги,
пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови
перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів мовою оригіналу
дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й отримати
задоволення від гри акторів, яке повністю втрачається при дубляжі [3].
Пpотягом остaннiх pокiв увaгу бaгaтьох дослiдникiв у гaлузi методики
iнновaцiйних технологiй у нaвчaннi iноземних мов пpивеpнуто до питaння
викоpистaння pесуpсiв всесвiтньої iнфоpмaцiйної меpежi. Спостеpеження тa
опитувaння здобувачів пpодемонстpувaли, що викоpистaння Iнтеpнетpесуpсiв знaчно пiдвищує мотивaцiю, позитивно впливaє нa iнтеpес до
вивчення iноземної мови. Викоpистaння нових iнфоpмaцiйних технологiй у
нaвчaннi iноземних мов спpияє iнтенсифiкaцiї нaвчaльного пpоцесу,
пiдвищенню ефективностi нaвчaння взaгaлi, зaцiкaвленостi здобувачів,
безпеpечно aктивiзує їхню нaвчaльну дiяльнiсть, вiдкpивaє можливостi для
iндивiдуaльного нaвчaння, дaє змогу контpолювaти pезультaти виконaння
piзних видiв зaвдaнь, ствоpює умови для пpaктичного викоpистaння знaнь i
нaвичок, посилює мотивaцiю вивчення мови. Викоpистaння виклaдaчaми
мультимедiйних зaсобiв нaвчaння для ствоpення пpезентaцiй фpaгментiв
зaнять спpиятиме aктивiзaцiї нaвчaльного пpоцесу, зaцiкaвленостi здобувачів,
фоpмувaнню у них цiлiсного уявлення пpо етaпи pоботи з гpaмaтичним тa
лексичним мaтеpiaлом, текстaми, кpaщому усвiдомленню i зaсвоєнню
мaтеpiaлу пpaктичного заняття [4].
Отже, здобувачі вищої освіти потребують позитивної мотивації з боку
викладачів, поінформування про причини та перспективи вивчення іноземних
мов та постійного підкріплення внутрішньої мотивації кожного здобувача.
Використання сучасних засобів навчання та інформаційних технологій
сприяють зацікавленості у навчальному процесі та активізують як аудиторну,
так і позааудиторну роботу здобувача.
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СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗВО
УКРАЇНИ: ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ
Сучасний світ, у якому стрімко розвиваються наука, новітні технології,
значне місце відводиться конкуренції, щодня змінюється і прогресує, формує
свої вимоги до суспільства. Вагому роль у процесі формування
кваліфікованого фахівця сьогодення, який буде спроможний зарекомендувати
себе якнайкраще, відіграє знання іноземних мов. Знання хоча б однієї
іноземної мови збагачує людину, розширює її світогляд, дозволяє пізнати
культуру та звичаї іншого народу. Фахівці, які володіють іноземною мовою,
мають більше шансів конкурувати на ринку праці. Більш того, новітня мовна
політика орієнтує громадян на багатомовність, без цього успішна інтеграція в
сучасному світі просто неможлива.
За статистикою, понад 16,5 мільйонів людей у різних куточках планети
вивчають німецьку мову як іноземну, адже це мова економіки, науки та
культури; це мова, котра посідає друге місце в Інтернеті та третє місце у
світовій продукції книжок. Німецька мова, поряд з англійською, іспанською,
італійською та французькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших
європейських мов сьогодення, якою написана друга за величиною після
англійської кількість наукових праць, художніх творів та публіцистичних
текстів.
Питанням вивчення німецької мови як другої іноземної досліджували
чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: О.Євенко,
Р.Кушнерук, Б.Ліндеман, Б.Міслер, Н.Мукатаєва, Е.Осипенко, С.Чорна,
Б.Хуфайсен та ін.
Інтеграція в світовий культурний, освітній і економічний простір вимагає
якісної підготовки фахівців, здатних до успішної професійної діяльності в
межах світової спільноти. Нові умови життя, нові вимоги до майбутнього
фахівця, нові прийоми прийняття на роботу вимагають удосконалення
підходів до підготовки сучасного фахівця. В цьому контексті володіння
іноземною мовою, насамперед німецькою, як однією з мов міжнародного
бізнесу, стає необхідністю для людини. У зв'язку з цим перед сучасними
вузами ставиться завдання забезпечити майбутніх фахівців мовною
підготовкою, адекватними вимогами сучасного економічно розвиненого
суспільства; розвивати професійно-спрямовані комунікативні навички
майбутніх фахівців, які дозволять їм успішно вести міжнародний бізнес,
вільно спілкуючись іноземною мовою [1].
Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять років попит
на неї значно виріс, з'явилося багато німецьких партнерів та інвесторів.
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Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі,
електроніка, автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть з цими
імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в
представництвах німецьких банків [2].
Причин, через які студенти обирають для вивчення саме німецьку мову
як другу іноземну, чимало, зокрема:
1) Економічна та культурна політика ФРН спрямована на відкритість та
залучення представників інших культур, адже саме Німеччина є країною, яка
в Європі пропонує найбільшу кількість освітніх і культурних програм.
2) Німецька мова належить до досить поширених у світі мов і є
офіційною державною мовою таких держав, як Федеративна Республіка
Німеччина (75,3 млн. мовців), Австрія (8 млн.), Ліхтенштейн, а також вона є
однією з офіційних мов Швейцарії (5,2 млн. мовців або 72,4 % населення) і
Люксембурга.
3) Окрім того, на користь вивчення німецької мови свідчать такі факти:
Німеччина є найбільшою у світі країною-експортером; німецька мова є
загальновживаною в ЄС; щороку на книжковому ринку Німеччини з’являється
понад 60 000 нових публікацій; німецька мова є другою за вживаністю мовою
науки; той, хто вивчає і розуміє німецьку, підвищує свої шанси на ринку праці
[3].
Важливим фактором при вивченні німецької мови як другої іноземної
після англійської є те, що англійська й німецька як германські мови споріднені
в багатьох аспектах. Насамперед це простежується у лексиці, особливо на
початковому етапі, де можна помітити багато відповідностей, а також є
очевидним зв’язок між німецькою та англійською мовами на рівні всіх частин
мови.
Більш того, новітня європейська мовна політика орієнтує громадян
Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі
просто неможлива. Вивчення в закладах вищої освіти більш ніж однієї
іноземної мови, безумовно, знаходиться в інтересах загальної національної
політики України. Уже сьогодні студентам пропонують вивчення однієї
основної іноземної мови, а також другої мови на вибір. Це свідчить про те, що
знання майбутніми фахівцями декількох мов є надійною інвестицією в умовах
глобальної ринкової економіки.
Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника
вузу [1].
Варто зауважити, що вивчення німецької мови як другої іноземної є
обов'язковим
на деяких спеціальностях у Вінницькому торговельноекономічному інституті КНТЕУ. Зокрема, інститут надає можливість
студентам економічних спеціальностей отримати паралельну освіту за
спеціальністю «Філологія», що забезпечує випускників вузу додатковими
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можливостями для кар'єрного зростання, адже іншомовна компетентність у
системі економічної освіти є необхідністю для становлення сучасного фахівця.
Варто також наголосити, що у Вінницькому торговельно-економічному
інституті КНТЕУ кожного року збільшується кількість навчальних годин на
вивчення німецької мови як другої іноземної. Для порівняння по напрямку
підготовки «Туризм» у 2014–2015 н. р. загальна кількість годин на вивчення
дисципліни «Друга іноземна мова» становила 262 год., а у 2019–2020 н. р. –
336 год., що свідчить про адаптацію освітніх програм економічного
спрямування у вузі до глобальних змін в економіці та усвідомлення важливості
набуття майбутніми фахівцями вмінь та навичок іншомовної міжкультурної
комунікації.
Таким чином, до особливостей вивчення німецької мови майбутніми
фахівцями економічних спеціальностей як другої іноземної в ЗВО України
належать: реальна потреба майбутніх фахівців у іншомовній підготовці в
умовах глобалізації сучасного ринку економіки; розширення економічних
відносин України з німецькомовними країнами, зокрема Німеччини, що
потребує від українських фахівців міжкультурної компетентності; сприяє
трудовій міграції українських фахівців, а також надає можливість для
гнучкого обміну професійним досвідом та стажування за межами держави.
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ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Посилення процесу навчання потребує пошуку та використання новітніх
форм, методів та технік викладання, способів підтримки зацікавленості
студентів та активізації пізнавальної діяльності. Ігрова форма роботи є
основним містком в методах викладання англійської мови та допомагає
утворенню якостей особистості, активної позиції студента в житті, в колективі
та суспільстві.
Ігрові форми навчання, на відміну від одноманітного вирішення певних
задач, що приводить до майже сонної атмосфери в аудиторії, забезпечують
позитивний емоційний стан, підвищують здатність працювати та
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зацікавленість студентів і викладачів. Важливе місце належить ігровим
формам роботи, тобто влаштування рольових та ділових ігор.
Дослідженням необхідності використання ігор на заняттях англійської
мови займались чимало вітчизняних науковців, серед яких: О.Ф. Волобуєва,
А.М. Воробйов, П.М. Городов, В.А. Губін, О.І. Гуськов, В.П. Давидов,
М.С. Кравчук, В.Д. Лопатка, Т.І. Олійник, О.Б. Тернопольський,
О.В. Торічний та ін. [1, с. 103].
У даній роботі ми розглядатимемо гру як ситуативно-варіативну вправу,
за допомогою якої створюються можливості для багаторазового повторення
мовного образу в умовах, які максимально наближені до реального
спілкування з ознаками емоційності, спонтанності й цілеспрямованості
мовленнєвого впливу.
Останні дослідження доводять, що використання ігрових форм роботи
сприяє усвідомленню сенсу діяльності, з’ясуванню рівня майстерності, сприяє
автономії, а також створює взаємодію між студентом та викладачем. [3, с. 70]
Іграми можна користуватися на всіх етапах вивчення англійської мови у
вищих навчальних закладах, але зміст матеріалу та характер завдань повинні
бути підібрані відповідно до віку студентів та рівня підготовки аудиторії. На
початкових етапах навчання уваги потребують ігри на просте сприймання та
відтворення матеріалу, на наступному – на розвиток у студентів вміння
виявити, зіставити та порівняти різні явища й факти, проводити аналітичну й
узагальнюючу роботу, робити певні висновки та інше. Ігри має підібрати
педагог, адже лише він може вирішувати, що краще пропонувати студентам.
Добре продумана та проведена гра полегшить вивчення та закріплення
матеріалів й сприяє формуванню правильних умінь та навичок [4, с. 42].
Рольова гра признана відомими педагогами ефективним способом
навчання усного мовлення, вона має вагомі переваги: активізація мислення й
поведінки студентів, високий ступінь залучення до навчання, обов’язкова
взаємодія між студентами, високий ступінь мотивації, творчий характер
роботи, спрямованість на розвиток різних навичок та вмінь таких, як
професійних, інтелектуальних, поведінкових, максимальне наближення до
реальних життєвих ситуацій, самостійність учасників, прийняття рішень, які
показують реальну ситуацію в спілкуванні. Під час гри виникає солідарність,
що викликає бажання діяти [2, с. 65].
Отже, у методичному значенні комунікативна гра постає навчальним
завданням, яке об’єднує різні складові. Вирішення такого завдання передбачає
створення й удосконалення мовних навичок через використання гри у подачі
матеріалу. Тобто ігри вводяться в процес навчання як творче завдання з метою
створення реальних життєвих умов для вияву розумової діяльності студентів.
Це сприяє розвитку їх інтелектуальних та комунікативних вмінь.
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ПЕРЕКЛАД НІМЕЦЬКОМОВНОЇ РЕКЛАМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ
РОЗУМІННЯ
У сучасному світі реклама посідає вагоме місце і є вагомим показником
сталого соціально-економічного розвитку суспільства. Німеччина є
високорозвиненою країною, а німецька мова
найуживанішою у
європейському просторі. З огляду на зазначене вище німецькомовна реклама
постає багатоаспектним предметом для досліджень.
Аналіз німецькомовних рекламних матеріалів вказує на багатоцетризм
німецької лексики в різних країнах та їх областях, що зумовлює певні
труднощі в розумінні реклами, оскільки такі знання мають зачасту базуватися
на лінгвокраїнознавчому аспекті вивчення мови. У лінгвістиці, стилістиці та
соціолінгвістиці, як національній, так і зарубіжній, мова реклами
розглядається у системі функціональних стилів. Деякі вчені включають
рекламу до підстилю публіцистики, але є і такі, які пов’язують її з розмовним
стилем [1].
Мова реклами – це професійна мова рекламодавця, або тип групового
діалекту, де групою є широка група споживачів, оскільки рекламні тексти
часто можуть бути створені колективним автором від імені й особи уявного
або конкретно визначеного споживача.
Складність розуміння маркетингових текстів пов’язані з методом їх
утворення. Насамперед, таке явище, як рекламний продукт, пов’язують із його
лексичним наповненням. Мова реклами має різноспрямовані лексичні
вектори переміщення: зі спеціальних мов у рекламну, а з реклами у мову
загального використання. Другою важливою вимогою є максимум інформації
при мінімумі слів. У тексті мусить бути стільки слів, скільки споживач без
труднощів може охопити одним поглядом. Третьою вимогою, на наш погляд,
є влучність і відповідний емоційний вплив на споживача за допомогою
специфічного підбору лексичних одиниць мови.
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Німецька мова є офіційною державною мовою в чотирьох країна та нею
відкрито користуються у Бельгії, Люксембурзі, Ельзасі та Лотарингії, Франції
і Південному Тиролі, Італії. З цього маємо, що німецька на стандартному
мовному рівні не є регіональною цілісністю, а виражає диференційованість [2,
c. 66].
Наприклад, коли йде мова про громадянство, німець має
«Personalausweis», австрієць – “Identitӓtsausweis”, швейцарець –
“Identitӓtskarte“. У рекламних текстах кожної з цих країн вживаються
національні варіанти.
У випадку з німецькомовною рекламою, покупець мусить звертати увагу
на те, що назви деяких продуктів кардинально різняться у Німеччині та
Австрії. «Картопля» німецькою перекладається як «Kartoffel», а в Австрії
«Erdarfel», тобто дослівно «земляне яблуко». Відповідно томати – «Tomaten»
(Німеччина), “Paradajser” (Австрія); абрикос – “Aprikose” (Німеччина),
“Marille” (Австрія).
З іншого боку трудність перекладу реклами пов’язана з тим, що в текстах
часто вживаються слова англійського та американського походження. Якщо
це буде дуже популярний американський товар, то в рекламі він не
перекладатиметься. Такими товарами найчастіше є побутова техніка та
косметичні товари. Вживання таких слів є дещо незвичним, що скеровує на
способи життя народів або населення, але в кінці кінців може призвести до
невірного трактування і перекладу реклами.
Рекламний заголовок ніколи не слід перекладати не прочитавши текст та
не дізнавшись поданого підтексту. Роль заголовка лише зацікавити, а далі
інформація надає суть комерційної пропозиції. У випадку професійної
спрямованості реклами, текст може містити чужі слова для перекладачалінгвіста. Тому в такому випадку використовують консультацію спеціаліста.
Завершення реклами виражене в рекламному слогані. Такий слоган
підтримує фірмову репутацію, відображає її специфіку, має лексичні та
фонетичні повтори, контрастність, гру слів або ефект латентного діалогу. Щоб
всі ці звороти відтворити в перекладі, професіонал має засвоїти, що від нього
не вимагають дослівного перекладу, лінгвіст мусить знати специфіку фірми, її
особливості, мати бажання залишити національний колорит та традиції
регіону, даючи заохочення споживачам по всьому світі [3, c. 24]. Завдання
перекладача знати та підтримувати імідж фірми виконуючи переклад її
рекламного матеріалу.
Два шари лексики є дуже важливими для реклами: нейтральний та
позитивно-оцінюючий. Обидві групи поєднуються у сталі сполучення –
маркетингові кліше, модальні звороти з відтінком прохання. Прикладом таких
зворотів може бути: herforragender Schlafkomfort – ідеальний комфорт під
час сну, schadenstoffreduzierte Farbe – фарбник з низьким складом хімічних
речовин, perfekte Harmonie – повна гармонія.
Розуміння та переклад маркетингових текстів ускладнюється ще й тим,
що реклама використовує джерела народної творчості та художньої
238

літератури. Також не слід забувати, що реклама розрахована на масового
споживача, а тому її метою є встановлення контакту з аудиторією. Вона
залучає елементи лексики різностильового забарвлення: від розмовноневимушеного до високо художнього та виключно наукового стилю.
Наприклад: mega-coole Kollektion – надзвичайно приголомшлива колекція,
tolle Trende – приголомшливі тенденції, zickiger Rock – фортова спідниця,
energiesparende Produktionstechniken – енергозберігаючі технології
виробництва [1, c. 78].
Для реклами як способу вираження пропозиції характерна комплексія
(комбінування мовних і немовних засобів). У сфері номінації комплексність
засобів вираження досягається шляхом використання широкого спектру
складних слів, професіоналізмів, термінологічної лексики [4 c. 20].
Найефективнішу дію має реклама, яка апелює до позитивного, старається
справити приємні враження.
Для правильності відтворення реклами іншою мовою, лінгвіст повинен
знати також і специфіку вживання різних частин мови у тексті оригіналу.
З морфологічної точки зору не завжди ключовими в рекламі стають
іменники. Це можуть бути як дієслова, так і прикметники з прислівниками.
Дієслова, як правило, стоять у теперішньому часі і називають лише позитивні
результати дій.
Наприклад: hilft – допомагає, heilt - лікує, festigt – укріплює, schϋtzt –
захищає, garantiert – гарантує, verbessert – поліпшує, та інші.
Минулий час використовується для опису досліджень чи затвердженні
отриманих результатів (призупинить процес старіння). Характерними для
реклами є відверті заклики для купівлі товару, що уособлюється дієсловами у
формі імперативу (наказового способу): Versuch! – Спробуй!, Gewinn! Виграй!, Kauf! – Купи!
Лінгвіст не має права змінювати часову форму дієслова, або ігнорувати
наказовий спосіб.
Складність перекладу реклами залежить від того, що вона містить мовне
маніпулювання, яке полягає в тому, щоб використовувати особливості мови і
принципи її вживання з метою підсилення та латентної дії на адресата в тому
напрямку, який необхідний для рекламодавця.
Отже, розуміння та переклад реклами потребує лексичних знань у певній
галузі, розуміння лінгвокраїнознавчого аспекту певної території або країни та
знання мовної стилістики, як мови оригіналу, так і мови перекладу; вимагає
уміння враховувати багатоцентризм німецької мови, відчувати емоційну дію
реклами, щоб потім передати її як в дослівному, так і літературному перекладі,
враховувати міжкультурні та міжнаціональні особливості рекламного
матеріалу, а також уміння розуміти цільову направленість маркетингового
повідомлення.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У
ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Знання іноземної мови як засобу спілкування є невід’ємною частиною
соціального розвитку на сучасному етапі. Процес європейської інтеграції
вимагає високого рівня комунікативної компетентності як обов’язкового
компонента вищої освіти. Заклади вищої освіти не можуть стояти осторонь
цих змін. Одним з напрямків модернізації сучасної вищої школи є
впровадження засвоєння студентами не тільки теоретичних знань, а й
формування в них досвіду здійснення певної діяльності задля вирішення
практичних завдань. Досягнення високого рівня володіння іноземною мовою
є запорукою успіху, майбутньої вдалої кар’єри студента. Іншомовна
комунікативна компетентність забезпечить випускнику вузу можливість
повноцінно працювати з закордонними інформаційними джерелами,
знайомитися з новими світовими технологіями та тенденціями в певній галузі,
встановлювати контакти з зарубіжними партнерами в процесі професійної
діяльності, сприятиме входженню у світове професійне співтовариство та
забезпечить успішне функціонування в ньому.
Галузі, де вкрай необхідне знання іноземної мови, незліченна безліч:
юриспруденція, економіка, освіта, переклад та багато інших. Всі великі
компанії, що мають зарубіжних партнерів, вимагають від своїх кадрів
досконалого володіння іноземною мовою.
У зв’язку з цим особливої актуальності набуває професійно-орієнтований
підхід до навчання іноземної мови в нелінгвістичних вишах, що передбачає
формування у студентів здатності іншомовного спілкування в конкретних
професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням
особливостей професійного мислення [1, с. 261].
Головною вимогою професійно-орієнтованого навчання іноземної мови є
необхідність наблизити зміст і методи її викладання до практичних та
майбутніх професійних потреб студентів. З огляду на це конче необхідним є
ретельне вивчення завдань і цілей, що стоять перед певним контингентом
студентів, обов’язковий облік їхніх інтересів і мотивації. У першу чергу це
відноситься до підбору матеріалу, його критичного осмислення з урахуванням
професійної специфіки студентів та рівня мовної компетенції [2, с. 17].
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До структурних елементів змістовного компонента моделі професійноорієнтованого навчання іноземній мові можуть входити:
1. Комунікативні вміння за видами мовленнєвої діяльності (говоріння,
аудіювання, читання, письмо) на основі загальної та професійної лексики.
Кінцевою метою професійно-орієнтованого навчання діалогічного мовлення є
розвиток уміння вести бесіду, цілеспрямовано обмінюватися інформацією
професійного характеру з певної теми. Навчання монологічного мовлення
полягає у формуванні вмінь створювати різні жанри монологічних текстів:
повідомлення інформації професійного характеру, виступ із доповіддю,
створення презентації, розширені висловлювання в ході дискусії, обговорення
як з попередньою підготовкою так і без неї. Метою професійно-орієнтованого
навчання аудіюванню є формування умінь сприйняття і розуміння
висловлювання співрозмовника іноземною мовою в монологічній формі або у
процесі діалогу у відповідності з певною реальної професійною сферою,
ситуацією. Результатом професійно-орієнтованого навчання читанню є
формування умінь володіння усіма видами читання текстів різних
функціональних стилів і жанрів, у тому числі спеціальної літератури.
Підсумковою метою професійно-орієнтованого навчання письму є розвиток
комунікативної компетенції, необхідної для професійного письмового
спілкування, що проявляється в уміннях реферативного викладу, анотування,
а також перекладу професійно значущого тексту з іноземної мови на
українську та з української мови на іноземну.
2. Мовні знання та навички, що включають знання фонетичних явищ,
граматичних форм, правил словотворення, лексичних одиниць, термінології,
характерної для певної професії та є складовою частиною складних умінь –
говоріння, аудіювання, читання, письма.
3. Соціокультурні знання, мають на меті ознайомлення студентів не лише
із новим способом мовного спілкування, а й з культурою народу мови, що
вивчається [3, с. 14].
Підсумовуючи вищевказане, слід зазначити, що формування професійної
іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних вузів
вимагає підпорядкування цілей навчання іноземної мови цілям вищої
професійної освіти і відповідно розробки системи навчання, орієнтованої на
практичні потреби майбутніх фахівців[1, с. 263].
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
У зв’язку з новими умовами розвитку суспільства змінюється підхід до
освіти в цілому і мовної освіти зокрема. Іноземна мова стає засобом
міжкультурного спілкування, а самоосвіта з репродуктивної стає
розвиваючою. Цим пояснюється необхідність переосмислення не тільки
концепції вищої професійної освіти, а й мовної освіти в нових умовах.
Подолання мовних бар’єрів, можливість встановити безпосередні
контакти з іноземними партнерами стає необхідною умовою ефективної
діяльності багатьох спеціалістів з вищою економічною освітою. Одним із
шляхів практичної реалізації задач підвищення якості підготовки таких
фахівців є зорієнтованість процесу навчання на практичні потреби науки та
виробництва, удосконалення форм та методів навчального процесу.
Оволодіння практичними навичками з іноземної мови як засобом спілкування
набуває особливого значення в зв’язку з активним процесом
інтернаціоналізації міжнародних відносин, розвитком нових форм
співробітництва, розширенням контактів між державами в різних формах
економічної діяльності. Проблема підготовки висококваліфікованих фахівців
економічних спеціальностей з глибокими знаннями фахово спрямованої
іноземної мови є особливо гострою для підприємств, які активно діють на
міжнародних ринках [1, с. 231].
У сучасному світі в багатьох сферах діяльності існує складна
термінологія. У гуманітарних науках, термінологія не завжди фіксована.
Особливо складна ситуація в області права з його законами та нормативними
актами. Інтеграція та взаємодія різних наук вимагає посиленої уваги науковців
до питань термінознавства та дослідження функціонування термінологічних
структур у різних сферах людської діяльності.
Підхід до навчання іноземним мовам – це базисна категорія методики
викладання іноземних мов, що реалізує провідну, домінуючу ідею навчання на
практиці у вигляді певної стратегії і за допомогою того чи іншого методу
навчання; у широкому сенсі підхід виступає як загальна методологічна основа
навчання і як методологічна основа розробки методів навчання іноземним
мовам. На думку В. Кирикилиці [2, с. 36], мету оволодіння іноземною мовою
студентами немовних спеціальностей слід трактувати з позицій того
особливого місця, яке займає ця дисципліна на немовних спеціальностях, адже
без її знання в сучасних умовах не може обійтися жоден фахівець будь-якої
галузі. Іноземна мова служить містком між культурами різних народів і робить
можливим обмін духовними цінностями. Більш того, без іноземної мови
неможливі економічні, політичні й культурні відносини між країнами.
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Дійсно, у даний час англійська мова є офіційною у чверті всіх країн світу,
кількість країн, де значимість англійської мови у професійному середовищі
неухильно зростає. Попри це, кількість людей, для яких англійська є другою
мовою, складає до 350 мільйонів чоловік [3, с. 196]. Англійська мова займає
сьогодні в освітньому контексті перше місце серед великого розмаїття мов.
Аналізуючи чинники популярності англійської мови серед учнів, студентів і
дорослих, дослідники різних країн виокремлюють домінування англійської
мови як lingua franca, що зумовлено «тотальною глобалізацією на цілісну
економічну систему, об’єднану не лише міжнародним розподілом праці, але й
величезними всесвітніми виробничими структурами та структурами збуту,
глобальною фінансовою системою й інформаційною системою планетарного
масштабу» [4, с. 415]. Якщо іноземну мову вивчають на перших – других
курсах немовних ЗВО, ми не можемо казати про професійну обізнаність
студентів, оскільки спеціальні дисципліни вивчаються на старших курсах.
Мовленнєва здатність у рідній мові має чотири рівні: 1) інформаційний;
2) синтаксичний; 3) лексичний; 4) звуковий. Вивчаючи іноземну мову, людина
внутрішньо намагається дотримуватися природного способу вивчення мови.
У нашому ж випадку перший рівень випадає. Тому викладання іноземної мови
для професійного спілкування бажано на III–IV курсах, тому що студенти
старших курсів уже готові до сприйняття професійно орієнтованих текстів та
мовленнєвих ситуацій.
Студентам пропонуються ситуації й даються завдання, щоб спонукати їх
використовувати накопичений лексичний і граматичний матеріал з певної
теми. Оскільки іноземна мова є засобом обміну інформацією, тому тематичні
тексти, діалоги, телепередачі з актуальних питань, кінофільми як навчальні,
так і художні та документальні, інформація, що міститься в мережі Інтернет,
повинні містити і містять інформацію, за допомогою якої реалізується
комплексна мета навчання іноземної мови на цьому етапі навчання.
Отже, важливість іншомовної компетенції для майбутнього успіху в
житті та кар’єрному рості в умовах глобалізації та інтернаціоналізації
сучасного суспільства, усвідомлення студентами можливості реального
застосування здобутих знань сприятиме бажанню вчитися та вивчати мови.
Крім того, освітяни й батьки повинні зрозуміти, що сьогоднішнє рішення
надавати перевагу вивченню однієї англійської мови не гарантуватиме
особливих переваг на ринку праці вже в найближчому майбутньому. Проте це
не означає, що її не потрібно вивчати. Навпаки, ця мова має бути включеною
до обов’язкового переліку предметів для вивчення в сучасній школі. Іноземна
мова для професійного спілкування допомагає розвиткові студента, його
професійній орієнтації. Вона має великий виховний, освітній і розвиваючий
потенціал. Усе це здатне забезпечити вирішення завдань, що стоять перед
викладачем і студентами в межах профільно-орієнтованого навчання
іноземної мови.
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ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Зараз прийнято вважати, що люди, які хочуть оволодіти англійською
мовою, повинні мати знання про широкий спектр складної лексики в
англійській мові. Як стверджує І. А. Карімов, кожен вивчаючи мову, слід
досягти найвищої точки в оволодінні іноземною мовою, як це роблять носії
мови. Очевидно, щоб глибоко володіти іноземною мовою, учень слід вивчити
вимову, граматику та словниковий запас.
Вивчаючи іноземну мову людина стикається з рядом проблем. Вирішення
цих проблем, що ґрунтується на здійсненні власного лінгвістичного
дослідження розглядається як запорука підвищення мотивації до вивчення
мови та глибшого розуміння семантики висловлень, усвідомлення
когнітивних механізмів, що задіюються при використанні певних сталих
мовних форм [2; 6].
Розглянемо докладніше проблему вивчення фразеологічних одиниць. У
лінгвістиці фразеологія означає науку про системи або типи фіксованих
виразів, як ідіоми, фрази, фразові дієслова та інші види багатословних
лексичних сегментів мови. Компоненти фрази пов'язані між собою в щоб
внести одне значення у речення. Тим не менше, вони не можуть надати цього
значення, коли вони використовуються самостійно [1].
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Фразеологія є науковим підхідом до вивчення сталих мовних структур,
який був розроблений у ХХ ст. Вона бере свій початок від ідеї Чарльза Баллі
про фразеологіку, яка увійшла до російської лексикології та лексикографії у
1930-х роках та 1940-ті [1]. Проте словник Merriam Webster говорить, що сам
термін «фразеологія» походить від латинської, де позначав манеру
впорядкування слів і словосполучень у довші елементи: стиль та вибір слів.
Словник MacMillan також визначає фразеологізм як окремий спосіб складання
слів, щоб щось виразити. Крім того, цей словник пояснює фразеологію як
термінологію. В Оксфордському словнику англійської мови пояснюється
термін фразеологія як незлічувальний і формальний іменник, що означає
конкретне спосіб впорядкування слів і словосполучень, для того щоб сказати
чи написати щось [3; 4].
Отже, можна сказати функцію фразеології кожної мова - це вивчення
словосполучень, багатословних мовних одиниць з їх прямими, а також
непрямими значеннями, що створюють яскраву та барвисту мову.
Згідно з наведеними вище визначеннями та твердженнями, можна з
упевненістю констатувати, що кожен учень, який прагне досконало вивчати
мову, повинен знати фразеологію і доведеться сильно постаратись, щоб
навчитись цього.
Коли у тексті трапляється ідіома, її неможливо зрозуміти правильно, тому
що всі компоненти в ідіомах не зберігають свого лексичного значення. Вони
можуть відрізнятися, коли їх вживають у межах фрази чи ідіоми [3].
Англійська мова насичена фразеологічними одиницями. Очевидно,
ідіоми, фрази, фразові дієслова та встановлені вирази, афоризми, сентенції,
прислів’я та приказки - це те основні одиниці будь-якої мови, без них наша
мова може здатися неглибоким або нудним. Такі мовні одиниці грають
активну роль у нашому мовленні, мові та культурі вони надають мові і
мовленню барвисті та привабливі. Однак студенти можуть зіткнутися з
труднощами в відрізняючи ці терміни один від одного. Розглянемо їх коротко.
Фраза – це група споріднених слів, які не включають предметно-дієслівне
відношення. З синтаксичного погляду незалежно від того, з яких слів
складається фраза, усі елементи розглядаються як єдине ціле.
Приклади:
- The pretty and clever girl – noun phrase
- My favorite football player, best goal keeper, Ignatiy Nesterov have
been playing for Uzbekistan's combined team for a long times – appositive
phrase
- I cannot find the books that I put on the shelf yesterday –
prepositional phrase
Ідіома як фраза - це група слів. Однак, найбільш відмітною особливістю
ідіоми є те, що її значення навряд чи передбачуване, оскільки значення ідіоми
залишається далеко від лексичного значення компонентів ідіоми.
Приклади:
- big fish – an important person (in a particular social group)
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- rain cats and dogs – rain hard
- kill two birds with one stone – succeed in doing two things at the
same time
- a green thumb – a careful gardener
Однак слід зазначити, що лексичні значення елементів ідіоми корисні для
відгадування логічного значення ідіоми. Наприклад, метафорично зеленим ми
розуміємо дерева, дерево, сад тощо [3; 5].
Термін фразове дієслово зазвичай застосовується двох або
три чітких, але споріднені слів англійською мовою. Фразальне дієслово
складається з поєднання дієслова та прислівника, чи дієслова і прийменник.
Як і ідіоми, значення фразового дієслова не передбачувано. Приклади:
- break up — end a relationship
- call on — visit somebody
- cut off — take out of a will.
Підводячи підсумок, вкажемо, що встановлені вирази та ідіоми мають
майже подібний характер: елементи кожного блоку не зберігають свої
лексичні значення в ідіомах [1].
Оскільки, розмавна мова є динамічною – вирази з’являються постійно.
Через такі зміни мови стають багатшими лексикою. З іншого боку, динамічні
процеси в мовні, заважають вичати мову досконало.
Напевно, справедливо сказати, що фразеологія як окрема частина
мовознавства, повинна бути ретельно і глибоко вивчена щодо таких елементів
мови як фрази, фразеологічні вирази, ідіоми, а також приказки, які широко
використовуються, як в письмовій формі, так і в усному мовленні будь-якої
мови, зокрема англійської.
Одним словом, студентам варто вивчити фразеологію – фразеологічні
одиниці, їх походження і використання, культурну специфіку – щоб говорити
легко і влучно, а також добре розуміти носіїв мови, щоб у будь-якій ситуації
почувати себе впевнено.
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HOW ENGLISH HELPS IN PROFESSIONAL REALIZATION
When you decide to spend your free time and efforts on learning foreign
language, the choice of language is, obviously, very important. So why is it worth
to choose exactly English?
Nowadays, more than 50% population in the world can speak two or more
languages and about 1,5 billion people that learn two languages prefer English. We
live in a big world that unites all of us and we just need to communicate with each
other efficiently. The ability to speak other language is the chance that opens the
doors to your personal life as well as to professional.
People say that English is the “tongue of opportunities”. Why? Because people
speak this language almost in all countries of the world.
A huge number of people is not the only that can be important, but it’s also
perfect that you can find people that speak English in every part of the world: from
America to Asia and from Africa to Europe.
English is the business language. More and more companies work with
customers and partners from abroad. That’s why it is impossible not to use English.
It is practical language for business communication and it appears to be an official
language in many international companies [1].
You can consider the most common reasons that prompting students to learn
English is only study, fun or leisure, but actually there are more reasons. The most
popular are:
-Career progression. Even development English primary level will be useful
for future job, besides for international companies it is a requirement. The
knowledge of English can highlight your CV among others and promote to interview
with employer. Managers know that employees who know more than one language
is a big force and they are represent a good possibilities for business development
[3].
-Self-development. I am sure that many of us heard an expression: ”As many
languages you know, as many times you are a human being…” It’s really true! Also
it can be a reason to be proud of yourself. It helps to see the world on the other side
and understand yourself better. The knowledge and communication in language of
your interlocutor – real law of respect.
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-Travelling. You can easily visit a lot of different countries and don’t worry
about misunderstanding with locals. It helps to know more about their culture and
traditions.
-It’s a great opportunity to earn more money. How? Many employers often
indicate in requirements for candidates the knowledge of English. Even an
insignificant level of employee will be appreciated by employer.
-Various internships and student exchange abroad. It’s a huge experience that
you can use in your future profession. One of the advantages many internships are
specialized that helps acquires skills in exactly your professional area [2].
So there are many jobs that require English skills. Here are some professions
where it will be a big preference:
-Company manager or project manager. It isn’t profitable and very hard to run
a business without having relationships with foreign partners, investors, suppliers or
other representatives. So much better to know English and feel more self-confident
in any situation: communication with business guests and partners, conclusion of
contracts and signing of agreements, informal conversation with business colleagues
and others.
-Journalist. It is real to be journalist without English skills, but it is impossible
to be a good journalist. As a rule, global information space is English. Journalist
should be oriented in this space just as good as locals are.
-Copywriter. Because there is more information precisely in English.
-Sales manager. It’s good to sell goods and services on domestic market, but
it`s better to reach new foreign milestones. What is more, there many schools in
Ukraine that offers English courses for managers.
-Marketer. Even if you will study about domestic market, it will be hard for you
without English skills. You can’t use experience foreign companies on practice.
Moreover, 90% literature about marketing public in English.
Of course, there are many other jobs where English skills will be a big
advantage, such as programmers, doctors and economists [4].
From these facts, one may conclude that it’s hard to imagine our modern world
and our life without English. It is the thing that everyone can use in your specialty.
It contributes career progression, self-development, and professional realization and
just find new acquaintances.
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ELECTRONIC DEVICES FOR LEARNING ENGLISH
There are many ways to learn English. Our world today is obsessed with doing
everything quickly, learning included [1]. With the increase of new and innovative
technology, many companies are now providing ground-breaking electronic devices
to help people learn English more quickly [3]. Technology is transforming how we
communicate, socialize, play, shop and conduct business. These profound changes
place pressure on the traditional models of language learning, such as teaching in a
formal classroom setting. They also present us with amazing opportunities to redesign the way we teach and learn English [4].
The use of modern technology in teaching English is broadly understood to
encompass an innovative application of methods, tools, materials, devices, systems,
and strategies which are directly relevant to English language teaching and lead to
the achievement of the desired goals.
According to prevailing pedagogical theories, in utilizing the learning potential
of technology students are better able to acquire and hone their language knowledge
and skills. The use of technology in teaching English consolidates the integrated
view of the modern means system and association with other components which
benefits students by achieving the required results [2].
As the use of technologies is increasing, why not offer students the possibility
to study anytime, anyplace and at their own convenience through their devices? [1].
The following electronic devices will increase your ability to improve English
speech:
MP3 Audio Programs: Download the lessons from an English translation
internet site and put them on your iPod. It is portable, you can listen and learn
anywhere.
English Audio Tapes and English Audio CDs: English audio tapes and English
audio CDs are a great method of learning English. All you need is a Cassette or CD
player. You can learn in many locations including your car.
An Electronic Translator or Electronic Dictionary is an excellent tool one can
use when traveling on a vacation, on a business trip, studying languages, conversing
with foreign people, and in a variety of other situations. Many devices have a number
of attributes that include advanced text-to-speech and voice recognition
technologies. There are many quality electronic dictionaries on the market.
Depending on which one you purchase, there is an extensive range of vocabulary
that can include up to one million words or more. There are also electronic
dictionaries that contain common expressions and phrases, grammar references, and
much more.
English Learning Software that can be downloaded on your computer will help
improve English pronunciation. Advanced English translation software allows users
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to translate English language websites, English e-mails and English documents.
Other translation software includes language instruction, study materials, full-text
translation, speaking and non-speaking dictionaries that can be used with Windows,
Pocket PC, Palm OS, Smartphones and many more.
Television and Radio: Listening to English on the radio every day and watching
and listening to English television is an excellent way to learn.
PDAs: There are a number of PDA English vocabulary games that will help
people gain skills. PDAs are hand held and portable so you can learn in any
environment. There are also PDA Electronic dictionaries and PDA Book readers
containing language translations.
Talking 2-way Language Communicator and Electronic Dictionary: These
popular hand held devices are like having your own language interpreter. Just speak
into the device and you will be provided with an intelligible translation voice
response.
Online English Courses offered to help the students to improve their
communication skills [3].
Camera phones provide a great way to ask learners to ‘notice’ grammar around
them. You can encourage students to take photos of street signs, menus,
advertisements, or other examples of written English that they see around them [4].
All in all, the advantages of gadgets in the classroom are enormous. Their
primary function is to enhance the learning experience for both students and teachers
through the use of computers and other electronic devices. They can help students
to learn the subject better. And it gives them opportunities to explore the world
outside their classroom. One thing is sure, electronic gadgets for education has come
to stay because its advantages are numerous and obvious to many students and
professors [5].
Moreover, the other one of the ultimate goals of using modern technology is to
actively engage students in language learning and motivate them to acquire English
language skills in a practical and realistic way [2].
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ
ІДІОМ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
З кожним днем інтерес до вивчення іноземної мови в наші країні стрімко
зростає. Для того, щоб повністю оволодіти іноземною мовою на високому
рівні, необхідним є вивчення фразеологічних та ідіоматичних виразів.
Оскільки, англійська мова багата на ідіоматичні вирази, їх вивчення є
важливим та необхідним. За допомогою властивостей фразеологізмів, а саме:
образності, експресивності та семантичної єдності, мова набуває яскравого
емоційного вираження.
Ідіома або фразеологізм – це яскравий вираз, який неможливо перекласти
дослівно без втрати змісту. Саме неможливість прямого перекладу робить
фразеологізми складними для вивчення [3].
Гостро постає питання заохочення студентів до вивчення іноземної мови
впродовж періоду навчання. Це питання останнім часом масово
обговорюється в методичній літературі. Варто зазначити, що саме фразеологія
може виступати своєрідним інструментом для підтримки мотивації студентів
до вивчення іноземної мови, що обумовлено наявністю двох аспектів:
1) вона розкриває тонкощі іноземної мови;
2) проблемні ідіоматичні вирази зацікавлюють у мовному матеріалі.
Задля ефективного вивчення іноземної мови необхідно розробляти нові
методики, адже методик прискореного вивчення на даний час є багато, але
вони не завжди працюють. За даними психологічних досліджень мотивації при
викладанні іноземної мови, всі намагання викладача повинні спрямовуватися
на розвиток внутрішнього інтересу студентів до вивчення мови.
Вмотивованість студента характеризується отриманим результатом.
Фразеологічна одиниця – це сталий за складом і структурою вираз, що не
може розділятися лексично і несе функцію окремої лексеми. Фразеологізм
вживається як ціле, що не може бути розкладене на складові і не допускає
перестановки у складі. Ідіома – це фразеологічне зрощення, що складається з
двох або більше слів, що входять до його складу. Зрозуміло, що англійська
ідіома – це певний мовний зворот, що не передається українською мовою
дослівно [3].
Незвичні висловлювання із «дивним» буквальним перекладом
викликають живий інтерес у студентів, тим самим заохочуючи їх до вивчення
англійської мови. Під час навчального процесу викладач може запропонувати
студентам обговорити значення тої чи іншої ідіоми, тим самим спонукати
студентів до обговорення чи дискусії.
Порівняння фразеологізмів англійської та української мов, дає нам
можливість виявити певні відмінності та особливості культур, менталітету.
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Окрім відмінностей існують і спільні риси, такі як: дуже схожа структура
одиниці, будова, стилістичне забарвлення. Як приклад можна навести
наступні фразеологізми:
to play with fire – грати з вогнем;
it takes two to tango – танго танцюють удвох або для танго потрібні
двоє, так кажуть, щоб нагадати, що двоє людей залучені до якоїсь ситуації,
мають однакову відповідальність;
wear heart on sleeve – душа нарозхит;
time flies when you’re having fun – щасливі годин не помічають [4].
Специфіка англійських ідіом полягає у неможливості дослівного
перекладу, адже спотворюється зміст, що призводить до повного нерозуміння
вислову.
Загалом, можна систематизувати кілька порад, щодо вдалого та
ефективного вивчення ідіом студентами:
1) неможливо змінити порядок слів у ідіомах;
2) дослівно не перекладаються;
3) використовуються виключно в переносному значенні;
4) можна тільки завчити.
Застосування ідіом є своєрідним показником високого рівня знання мови,
оскільки вони роблять можу живою. Для кращого засвоєння матеріалу
пропонуємо використовувати наступні рекомендації:
1) урок презентація на певну тему;
2) складання діалогів із замінною звичайних виразів на ідіоматичні;
3) проведення більше дискусій та обговорень;
4) для роботи в групах, необхідно знайти якнайбільше
фразеологічних виразів у тексті;
5) буквальний переклад допоможе швидше завчити фразеологізм;
6) знайти правильну відповідь (тести та вправи);
7) пригадати якнайбільше ідіом, які однакові за значенням в різних
мовах;
8) більш детально розглянути кожну окрему ідіому, дослідити та
розповісти про історію її виникнення;
9) пошук ідіом у художній літературі [1; 2].
Коли студент досліджує історію виникнення ідіоми, він знайомиться з
культурою мови. Різного типу вправи привертають увагу саме до лексики,
тобто до змісту тексту, вже в більш детальній формі. При цьому рівень
засвоєння матеріалу значно зростає.
Для кращого засвоєння матеріалу, необхідно знайти відповідник в рідній
мові, та акцентувати увагу на відмінностях. Обговорення вживання ідіом
повинно проводитись регулярно.
Висновки. Використання ідіоматичних виразів мотивує студентів до
вивчення іноземної мови, а також підвищує інтерес, вдосконалює
комунікативні навички. Досліджуючи ідіоматичні вирази студенти поринають
у зовсім іншу національну культуру, яка є своєрідним відображенням
багатовікової історії народу.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ФАХІВЦЯМИ
ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ
На тлі процесів глобалізації все більшого значення набувають іншомовні
здібності сучасних спеціалістів. При цьому зростає актуальність
удосконалення процесу формування іншомовної компетенції, що є
невід’ємним компонентом повноцінної професійної підготовки та
передумовою продуктивної діяльності фахівців юридичної сфери. Знання
декількох мов, крім своєї рідної є необхідною умовою для фахівця, щоб бути
конкурентоспроможним на ринку праці. Чим більше людина знає мов, тим
більше в неї можливостей. Деякі люди вивчають мови тому, що їм потрібно це
для роботи, інші подорожують за кордон.
Фахівець юридичної професії – це фахівець, який має професійні правові
знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування.
Вивчення іноземних мов просто є необхідною умовою для фахівців юридичної
сфери адже робота потребує цього.
Практичне оволодіння іноземною мовою ми розглядаємо як набуття
студентом
комунікативної
професійно
спрямованої
іншомовної
компетентності, рівень якої повинен бути не нижчим того, що дозволяє
користуватися іноземною мовою в тій чи іншій сфері професійної діяльності,
в науковій та інформаційній діяльності, в безпосередньому спілкуванні з
іноземними партнерами [1, с. 230].
Розглянемо певні чинники, необхідні для професійного становлення
фахівців юридичної сфери:
1) Державні службовці зобов’язані володіти іноземною мовою
відповідно до закону. Так, в статті 20 Закону «Про державну службу»
передбачено, що особа, яка претендує на зайняття посади державної служби,
окрім відповідності іншим вимогам, повинна володіти мовою, яка є однією з
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офіційних мов Ради Європи. А в прикінцевих положеннях зазначено, що Закон
набирає чинності з 1 травня 2016 року, крім пункту 1 частини другої статті 20
цього Закону в частині володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних
мов Ради Європи, який набирає чинності через два роки після набрання
чинності цим Законом. Тобто у державних службовців все ще є трохи часу,
щоб покращити володіння англійською чи французькою мовами, проте
потрібно починати вже зараз. Для цього за підтримки Міністерства юстиції у
квітні стартував соціальний безкоштовний проект вивчення іноземних мов
Lingva.Skills за стандартами ЄС.
2) Робота з документами іноземною мовою. Це особливо актуально для
юристів, які спеціалізуються на господарському та міжнародному праві,
консалтингових та корпоративних юристів. Зрештою, сфера діяльності
юристів дуже широка, вона охоплює всі сторони суспільного життя, тому для
тих, хто прагне розширити сферу своєї діяльності і працювати з іноземними
клієнтами, а відповідно отримувати вищі гонорари, необхідно вчити іноземну
мову. Недостатнє знання юристом іноземної мови, може обернуться для
компанії втратою репутації, колосальними штрафами, упущенням фінансових
вигод тощо [2].
3) Ведення переговорів. Звісно, це також стосується роботи з
іноземними компаніями. Проте, ми навмисне виділили це окремим пунктом,
оскільки навички спілкування – вільного володіння професійними термінами– вимагають відповідного рівня іншомовної компетентності. Це може
включати не тільки роботу з документами, консультації та допомогу при
веденні бізнесу, а й діяльність медіатора, що набуває все більшої популярності
при вирішенні суперечок. Якщо робота з документами дозволяє витратити на
неї більше часу – можна знайти слово, яке вам не знайоме, скористатись
перекладачем, перечитати двічі, то при живому спілкуванні, мислити потрібно
швидко, а висловлюватись чітко та зрозуміло, що однозначно потребує
значної підготовки та тривалого навчання.
4) Додатковий дохід завдяки перекладу юридичних текстів іноземною
мовою. У фахівця, який знає свою справу та володіє іноземною мовою, завжди
буде можливість додаткового заробітку завдяки перекладам спеціальних
юридичних текстів.
5) Участь в міжнародних конференціях. Як українські, так і міжнародні
заходи – конференції, форуми, круглі столи чи семінари – це завжди
можливість поділитись досвідом, здобути нові знання, знайти нових клієнтів
чи налагодити зв’язки з колегами. Відповідно, якщо ви маєте змогу взяти
участь в міжнародних заходах – це дає вам більше можливостей для
особистого розвитку та росту вашої компанії [3].
Отже, враховуючи вищевикладене, робимо висновок, що іноземні мови є
необхідною частиною успішної майбутньої діяльності фахівця юридичної
сфери, оскільки вони сприяють його професійному й особистісному розвитку.
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ПЕРЕВАГИ ЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ РОБОТИ З
ІНОЗЕМНИМИ КЛІЄНТАМИ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ
БІЗНЕСІ
Чи варто щось говорити про переваги знань іноземних мов не лише у
готельно- ресторанній справі, а взагалі? Адже всі знають, що знання бодай
однієї іноземної мови, не рахуючи рідної, звичайно ж, значно покращує життя.
І це дійсно так, бо більшість людей навіть не підозрюють, яку цінність несуть
такі знання.
Отже, розглянемо, кілька причин, чому варто вчити іноземні мови:
По-перше, двомовність може підвищити вашу конкурентоспроможність
на ринку праці. Ефективний розвиток неможливий без залучення
висококваліфікованих фахівців, які б володіли необхідним багажем знань у
будь-якій сфері, на основі яких можна виходити на справді професійні
рішення. Переваги двомовності на роботі очевидні, знання більше ніж однієї
мови може посприяти професійному зростанню і в сучасній економіці це те,
що кожен може використати. Уявімо, що в ресторан прибули іноземні гості, а
мови не знають ні адміністратор, ні самі офіціанти. Очевидно, що клієнти
будуть втрачені і це погано вплине на репутацію того чи іншого готельноресторанного закладу. Звичайно, не у всіх закладах вимагають знання
іноземних мов і на це впливають безліч факторів. Від кількості зірок готелю,
вигляду страв, інтер’єру закладу до ціни і т. д. Тому більшість сучасних
підприємства потребують висококваліфікованих фахівців [1].
Для готелів категорії "1 зірка" досить знання працівниками служби
прийому й розміщення однієї іноземної мови (мови міжнародного спілкування
або мови, що є найбільш уживаною клієнтами готельного комплексу в цьому
регіоні).
Для готелів категорії "2 зірки" вимоги аналогічні попереднім.
Для готелів категорії "З зірки" всьому персоналу, який має контакти з
проживаючими, необхідне знання в достатньому обсязі мінімум двох мов
міжнародного спілкування або інших мов, найбільш уживаними клієнтами
готелю в цьому регіоні.
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Для готелів категорії "4 зірки" вимоги аналогічні попереднім, але знання
мов повинно бути на більш високому рівні.
Для готелів категорії "5 зірок" усьому персоналу, що працює з
проживаючими, необхідно вільне володіння мінімум трьома іноземними
мовами.
Із цього можна зрозуміти, що більше ти обізнаний в іноземних мовах, тим
краще просуваються твої кар’єрні сходинки і відповідно покращується
зарплатня, а згодом і рівень життя, культури, самопізнання [2].
По-друге, як ми вже знаємо, володіння другою мовою відкриває нові
кар’єрні перспективи. Якщо ви зацікавлені у зміні роботи на нову у сфері, яка
розвивається, то знання іноземної мови може бути плюсом. Це сфери, які
швидко розвиваються на кшталт подорожей та туризму, готельно-ресторанної
справи і т. д. потребують працівників з навичками у двох мовах та навичками
з міжкультурного спілкування.
Третьою причиною є те, що двомовні люди можуть заробляти більше
грошей. Прибутки, отримані завдяки знанню іноземної мови, залежать від
мови та самої роботи, але все одно це може значно вплинути на прибуток. На
сайті Salary.com стверджують, що працівникам, які володіють двома мовами,
платять на 5-20% більше за годину. Цікаво, чи не так?
Наступною причиною є те, що двомовність відкриває соціальні, культурні
та безліч інших можливостей. Економіка світу давно перейшла на вищий
рівень, де майже кожна людина повинна знати, що від неї хочуть іноземці, ба
більше того, вільно розмовляти хоча б міжнародною мовою. Вміння говорити
на іноземній мові дозволяє співпрацювати з різними людьми та розуміти
нюанси іншої культури. Це означає, що з’явиться більше можливостей знайти
нових друзів, завести потрібні для кар’єри зв’язки, дізнатися про різні хобі та
краще зрозуміти вашу улюблену іноземну музику, фільм та літературу.
Отже, як ми вже зрозуміли, вивчення і знання іноземних мов значно
впливає на людей не лише в робочому розумінні. Як і для готельноресторанного бізнесу, знання мов має велике значення для самого рівня життя
людини, її культурного розвитку, пізнання самого себе, своїх вподобань і
захоплень.
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий,
бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє світом.
Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно розвинута особистість,
володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена
у спілкуванні з людьми.
Стара приказка говорить: «Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти людина».
Тобто, чим більше мов на сьогодні ти знаєш, тим краще. Адже, кожна мова –
це ключ, який відкриває двері до чогось свого, до чогось нового.
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Так, наприклад, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу
та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного
простору займає саме вона. Кожен з нас все частіше стикається з нею у
спілкуванні з партнерами по роботі і на відпочинку.
Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п’ять років попит
на неї значно виріс, з’явилося багато німецьких партнерів та інвесторів.
Вивчення будь-якої іноземної мови розкриває перед нами нові
можливості, робить багатшим наш духовний світ. Володіючи іноземною
мовою, людина автоматично переходить на вищий соціальний ступінь,
оскільки стає конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану
посаду. Із вивченням іноземних мов ви відкриєте для себе інше життя, яке
наповнене новими знаннями, відкриттями, подорожами світового масштабу
[3].
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого фахівця перш за все
потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних
процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати
необхідні комунікативні спроможності в сферах професійного та
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного
володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі
тематики, що обумовлена професійними потребами, а також бути
спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні
джерела [2, c. 4].
Фахівець сфери «Харчові технології» може займати такі посади як шефкухар, керуючий підприємством, рестораном, магазином, кафе і т.д.
Професіонал в галузі «Харчові технології» із знанням іноземної мови має
можливість
стати
конкурентоспроможним,
висококваліфікованим
спеціалістом готельно-ресторанного бізнесу, здатним забезпечити високий
рівень комфорту гостей, задовольнити їх найрізноманітніші побутові,
господарські й культурні запити.
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Висококваліфікований спеціаліст повинен уміти за допомогою технічних
засобів зв’язку безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти,
вести ділову бесіду із закордонними партнерами, готувати документи для
укладання угод із закордонними постачальниками та споживачами,
забезпечувати їх реалізацію та оперативний контроль виконання, брати участь
у розробленні документації щодо створення спільних підприємств, оцінювати
конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства [1, c.
232].
В ресторанному господарстві іноземна мова знадобиться:
1) шеф-кухарям, які не хочуть зупинятися на досягнутому та бажають
рухатися тільки вперед і вгору;
2) керуючим, які прагнуть зламати мовний бар'єр і вільно комунікувати з
клієнтами та іншими працівниками ресторану;
3) співробітникам, які хочуть вирушити в круїз і працювати за кордоном.
Велика частина сучасної прогресивної інформації, яка пов'язана з
кулінарною тематикою, є тільки на англомовних ресурсах. Тому сподіватися
на те, що такі кулінарні книги як «Mugaritz», «Eleven Madison Park» або
«Modernist Cuisine» будуть перекладені українською – не варто.
Кухарі та ресторатори, чиї імена зараз на слуху, колись починали свій
шлях із вивчення кулінарної англійської, яка відкрила їм унікальну
інформацію та допомогла в розвитку навичок. Основні труднощі – це,
звичайно ж, мовний бар’єр. Іноземним спеціалістам досить-таки важко знайти
спільну мову з іншим персоналом. Через це можуть виникати непорозуміння і
конфліктні ситуації. Як відомо, на рівень якості страв та атмосфери в цілому
безпосередньо впливає емоційний стан того, хто займається їх реалізацією.
Навіть за наявності написів «we speak English here» в ресторанах,
обслуговування англійською мовою в закладах України практично відсутнє, і
тому в іноземних гостей немає можливості обговорити запропоноване меню
або новини, а іноді хочеться поговорити, особливо якщо людина подорожує
на самоті. Усмішки, привітність і можливість підтримати розмову є частиною
нашої застільної культури, тому англійська для кухарів, керуючого персоналу
зараз відіграє дуже важливу роль у ресторанному бізнесі [3].
Іноземна для кухарів, керуючого персоналу і інших працівників
ресторану включає в себе опрацювання словникового запасу з таких тем як
зустріч гостей, презентація напоїв і страв, пояснення способу приготування
їжі, допомога з вибором, підтримка бесіди, а також прийом оплати.
Усі працівники ресторанного бізнесу, намагаються, щоб гості були ситі й
задоволені. А вміння зрозуміти та почути відвідувача, який розмовляє
іноземною мовою, а також обслужити його так, щоб він став постійним гостем,
– мета гідного ресторатора [4].
Отже, враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що іноземна
мова володіє потенціалом для забезпечення конкурентоспроможності фахівців
харових технологій та сприяє всебічному розвитку майбутньої особистості.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Міжкультурна комунікація вважається особливим видом комунікації, що
вимагає розуміння представників інших культур і необхідність бути
зрозумілим іншими, спілкуючись іноземною мовою. Поняття та дослідження
питань міжкультурної комунікації набувають все більшого значення у
сучасному мовному просторі, зважаючи на процес глобалізації та інтенсивної
міграції.
Норми, оцінки, переконання, ставлення та правила складають культурноспецифічну систему, якій слідують і яку поділяють учасники ледь не кожної
культури. Такі стандарти показують учасникам відповідної культури орієнтир
для власної поведінки, а також допомагають сприймати і оцінювати поведінку
оточуючих.
На початку XXI століття багато людей сприймають культурну
ідентичність у мультиполярному просторі як щось суперечливе. Водночас
сприймання розбіжностей між культурами веде до нагальної потреби
міжкультурного діалогу [1].
П.С. Тумаркін зазначає, що міжкультурна комунікація являє собою
знання і спроможність застосувати на практиці соціокультурний
комунікативний код, тобто передусім мову, норми та правила поведінки
(поведінкового коду), психології і менталітету (психоментального коду),
характерні для певного етносу в певний проміжок часу [2, c.14].
Варто зазначити, що сучасна культура припиняє бути культурою певного
окремого регіону, а набуває рис культури часу, яка, тим чи іншим чином,
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причетна до кожного з нас. У процесі спілкування, носії різних культур
можуть зіштовхнутись із проблемами сприйняття та порозуміння. Отже,
міжкультурна комунікація вважається особливою формою обміну
інформацією, під час якої способи та шляхи комунікації або функції мовних
подій не ідентичні та існують відмінності в їх реалізації та інтерпретації у
певних ситуаціях. Більше того, Р. Портер виділив основні перешкоди, що
заважають ефективній міжкультурній комунікації [3]:
-Допущення подібностей. Однією з причин виникнення нерозумінь під
час міжкультурної комунікації стає те, що люди схильні вважати, ніби всі вони
досить схожі для того, щоб легко спілкуватися один з одним. Але комунікація
– це унікальна людська особливість, яку формують специфічні культури та
суспільства.
-Мовні відмінності. Кожна мова має ряд особливостей, пов’язаних із
вживанням слів, застосуванням граматичних конструкцій, нехтування якими
становить перешкоду у досягненні порозуміння між мовцями.
-Помилкові невербальні інтерпретації. В будь-якій культурі
невербальна поведінка містить більшу частину інформації, наявної у
комунікативних повідомленнях. Неправильна інтерпретація невербальної
поведінки може легко спричинити конфлікти, які порушують комунікативний
процес.
-Стереотипи. Стереотипи – природні і неминучі психологічні процеси,
що впливають на комунікативні контакти, спричиняючи упереджене
ставлення до представників різних соціальних груп, національностей, і тому
можуть мати негативний вплив на комунікацію.
-Прагнення оцінювати. Розбіжності у ціннісних орієнтирах здатні
викликати негативні оцінки, які стають перешкодою на шляху до ефективної
міжкультурної комунікації.
Міжкультурна комунікація розвивається на різних рівнях, зокрема на
макрорівні. Прагнення до взаємодії та відкритість впливам зовні вважаються
досить важливими умовами успішної комунікації. Кожен з елементів
культури, до яких відносять філософію, мораль, має свою специфіку і впливає,
в першу чергу, на різні складові інших культур. Враховуючи це, міжкультурна
комунікація розглядається, як діалог культур у різних аспектах: за певних умов
може уподібнюватись зі змістом поняття «діалог культур» як чинник
соціальної комунікації, що орієнтується на активізацію інтеграційних процесів
духовного і матеріального життя суспільства.
Отже, міжкультурна комунікація – це необхідний елемент будь-якої
міжкультурної взаємодії, перед яким в умовах сучасності постають проблеми
різного роду. Такий елемент являє собою сукупність різноманітних форм
стосунків, взаємодій між людьми та групами, які належать до різних культур,
для досягнення міжкультурного розуміння. Таким чином, створення
ефективної міжкультурної комунікації – це ідеальна модель, до якої повинна
прагнути людина, щоб якомога ефективніше адаптуватися до динамічних
реалій сьогодення.
260

Список використаних джерел:
1. Осипов П.І. Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи.
Миколаївський державний педагогічний інститут, 2011. С. 48-54. URL.
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/zbirnuku/7/8.pdf.
2. Тумаркін П.С. Росіяни і японці: актуальні проблеми міжкультурної
комунікації.
Вісник
Московського
Університету.
Сер.13.
Східнознавство.1997. №1. С. 13-17.
3. Larry A. Samovar , Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel.Communication
Between
Cultures.
Cengage
Learning,
2009.
480
p.
URL.
https://www.utalenta.com/gallery/11305-communication-between-cultures-pdfyeal.pdf
Valentina Zhuk
Scientific Supervisor: Gladiо S.V., Ph.D., Docent
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
THE CORONAVIRUS IMACT ON GLOBAL ECONOMY
Globalization has made the world more vulnerable to societal and economic
impacts from infectious-disease outbreaks.
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The disease was
first identified in December 2019 in Wuhan, the capital of China's Hubei province,
and has since spread globally, resulting in the ongoing 2019–20 coronavirus
pandemic. On 11 March, the WHO officially declared the coronavirus outbreak to
be a pandemic, following a period of sustained community-level transmission in
many regions of the world.
A pandemic is defined as “an epidemic occurring over a very wide area,
crossing international boundaries, and usually affecting a large number of people”.
Pandemics are, therefore, identified by their geographic scale rather than the severity
of illness [1].
In order to stop the spread of the Covid-19 outbreak, many countries across the
world have started implementing very tough measures. Countries and world capital
have been put under strict lockdown, bringing a total halt to major industrial
production chains.The influential think tank has forecast growth of just 2.4% in
2020, down from 2.9% in November. But it said a longer “more intensive” outbreak
could halve growth to 1.5%.
The OECD forecast the global economy could recover to 3.3% grоwth in 2021,
assuming the epidemic peaked in China in the first quarter of this year and other
outbreaks proved mild and contained. “The main message from this downside
scеnario is thаt it would put many countries into a recession, which is why wear
urging measures to be taken in the affected are as quickly as possible," said Laurence
Boone, the OECD's chief economist [2].
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Though market sentiment can be misleading, recessionary risk is real. The
vulnerability of major economies has risen as growth has slowed and the expansions
of various countries are now less able to absorb shocks. In fact, an exogenous shock
hitting economy at a time of vulnerability has been the most plausible recessionary
scenario for some time.
Recessions typically fall into one of three categories:
Real recession. Classically, this is a CAPEX boom cycle that turns to bust and
derails the expansion. But severe exogenous demand and supply shocks such as
wars, disasters, or other disruptions, can also push the real economy into a
contraction. It is here that Covid-19 has the greatest chance to infect its host.
Policy recession. When central banks leave policy rates too high relative to the
economy’s “neutral” rate, they tighten financial conditions and credit
intermediation, and, with a lag, choke off the expansion. Outside of the monetary
policy response, the G7 finance ministers have also pledged fiscal support.
Financial crisis. Financial imbalances tend to build up slowly and over long
periods of time, before rapidly unwinding, disrupting financial intermediation and
then the real economy. Covid-19 contributing to financial imbalances, but stress
could arise from cash flow strains, particular in small and medium enterprises.
Recessions are predominantly cyclical, not structural, events. And yet the
boundary can be blurred. To illustrate, the global financial crisis was a (very bad)
cyclical event in the U.S., but it had a structural overhang. The economy rebounded,
yet household deleveraging is an ongoing secular phenomenon – household
willingness (and ability) to borrow is structurally impaired, and the collateral
damage,
structurally,
is
that
policy
makers
finditmuchhardertopushthecyclejustbymanagingshort-terminterestratestoday.
Could Covid-19 create its own structural legacy? History suggests that the
global economy after a major crisis like Covid-19 will likely be different in a number
of significant ways.
Microeconomic legacy: Crises, including epidemics, can spur the adoption of
new technologies and business models. The SARS outbreak of 2003 is often credited
with the adoption of online shopping among Chinese consumers, accelerating
Alibaba’s rise. As schools have closed in Japan and could plausibly close in the U.S.
and other markets, could e-learning and e-delivery of education see a breakthrough?
Further, have digital efforts in Wuhan to contain the crisis via smart-phone trackers
effectively demonstrated a powerful new public health tool?
Macroeconomic legacy: Already it looks like the virus will hasten the progress
to more decentralized global value chains – essentially the virus adds a biological
dimension to the political and institutional forces that have pushed the pre-2016
value chain model into a more fragmented direction.
Political legacy: Political ramifications are not to be ruled out, globally, as the
virus puts to the test various political systems’ ability to effectively protect their
populations. Brittle institutions could be exposed, and political shifts triggered.
Depending on its duration and severity, Covid-19 could even shape the U.S.
presidential election. At the multilateral level, the crisis could be read as a call to
more cooperation or conversely push the bipolar centers of geopolitical power
further apart.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ
Сучасне суспільство вимагає конкурентоспроможних фахівців, здатних
спілкуватися професійною іноземною мовою спеціальності. Знання іноземної
мови забезпечує підвищення рівня професійної компетенції фахівця, в тому
числі юриста. Проблема навчання фахової іноземної мови є однією з
найактуальніших, зокрема для студентів немовних спеціальностей, оскільки
перед такими студентами постає проблема оволодіння як іншомовною
комунікативною компетенцією, так і фаховою компетенцією з
певноїспеціальності. Дослідники проблем викладання іноземної мови у
немовних вищих навчальних закладах відзначають, що слід ураховувати, що
професійно-орієнтоване навчання не обмежується лише вивченням мови для
спеціальних цілей. Специфіка процесу навчання передбачає інтеграцію
англійської мови з фаховими навчальними дисциплінами для набуття
студентами додатковихфахових знань та формування професійно значущих
якостей особистості студента в процесі вивчення англійської мови.
В умовах розширення сфер співробітництва з зарубіжними партнерами
надзвичайно актуальною стає здатність спілкуватися з іноземними колегами.
Відповідно, одним із найважливіших елементів професійної компетентності
майбутніх юристів є володіння іноземною мовою на рівні, доступному для
сприйняття реципієнтом. Саме тому навчання іноземної мови як засобу
комунікації у процесі майбутньої професійної діяльності є пріоритетним
завданням викладача. Таким чином, формування іншомовної професійнокомунікативної компетентності майбутніх юристів, необхідної їм для обробки
та використання інформації іноземною мовою є актуальною проблемою
сучасної професійної вищої школи.
Формування майбутнього спеціаліста юридичного профілю в умовах
сучасного освітнього простору передбачає розвиток і подальше
вдосконалення таких типів його готовності, як мотиваційна, інформаційна та
операційна, тобто випускник юридичного вузу повинен бути готовий до
практичної діяльності, до соціально-затребуваної реалізації його
професійного, інтелектуального й творчогопотенціалу. Складовими
комунікативної компетенції є культурологічна та соціолінгвістична
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компетенції, які мають велике значення саме для фахівців у галузі права та
правоохоронців. Соціокультурна компетенція охоплює знання культурних
особливостей носіїв мови, їх звичаїв, традицій, норм поведінки й етикету, а
також уміння розуміти й адекватно використовувати їх у процесі спілкування,
залишаючись при цьому носієм іншої культури. Формування культурологічної
та соціолінгвістичної компетенції передбачає інтеграцію особистості в системі
всесвітньої та національної культур. Данікомпетенції здатні сформуватися
тільки в процесі використання інтерактивних технологій навчання,
спрямованих, насамперед, на якісні зміни в системі освіти, підсумком яких
стануть оволодіння студентами професійною та комунікативною
компетенцією та їх здатність ініціативно і творчо брати участь у спілкуванні з
тематики досліджуваного предмета.
Головне завдання при навчання іноземної мови полягає у формуванні
мовної діяльності студента мовою, що вивчається. Специфіка оволодіння
мовою полягає не стільки в сприйнятті та розумінні навчальної інформації,
скільки у формуванні різних видів мовної діяльності з використанням мови,
що вимагає тривалого тренування [3, c. 61]. Таким чином, сучасна методика
викладання іноземної мови повинна вирішувати завдання підготовки
професіонала, здатного до самостійного вирішення різноманітних
комунікативних завдань, що виникають у процесі професійної діяльності.
Цільове або професійно-орієнтоване вивчання іноземних мов будується не
тільки на базізагальновживаної міжстильoвої лексики, але і значною мірою на
лексиці, яка є властивою для певної професійної групи. Умовами для
професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів юридичних
факультетів є необхідність ознайомлення їх з загальною та юридичною
терміносистеми права, читання аутентичних текстів, формування в них
навичок самостійної роботи зі створення індивідуального словника,
оволодіння навичками усного професійного спілкування на прикладах
найпоширеніших ситуацій повсякденного спілкування, необхідних для
професійної комунікації [4, с. 13]. Професійно-орієнтована лексична
обізнаність юриста – це знання професійних лексичних одиниць і вміння їх
застосовувати у різних ситуаціях професійного спілкування.
Успішність професійної діяльності у багатьох випадках залежить від
рівня іншомовної комунікативної компетентності фахівця. Надійність та
ефективність їх роботи залежить від того, наскільки адекватно й глибоко у
загальній структурі предметно-технологічної компетентності інтегровано
іншомовну мовленнєву компоненту. Ми визначаємо іншомовну
комунікативну компетенцію фахівця як здатність вільно і адекватно до умов
соціально-рольових ситуацій професійної діяльності розуміти і породжувати
відповідні мовленнєві висловлювання згідно теоретичних положень і знань,
що виконують інформаційно-комунікативну функцію, а також практичні
вміння та навички, що опікують перцептивну та інтеракційну функції
спілкування [1, с. 231].Як показує досвід, одним з найефективніших способів
оволодіння юридичною лексикою студентами правових факультетів виявився
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понятійножанровий підхід, який спрямовується на ознайомлення із
загальними особливостями функціонування юридичної термінології в різних
типах юридичних текстів, залежно від функцiонально-стилiстичногорiзновиду
тексту i жанру. Для роботи за допомогою цього методу викладачеві необхідно
чітко уявляти собі, які ознаки юридичної термінології переважають в різних
жанрах, які належать законодавчому, документальному і судовому регістрам,
які відповідають вузьким професійним сферам побутових джерел права, а на
які з них у першу чергу неoбхіднo звертати увагу студeнтам юридичних
фaкультетів, які, опанoвуючимoвупрофесійного спрямування, повинні
оволoдітисукупнiстю всіх мовних засобів, що застосовуються в спеціальній
області комунікації, гарантуючи розуміння між людьми, що працюють в даній
області [2, с. 35]. Поєднуючи такі підходи та застосовуючи міжпредметні
зв’язки, можна досягти значно кращих результатів, виробити у майбутнього
фахівця глибоке розуміння професійної терміносистеми, навчити його
доцільно послуговуватись здобутими знаннями.
Отже, можна констатувати, що професійно-орієнтоване навчання
іноземної мови дозволяє організувати активну взаємодію всіх учасників
процесу спілкування, за якого відбувається взаємoзбагачуючий обмін
аутентичною, професійно-значущою інформацією іноземною мовою, набуття
вмінь професійного спілкування.
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ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Інформатизація суспільства є сьогодні однією з основних умов, яка
визначає подальший розвиток нових технологій навчання. Попит на
висококваліфікованих фахівців, здатних у своїй професійній діяльності
самостійно приймати рішення, швидко та гнучко адаптуватися до
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різноманітних виробничих ситуацій вимагає від системи вищої освіти нових
педагогічних технологій навчання, які б задовольнили потребу в неперервній
освіті. Традиційні підходи до організації навчального процесу, традиційні
засоби навчання, які в своїй переважній більшості орієнтовані на аудиторну
форму організації навчального процесу виявилися неспроможними при
вирішенні проблеми професійно-спрямованої підготовки сучасних фахівців.
Завдання сучасної системи вищої освіти полягає, перш за все, у створенні
специфічних умов, які б забезпечили можливості для формування знань і
навичок, котрі «з одного боку, можна енергійно і ефективно використовувати
для подальшого розвитку науки, техніки, культури та для виявлення
величезного потенціалу комп’ютерних технологій, а з іншого боку, ці знання і
навички повинні стати гарантом суверенізації особистості заради як
найповнішої реалізації творчих ресурсів людини».
У традиційній практиці навчання іноземної мови студентів економічних
спеціальностей фактор мотивації все ще недостатньо враховується як при
розробці навчальних планів та програм, відборі навчального матеріалу,
створенні методичних розробок і посібників, так і в реалізації конкретних
педагогічних технологій. Існуюча практика викладання іноземної мови в
економічних ЗВО потребує модернізації [1, с. 193].
На тлі процесів глобалізації все більшого значення набувають іншомовні
комунікативні здібності сучасних спеціалістів. При цьому все більшої
актуальності набуває завдання удосконалення процесу формування
іншомовної компетенції, що є невід’ємним компонентом повноцінної
професійної підготовки та передумовою продуктивної діяльності фахівців
галузі перекладу.
Іншомовна комунікативна компетенція фахівця – здатність вільно і
адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності
розуміти і породжувати відповідні мовленнєві висловлювання згідно
теоретичних положень і знань, що виконують інформаційно-комунікативну
функцію, а також практичні вміння та навички, що опікують перцептивну та
інтеракційну функції спілкування [2, c. 18].
Мовна підготовка кваліфікованих працівників харчової промисловості
полягає у формуванні іншомовної комунікативної компетентності, котра дасть
їм змогу у подальшому встановлювати професійні контакти, розширювати і
поглиблювати знання у діловому та академічному середовищі. Спираючись на
положення Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і Програми з
іноземної мови професійного спілкування, метою формування англомовних
рецептивних комунікативних компетентностей майбутніх фахівців з харчових
технологій є організація взаємопов’язаного навчання читання та аудіювання
засобами мультимедіа з досягненням такого рівня розвитку мовленнєвої
компетентності. Знання іноземної мов – це ключ до успіху в сучасному світі,
де спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий,
бо перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє світом [3, c. 54].
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Англійська мова набуває особливого значення, враховуючи стрімкий
розвиток міжнародного бізнес-середовища та європейську інтеграцію
України. Знання мови створює нові можливості для розвитку ресторанного
бізнесу, підвищує репутацію компанії та надає конкурентну перевагу у
налагодженні міжнародних відносин з клієнтами або партнерами.
У зв’язку з розширенням міжнародних контактів, у ході яких відбувається
інтенсивний обмін професійно значущою інформацією, іноземна мова стала
засобом спілкування фахівців різного профілю. Саме тому в нашій державі все
більше уваги приділяється іноземній мові, яка є основою підготовки
висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням професійних потреб. Для
кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар’єру, розширити межі
свого спілкування, черпати новітню інформацію з першоджерел, відкрити нові
життєві перспективи і врешті-решт урізноманітнити своє життя і зробити його
більш цікавим, вивчення англійської мови просто необхідно [4, c. 115].
Володіння англійською також дозволяє фахівцеві підтримувати свою
конкурентоспроможність. Роботодавці завжди вважають за краще брати на
роботу того, хто володіє більшими навичками, навіть якщо не всі з них будуть
затребувані на запропонованій посаді. Звичайно, з точки зору роботодавця та
менеджерів з підбору персоналу співробітник, який володіє іноземною мовою,
володіє більшою привабливістю, ніж його колега без знання іноземної. Навіть
якщо іноземна мова прямо зараз у роботі не потрібна, завжди може виникнути
ситуація, коли вона буде необхідною. Для успішної роботи в
найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови буде недостатньо,
необхідне знання іноземної мови [5, c. 40].
Отже, іноземна мова володіє значним потенціалом у формуванні
іншомовної комунікативної компетенції фахівців харчових технологій і
сприяє розвиткові здатності здобувати знання з різних джерел інформації,
зокрема й пізнавальних; умінню оцінювати та пояснювати виникаючі
проблемні ситуації; володінню професійною термінологією та відповідними
прийомами професійного спілкування та здатності до їх застосування на
практиці; умінню орієнтуватися в інформаційному просторі.
Список використаних джерел:
1. Бондар Н. Д. Іншомовна комунікативна компетенція майбутнього
фахівця сфери туризму як педагогічний феномен Наукові записки Вінницького
державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія:
Педагогіка і психологія. Випуск 33. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010.
С. 193-196.
2. Деркач А. А., Щербак С. Ф. Педагогічна евристика: мистецтво
оволодіння іноземною мовою. М. : Педагогіка, 1991. 84 с.
3. Кравчук Л. Якісна підготовка навчально-методичного забезпечення
іноземної мови Освіта технікумів і коледжів. 2008. № 1. С. 53-58.
4. Москаленко С. А. Вплив мотивації на ефективне засвоєння іноземних
мов Новітні технології навчання. 2009. № 57. С. 113-117.
5. Панасенко Г. Особливості професійно-орієнтованого навчання
іноземних мов студентів у немовних ВНЗ Рідна школа. 2010. С. 39-41.
267

Зарічнюк Антон
Науковий керівник: Войнаровська Н.В., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КЕРІВНИЦТВІ
МЕРЕЖЕВИМИ ЗАКЛАДАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
На сьогоднішній день для молодого, амбітного та прогресивного
українця не достатньо знань рідної української мови. Це все пов’язане з тим,
що весь прогресивний та сучасний світ вже давно перейшов та спілкується
найпоширенішими іноземними мовами, які відіграють досить важливу роль у
сучасному діловому світі. Звичайно цими мовами є англійська , німецька,
французька й навіть китайська. Саме ці мови є найпоширенішими у
європейських державах й багатьох інших країнах світу. Вони
використовуються абсолютно в усіх сферах міжнародної діяльності й
особливо у готельно-ресторанній сфері.
Через це, знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Маючи гарний багаж знать як мінімум
англійської мови, амбітність та комунікабельність надають чудові можливості
й переваги у особистому розвитку в великих мережевих закладах та готелях
світу. Потрапивши у один із них, гарне знання англійської мови може
покращити та спростити не тільки персональні робочі моменти, а й підвищити
власний авторитет серед колег та керівництва. Загалом людина, яка володіє
мовами, – різнобічно розвинута особистість, вона володіє кращими
здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з
людьми.
На сьогоднішній день сфера послуг та туризму в Україні має досить гарні
темпи розвитку. Все більше й більше іноземців приїжджають до нас. Для
когось із них це є робочі візити, а для когось просто туризм. Саме цей фактор
є привабливим для відкриття в нашій країні великих світових мереж готелів та
ресторанів. У наш час українські працівники у готелях та ресторанах великих
світових мереж гарно працюють та проявляють себе у роботі. Вони показуюсь
високий рівень сервісу та навичок у своїй сфері. Тому не дивно, що в них є
можливість отримати пропозицію щодо роботи або підвищення в іншій країні
світу на більш привабливих та перспективних умовах. Але для них, знову ж
таки, цей шанс може бути неможливим без знань англійської мови. Англійська
стирає усі кордони у спілкуванні із більшістю населення нашої планети.
Після потрапляння у велику мережу за межами рідної України та будуючи
власні плани на майбутнє в готельно-ресторанній сфері, кожен як мінімум
прагне бути менеджером закладу або готелю, а далі вже йдуть більш великі
цілі. Тому що це є гарним кар’єрним розвитком та можливістю проявити себе
не тільки як керівника, а й цінного робітника. Кожен із нас, ставши
менеджером, повинен відстежувати і розуміти, в якому емоційному стані
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знаходишся ти сам й підлеглий тобі колектив. Робота в колективі на керівній
посаді є досить важкою. Тому що ти несеш відповідальність за результат у
поставлених перед тобою цілях й за кожного свого підлеглого окремо.
Перебуваючи на роботі закордоном у команді, також не вийде надихнути
свого підлеглого на позитивну та ефективну роботу, якщо ти сам на це не
налаштований. Передати власний настрій та бажання можливо лише маючи
спільну мови з усіма. Саме для такої комунікації із командою і відіграє
важливу роль знання англійської мови. Ти не зможеш займати передові посади
без знань інтернаціональної мови.
Для прикладу, англійська мова є офіційною мовою міжнародного бізнесу
та торгівлі, Інтернету та техніки, науки й мистецтв. 80% ділового мовного
простору займає саме вона [1]. Кожен із нас все частіше й частіше стикається
з нею у спілкуванні з партнерами по своїй роботі та на відпочинку.
Можна підкреслити ще й той факт, що під час роботи у сфері послуг в
усіх країнах світу кожен працівник зустрічає щодня десятки і навіть сотні
людей з різних країн та куточків світу які розмовляють абсолютно різними
мовами. Тому кожен працівник повинен їх гарно розуміти, аби надати корисну
допомогу й підказати те що цікавить гостя. Це є ще одним доказом того, що
без гарного багажу знань англійської мови та подальшого його розвитку буде
досить важко знаходити спільну комунікацію із оточуючими тебе людьми не
тільки в особистих ситуаціях, а й особливо у робочих.
Також, варто наголосити на тому, що у вивченні іноземних мов є багато
переваг. Якщо це мови однієї або суміжних груп (майже всі європейські), то
їх внутрішня структура багато в чому схожа: з граматикою не виникає
проблем, а у лексиці практично одна і та ж етимологія – латинська [3]. Дивним
фактом є те, що кожна наступна іноземна мова буде засвоюватися простіше та
швидше, оскільки європейські мови в своїй більшості є дуже схожими і їх
порівняння між собою стає набагато простішим [2]. Також, завдяки знанню
іноземних мов стираються усі кордони у спілкуванні з людьми по всьому
світу, що є дуже великою перевагою особисто для людини.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У сучасному світі неабияке значення має знання іноземної мови, зокрема
англійської, як глобального засобу комунікації. За останнє півстоліття сильно
зросла роль мови, як показника успішності й освіченості людини, та ще це
один зі основних шляхів самовдосконалення та саморозвитку сучасної
молодої людини. Необхідно враховувати, що знання іноземної мови є досить
значущим у сфері особистої та професійної комунікації людини, що дозволяє
бути їй ефективним учасником комунікації та взаємодіяти з представниками
інших країн. Незнання мови обмежує процес комунікації, унеможливлює не
тільки обмін думками на загальному рівні спілкування, а й вирішення більш
глобальних питань на професійному рівні.
Сучасна людина постійно потребує використання і знання іноземних мов,
будь то Інтернет, музика, анотації до іноземних товарів. Читання літератури в
оригіналі відкриває доступ до нових знань, свіжому сприйняттю шедеврів, вже
знайомих по переказах, не кажучи про практичну користь вивчення технічної
літератури мовою оригіналу.
Англійська мова, як міжнародний еквівалент спілкування – є офіційною
мовою бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки та мистецтв. 80%
ділового мовного простору займає саме вона. Але це не зменшує ступінь
значущості інших іноземних мов.
Так, наприклад, німецька мова – це мова техніки й фінансів. За останні
п’ять років попит на неї значно виріс, оскільки з’явилося багато німецьких
партнерів та інвесторів, які інтенсивно імпортують товари з Німеччини,
наприклад, меблі, електроніка, автомобілі. Отже, потрібні люди, які можуть з
цими імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в
представництвах німецьких банків.
Французька мова – є офіційною мовою різноманітних спільнот та
організацій (Європейський Союз, ООН). Кількість людей, справді здатних
спілкуватися французькою мовою — близько 200 мільйонів.
Розглядаючи вивчення іноземної мови як аспект саморозвитку і
самореалізації особистості, позитивно впливають на розвиток індивідуальних
якостей кожної людини.
По-перше, людина вдосконалює рідну мову. Як носії української мови ми
не володіємо базовим порівнянням з мовними системами інших мов. У різних
мовах одна і та ж ідея може виражатися по-різному. Володіння іноземною
мовою - прекрасний вимірювальний інструмент. Це допоможе нам краще
розбиратися в граматиці: частинах мови, часах, синтаксисі; лексичному
матеріалі: фразеологізмах, кліше; орфографії. Ми будемо говорити й писати
більш точно, творчо. З цієї причини більшість великих письменників і поетів
вивчали багато іноземних мов.
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По-друге, спрощується подолання психологічних перешкод під час
подорожей по світу і спілкуванні з іноземцями. Знання навіть кількох фраз
іноземної мови дозволяє в незнайомій країні легше почати спілкування,
знайомство з людьми. І жителі відвідуваною країни стають більш
сприйнятливими, добродушними, якщо ми проявляємо старання говорити на
їх рідною мовою. Внаслідок цього ми стаємо більш розкутими,
самостверджуємося, стаємо більш впевненими, зникає страх нерозуміння один
одного, не боїмося спілкування та отримуємо неоціненний досвід.
По-третє, іноземна мова — це те, що робить нас особистостями. Вивчення
нової мови — це вивчення нового способу думати й мислити. Знання іноземної
мови допомагає доповнити та систематизувати наше загальне уявлення про
життя. Ми отримуємо перевагу в бізнесі та особистих відносинах, маючи
можливість спілкуватися з людьми їхньою мовою. Це в хорошому сенсі
виділяє нас і підсилює повагу й авторитет, розширює коло наших знайомств,
що позитивно впливає на емоційний стан особистості.
По-четверте, вивчення іноземної мови забезпечує інтелектуальний,
мовленнєвий розвиток, розвиває фонематичний і інтонаційний слух, імітаційні
здібності, почуття мови й мовне багатство. Іноземна мова розвиває абстрактне
мислення, його вивчення тренує всі види пам'яті, розвиває уяву, творчі
здібності, творчу самостійність, задовольняє пізнавальні потреби особистості.
Якщо спостерігати за людьми, які вивчають ту чи іншу іноземну мову, можна
зробити висновок, що англійська, німецька, іспанська, французька та інші
мови по-різному впливають на саморозвиток і самореалізацію особистості.
Так, людина занурюється в атмосферу, культуру країни, що вивчається і
непомітно для себе набуває характерні риси носіїв цієї мови.
Нині велика кількість англійських слів прийшло в українську мову і
широко використовується в молодіжному середовищі. Причиною запозичення
англіцизмів у сучасній українській мові можна назвати тенденцію зміни
лексики під впливом нової культури. На переломі століть стрімко змінюється
мова, точніше, її лексика, тобто її словниковий склад.
У всіх на слуху численні економічні і фінансові терміни, такі як: бартер,
брокер, ваучер, дилер, дистриб'ютор, маркетинг, інвестиція, ф'ючерсні
кредити. Для тих, хто любить спорт, з'являються нові види спортивних занять:
віндсерфінг, армрестлінг, фристайл, скейтборд, кікбоксинг, а боєць в
кікбоксингу замінюється англіцизмом файтер (fighter). З розвитком
комп'ютеризації, спочатку в професійному середовищі, а потім і за її межами
з'явилися терміни, пов'язані з комп'ютерною технікою: саме слово комп'ютер,
а також дисплей, файл, інтерфейс, принтер, сканер, ноутбук, браузер, сайт та
інші.
Вивчення іноземної мови — це один з найважливіших складових
моментів сучасної, успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови
розширює кругозір, дозволяє дізнатися культуру і звичаї іншого народу,
розкриває перед нами нові можливості, робить багатшим наш духовний світ.
Мова є основним творцем ідей.
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Подолання мовних бар’єрів, можливість встановити безпосередні
контакти з іноземними партнерами стає необхідною умовою ефективної
діяльності багатьох спеціалістів з вищою економічною освітою. Одним із
шляхів практичної реалізації задач підвищення якості підготовки таких
фахівців є зорієнтованість процесу навчання на практичні потреби науки та
виробництва, удосконалення форм та методів навчального процесу[1, c. 231].
Нині актуальним є дослідження проблем підвищення професійної
компетентності майбутніх спеціалістів, їхньої підготовки до діяльності у
сучасних соціально-економічних умовах. Досліджуючи стандарти вищої
професійної освіти протягом останніх років, неможна не зазначити помітне
зростання рівня вимог до володіння іноземною мовою студентами
нелінгвістичних навчальних закладів. При цьому володіння іноземною мовою
охоплює не тільки вміння здобувати професійну підготовку. В умовах
розширення сфер співробітництва з зарубіжними партнерами надзвичайно
актуальною стає здатність спілкуватися з іноземними колегами. Відповідно,
одним із найважливіших елементів професійної компетентності майбутніх
юристів є володіння іноземною мовою на рівні, доступному для сприйняття
реципієнтом [2, c. 190].
Головне завдання в процесі навчання іноземної мови полягає у
формуванні мовної діяльності студента тією мовою, що вивчається. Специфіка
оволодіння мовою полягає не стільки в сприйнятті та розумінні навчальної
інформації, скільки у формуванні різних видів мовної діяльності з
використанням мови, що вимагає тривалого тренування.
Цільове або професійно-орієнтоване вивчання іноземних мов будується
не тільки на базі загальновживаної міжстильової лексики, але і значною мірою
на лексиці, яка є властивою для певної професійної групи. Умовами для
професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів юридичних
факультетів є необхідність ознайомлення їх з загальною та юридичною
терміносистемою права, читання аутентичних текстів, формування в них
навичок самостійної роботи зі створення індивідуального словника,
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оволодіння навичками усного професійного спілкування на прикладах
найпоширеніших ситуацій повсякденного спілкування, необхідних для
професійної комунікації [3, с. 67].
Професійно-орієнтована лексична обізнаність юриста – це знання
професійних лексичних одиниць і вміння їх застосовувати у різних ситуаціях
професійного спілкування. Таким чином, завдання формування у студентівюристів професійно-орієнтованої лексичної обізнаності на сучасному етапі
полягають:
● у розвитку вміло і швидко застосовувати за різних обставин лексичне
мислення студента;
● у формуванні навичок використовувати синонімічну сукупність
іноземної мови; у розвитку мовної здатності добре і швидко міркувати,
зіставляти різні думки, всебічно зважувати їх, роблячи певні висновки;
● у поглибленні вмінь передбачення закономірностей розвитку і
закінчення явищ і процесів у природі й суспільстві під час читання юридичних
текстів іноземною мовою, зокрема англійською чи німецькою, або сприйняття
їх на слух;
● у поглибленні навичок самостійної роботи з текстом за фахом,
удосконалювання вміння до самонавчання;
● у розвитку комунікативних здібностей.
На початковому етапі вивчення іноземної мови здійснюється формування
навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах сфер і
ситуацій, визначених програмою відповідно до вікових особливостей
студентів і їхніх інтересів, на основі використання прийнятих для цього
мовленнєвих зразків [4, с. 85]. Наступний етап передбачає систематичну і
послідовну роботу з автентичним навчальними матеріалами. Оволодіння
іноземною мовою розглядається як певний рівень сформованості навичок і
вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм
пізнання історії, культури, особливостей політичної, правової сфер життя
інших народів. Юристу необхідно на високому рівні володіти фаховою
термінологією, адже її досконале знання, доцільне застосування в галузі
юриспруденції є запорукою успішної професійної діяльності. Формуванню
термінологічної компетенції слід приділяти увагу не лише у процесі вивчення
фахових дисциплін, а й за допомогою засобів іноземної мови.
Як показує досвід, одним з найефективніших способів оволодіння
юридичною лексикою студентами правових факультетів виявився понятійножанровий підхід, який спрямовується на ознайомлення із загальними
особливостями функціонування юридичної термінології в різних типах
юридичних текстів, залежно від функцiонально-стилістичного рiзновиду
тексту i жанру. Для роботи за допомогою цього методу неoбхіднo чітко
уявляти собі, які ознаки юридичної термінології переважають в різних жанрах,
які належать законодавчому, документальному і судовому регістрам, які
відповідають вузьким професійним сферам побутових джерел права, а на які з
них у першу чергу неoбхіднo звертати увагу студентам юридичних
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факультетів, які, опановуючи мову спеціальності , повинні оволодіти
сукупністю всіх мовних засобів, що застосовуються в спеціальній області
комунікації, гарантуючи розуміння між людьми, що працюють в даній області
[5, с. 251].
Комунікативні якості спеціаліста в галузі юриспруденції, який володіє
іноземною мовою, включають такі компоненти:
1) комунікативний – здатність брати участь у іншомовному професійному
спілкування, здійснювати мовну активність у конкретних ситуаціях
професійного спілкування;
2) лінгвістичний – знання правил мовної та немовної поведінки у
визначенні правил стандартних ситуації професійного спілкування, знання
національно-культурних особливостей країни, мова якої вивчається, та вміння
здійснювати свою мовну поведінку у відповідності до цих знань;
3) методичний – здатність студента організовувати свою роботу з
вивчення іноземної мови осмислено, творчо та цілеспрямовано.
Іншомовна професійна комунікативна діяльність виступає засобом
передачі форм культури професійної ролі та професійного досвіду. Як вид
пізнавальної діяльності, комунікативна діяльність може ідентифікуватися з
комунікативною компетентністю, що дозволяє створювати дидактичні умови,
що стимулюють розвиток певних видів здібностей засобами іноземної мови.
Отже, враховуючи вищевикладене можна зробити висновок, що
професійне навчання іноземної мови дозволяє організувати активну взаємодію
всіх учасників процесу спілкування, за якого відбувається взаємoзбагачуючий
обмін аутентичною, професійно значущою інформацією іноземною мовою,
набуттявмінь професійного спілкування.
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ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Здавалося б, заняття з іноземної мови в закладі вищої освіти (далі ЗВО)
насичені самі по собі, але викладачі витрачають безліч часу на підготовку
занять для належного відпрацювання необхідних майбутньому філологу Soft
Skills.
Актуалізувати свої заняття та зробити їх більш практичними для
здобувачів викладач може за допомогою інтерактивних методів навчання
іноземній мові, в процесі яких буде відбуватися відпрацювання Soft Skills –
загальних навичок і особистісних вмінь, необхідних у сучасному світі для
більшості фахівців. Частина цих навичок і вмінь формується, так чи інакше, на
практичному занятті з використанням різних форм навчання, зокрема
communication, teamwork, presentation, і навіть job interview. Все, що необхідно
робити викладачу, це акцентувати на них увагу та додавати відсутні освітні
методи: leadership, time management і customer service.
Розглянемо перший метод для формування Soft Skills, а саме
Communication. Розвиток комунікативних навичок у майбутніх філологів
можна інтенсифікувати з допомогою role-cards і taboo з незнайомими
предметами (особливо це допоможе майбутнім філологам у випадку, коли в
важливий момент не вдається підібрати потрібне слово), тренуванням розмов
телефоном (або спиною один до одного), емоційно заданих ситуації – «Вас НЕ
заселяють в готель вже 2 годину, ви дуже втомилися і т. д». Постійне
впровадження таких вправ на занятті з іноземної мови буде поступово
згладжувати мовний бар'єр і сформує в здобувачів упевненість у тому, що вони
у будь-якій комунікативній ситуації зорієнтуються. У курсі Speak Out у
Teachers Book для всіх рівнів можна ознайомитися з цікавими role-cards [2].
Важливими інтерактивними методами навчання є Teamwork і Leadership.
Під час звичайної роботи в команді відбувається постійний розподіл ролей – і
занадто активні здобувачі неминуче набувають навичок і вмінь притаманних
лідерам. Цього можна уникнути, використовуючи role-cards. Варто у
відкритій дискусії зі здобувачами розібрати і обговорити командні ролі. Після
цього вони обирають свою роль наосліп і мають їй відповідати в процесі
виконання завдання. Для підвищення азарту до позитивних і нейтральних
ролей можна додати «шкідника». Це організовує здобувачів до роботи у
команді, знаходженню компромісного рішення проблеми, допомагає
сформувати навички комунікативної взаємодії [1].
Далі розглянемо Presentation. Основна проблема в застосуванні такого
методу інтерактивного навчання – це те, що аудиторія не завжди уважно
слухає мовця. У такій ситуації здобувачам просто не хочеться говорити. Щоб
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виправити ситуацію, викладачу варто давати здобувачам додаткові стимули,
зокрема обирати голосуванням найбільш перспективний проект, купувати
кращий продукт і т. д. У цьому випадку майбутні філологи намагаються
критично слухати та аналізувати інших - авжеж, все це відбувається іноземною
мовою. Так на заняттях можна уникнути ситуацій, коли один практикує
іноземну мову, а інші просто чекають своєї черги [3].
Ще один не менш важливий метод формування Soft Skills є Job interview.
Щоб наблизити Job Interview на заняттях з іноземної мови до реальних
ситуацій, потрібно спробувати себе в ролі прискіпливого інтерв'юера.
Звичайно має бути межа строгості, але навіть у форматі жартів можна
продемонструвати здобувачам, яким може бути справжнє вимогливе інтерв'ю
іноземною мовою. З ефективними завданнями на розвиток Soft Skills таким
методом можна ознайомитися в Market Leader (Case Study) для всіх рівнів.
Важливим є також командна робота здобувачів. Так, викладач може
призначити 2–4 капітанів і запропонувати їм обрати команду для реалізації
свого проекту (тема проекту визначається заздалегідь).
Вартує уваги також метод Customer service and selling. Такий метод
навчання іноземній мові є, на нашу думку, найцікавішим. У процесі реалізації
поставлених цілей можна надихатись абсолютно будь-якими, навіть самими
безглуздими, ситуаціями: просити здобувачів продати комусь чи один одному
ділянку на Місяці або слона в Африці, відговорити когось від якоїсь покупки
або навіть піти до конкурента (і все це аргументувати). Завдання можна
ускладнити, запропонувавши здобувачам на вибір декілька предметів і
обговорити їх користь у майбутньому. Вибирати найкорисніший і найбільш
непотрібний предмет, і просити їх це продати [3].
Одним із найважливіших Soft Skills є Time-management. Щоб допомогти
здобувачам навчитися управляти власним часом, необхідно виставляти
жорсткі часові рамки для виконання практичних завдань. Встановити таймер
або виводити час на проектор. Для різноманітності можна призначати
відповідального за «таймінг» в кожній команді [1].
Усі вищезгадані освітні форми та методи на заняттях з іноземної мови
важливі для набуття майбутніми фахівцями необхідних Soft Skills, зокрема
філологами, для ефективної особистісної реалізації у професійному
середовищі. Коли здобувачі ЗВО розвивають Soft Skills на заняттях з
іноземної мови, то в майбутньому в них з'являється впевненість у собі, у своїй
комунікативній взаємодії, і, саме головне, посилюється бажання навчатися.
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Значення англійської мови в сучасному світі настільки велике, що її
знання не є привілеєм і розкішшю. Колись і комп’ютери, так само як мобільні
телефони, могли собі дозволити лише люди певного соціального класу. Зараз
такі речі є предметами першої необхідності. Те ж можна сказати і про
англійську мову. Ії вивчають в усіх освітніх закладах: у школах, університетах,
на курсах. А в наш час цифрових технологій будь-який бажаючий може
вивчити англійську дистанційно, не виходячи з дому. Освічена людина просто
зобов`язана володіти англійською мовою, оскільки саме вона є ключем до
подальшої самоосвіти та самовдосконалення [2, с. 135].
Володіння іноземною мовою – це корисне вміння, яке дозволяє одержати
доступ до іноземних сайтів і друкованих видань. З часом можна навчитися не
тільки читати і писати іноземною мовою, але і думати, а отже, створювати
іншомовні презентації, відвідувати міжнародні конференції та тренінги, вести
ділове листування. Такі знання іноземної мови роботодавець обов'язково
оцінить. Це підвищує професійну кваліфікацію фармацевта і робить його
більш конкурентоспроможним на ринку праці.
Серед іноземних мов англійська мова є мовою міжнародного спілкування.
Сьогодні вона використовується в усіх сферах – бізнес, подорож, наука,
навчання, Інтернет, фільми і так далі. Англійська об`єднує людей і допомагає
отримувати знання, інформацію з різних джерел [1, с. 232].
Переважна більшість людей вивчає мову, оскільки це безпосередньо
пов'язано з роботою і просуванням кар’єрними сходами. Зокрема:
- шлях до самоосвіти і самореалізації;
- співпраця і обмін досвідом з колегами з інших країн;
- можливість брати участь в міжнародних конференціях;
- доступ до джерел інформації, пов’язаних з професією (відео матеріали,
статті, онлайн конференції);
- можливість працевлаштування в великих компаніях, в тому числі
закордонних.
Знання іноземної мови значно розширює можливість фармацевта
застосовувати свої знання на користь людства, а також є засобом постійного
розвитку, не лише професійного, а також особистісного [3, с. 10].
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За інформацією менеджерів з підбору персоналу великих компаній та
кадрових агентств знання англійської мови є обов’язковими. Перший аргумент
на користь володіння іноземною мовою, її вивчення – без англійської на
престижну посаду можна не розраховувати, оскільки вимоги компаній рік від
року посилюються. Чим більша компанія й вище посада, тим частіше у
вимогах до працівника зустрічається "обов'язкове знання іноземної мови",
зазвичай англійської.
У зв’язку з розширенням міжнародних контактів, у ході яких відбувається
інтенсивний обмін професійно значущою інформацією, іноземна мова стала
засобом спілкування фахівців різного профілю. Саме тому в нашій державі все
більше уваги приділяється іноземній мові, яка є основою підготовки
висококваліфікованих спеціалістів з урахуванням професійних потреб [4, с.
32].
Підвищення «вартості» на ринку праці. На яку роботу ви б не
влаштовувалися, найвірогідніше, зіткнетеся з графою «Іноземна мова». При
сьогоднішній конкуренції на ринку праці знання англійської мови допоможе
вам працевлаштуватись. Зараз є багато міжнародних компаній, а також
компаній, які співпрацюють з іншими країнами.
Тренування пам’яті. Чим більше ви тренуєте пам’ять, тим краще вона
працює. Технологу необхідно знати багато інформації, а для цього потрібно
мати пам’ять, яку можна тренувати при вивченні іноземних мов.
Перегляд відеороликів без перекладу. Маючи відповідні знання, можна
дивитися відеоролики та відеофільми для збагачення своїх професійних знань
мовою оригіналу. Ця інформація швидше з’являється англійською і не завжди
перекладається іншими мовами.
Прослуховування музики. Дуже приємно розуміти, про що співає
улюблений виконавець. І самі пісні стають цікавішими, коли прослуховуєш їх,
розуміючи, про що в них співається. Важливо для емоційного стану та настрою
технолога.
У відпустці спілкуватися на мові місцевих жителів. Працьовитий та
втомлений технолог заслуговує на відпустку. На відпочинку за кордоном
знання англійської стануть у нагоді, оскільки можна легко порозумітися з
іноземцями, щось у них дізнатися; під час екскурсій зрозуміло, що говорить
екскурсовод і, зрештою, можна краще дізнаєтеся про країну, спілкуючись з її
жителями.
Читання спеціальної літератури. Більшість інформації для професійної
діяльності технолога надруковано англійською мовою, що позбавляє
можливості пізнати цінну інформацію. А якщо навіть і перекладають
літературу, яка потрібна для роботи або навчання, то переклад затримується,
як правило, на рік-два (середньостатистичний термін підготовки і перекладу
на українську), тому інформація вже встигає застаріти. Спеціалізовані сайти
теж в основному англомовні. Знання мови (навіть часткове) істотно підвищує
можливості отримання потрібної інформації.
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Розширення кола спілкування. Інтернет як ніколи розширив можливості
зв’язку, тепер можна легко спілкуватися з людиною з будь-якої країни. Знання
англійської мови допомагає знайти цікавих друзів і розширити коло
знайомств, завдяки чому технолог може співпрацювати з колегами, які
знаходяться в інших країнах.
Урізноманітнити
своє
життя.
Технолог
не
має
бути
вузькопрофільними, а повинен розвиватися і цікавитись не тільки тією
інформацією, що стосується професії. У кожної людини є хобі, які приносять
в життя цікаві і захоплюючі моменти. Хороше хобі – вчити іноземну мову.
Хороша можливість отримати додатковий заробіток. Якщо технолог
володіє англійською мовою, то може додатково працювати перекладачем
(будь-яка спеціалізована література, лекції, листи, реферати, статті,
оформлення документів), при цьому заробляючи гроші [5, с. 49].
Отже, знання іноземних мов значно розширює можливість фахівця
застосовувати свої знання на користь людства, бути конкурентоспроможним
на ринку праці, а також є засобом професійного і особистісного розвитку.
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ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ
СЛОГАНІВ
Рекламний текст за своєю природою відрізняється від художнього та
публіцистичного. Він повинен розкрити головну ідею і зміст рекламного
повідомлення, тому в процесі перекладу рекламних слоганів перекладач не
тільки вирішує проблему дотримання лінгвістичних аспектів, а й розуміння
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створеного тексту та його адаптацію серед суспільства. Для того, щоб
рекламний текст повністю виконував свої цільові завдання та функції,
недостатньо здійснити виключно його переклад. Він повинен бути включений
в культурне середовище мови, тобто перекладений варіант повинен викликати
у цільової аудиторії таку саму реакцію, яку оригінальний текст викликав у
вихідної аудиторії.
Аби здійснити адекватний переклад рекламного тексту, перекладачу
необхідно мати набір певних знань і розуміти їхню специфіку. Як засвідчують
спостереження, прямий та дослівний переклад певного слогану, на перший
погляд здається найлегшим, але в дійсності це зовсім не так. Досить часто
переклад такого типу є просто неможливим, адже при дослівній передачі
всього сенсу повідомлення, він просто втрачається. Але дійсно існують такі
випадки, коли через дослівний переклад неможливо передати і розкрити суть
рекламного слогану у повній мірі. Проте існує невелика кількість рекламних
слоганів, до яких може застосовуватись прямий переклад, і в результаті він
буде звучати адекватно.
Оскільки рекламний слоган є основним маркетинговим ходом
представлення та розповсюдження компаніями своїх товарів не тільки на
ринку своєї країни, а й далеко за межами своєї Батьківщини, то без адекватного
перекладу їм просто неможливо обійтись. За допомогою цього короткого
тексту потрібно представити всю інформацію про товар в такій формі, який би
міг привернути увагу покупця, представити всю інформацію про товар в такій
формі,за якою майбутній потенційний споживач сам вирішуватиме чи
подобається їй/йому компанія та її продукція. Таким чином, рекламний слоган
та назва торгової компанії використовуються як засоби мовного
маніпулювання [2].
Найбільш поширеними типами рекламних слоганів є:
1) Брендовий слоган – ключовою фігурою якого є ім’я торгової марки, і
вона ж знаходиться в центрі рекламної інтриги. "Have a Break. Have a KitKat"
(Рекламний салоган фірми Nestle).
2) Корпоративний слоган – місія – висловлює філософію компанії,
супроводжує її в буклеті та під логотипом. "Nike: Just Do It" (Рекламний слоган
спортивного бренду Nike).
3) Опціонний слоган – створюється спеціально для супроводу акції;
повинен бути витриманим в єдиній манері і ні в якому разі не суперечити
салогану – місії. "MCDONALD’S: I’M LOVIN’ IT"
Рекламні слогани та їх представлення майбутнім покупцям здійснюються
за досить широким різноманіттям, так як існують різні типи реклами,а отже
специфіка кожного з них має свої особливості. Таким чином, теле-, радіо- і
друкована реклама, хоча індивідуально мають певні особливості, але все ж
таки специфіка перекладу не буде відрізнятися. Незалежно від типу реклами,
рекламні слогани зорієнтовані на те, щоб максимально збільшити число
аудиторії та спонукати до відповідних дій, тобто до придбання товару певної
фірми. Загальними положеннями перекладу є: 1) передача змісту мовою
перекладу; 2) відтворення духу і стилю оригіналу; 3) почуття легкості та
280

природності викладу змісту тексту; 4) створення рівнозначного враження від
тексту. Ю. Найда вважає, що в певних випадках виникає конфлікт між змістом
і формою (або між значенням і стилем), і потрібно жертвувати чи одним, чи
іншим [1, с. 19]. Для рекламних слоганів такий вибір є надзвичайно складним:
з одного боку, його зміст для власників компаній є однією з найважливіших
частин, а з іншого боку, форма рекламного слогану є невід’ємною частиною
його успіху серед покупців. Це можна пояснити тим, що довгі розлогі тексти
у більшості випадків просто ігноруються людьми, а отже з цього стає
зрозуміло, що перед перекладачем стоїть ще одне не менш важливе завдання:
стислий, але влучний і переконливий переклад рекламного слогану. Поєднати
ці дві вимоги – найскладніше завдання для перекладача. Тому для перекладу
рекламних слоганів потрібно враховувати: 1) дотримання лаконічності та
стислості текстових повідомлень; 2) відтворення прагматичної спрямованості
цього ж повідомлення; 3) дотримання правил використання мовних засобів
(таких як транслітерація,транскрибування) за необхідності; 4) витлумачення
слоганів як мікротексту, який передбачає врахування трьох вимірів змістової
структури.
Таким чином, серед труднощів перекладу іншомовних рекламних
слоганів можна назвати наступні чинники:
1. велике різноманіття функцій, які закладені у слогані та обов’язкове
різноманіття їх відтворення в перекладі;
2. передача елементів мовної гри та абсолютне уникнення використання
переносних значень;
3. особливості відтворення стилістичних засобів в мові перекладу.
Отже, вибір варіанту перекладу повністю залежить від рівня
комунікативної компетентності перекладача і його трансляційних уподобань.
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF THE INDIVIDUAL
The economy and society of Ukraine are experiencing ongoing changes
characterized by deep transformations in different spheres of human life including
professional activity. In these conditions professional self-determination of an
individual is becoming an extremely important socio-psychological issue since it is
connected with the successful choice of profession and further professional selfdevelopment.
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The professional self-determination is of great significance in modern
educational environment. The opportunities for students to choose from the aspect
of global society and working environment are closely related not only to the
awareness of one’s own strengths and understanding about their applying in different
professional fields, but also to the challenge presented by this age, to the
understanding and acceptance of needs, integrating into the labour market in the
future perspective [1].
Analyzing current socio-economic changes in society, we can assume that it is
necessary to make certain adjustments in defining the system of professional goals
and motives that are relevant to the choice of a particular type of profession. The
needs to adapt to current conditions sometimes forces an individual even to give up
what he likes doing and make a choice in favor of a profession providing a wider
range of financial benefits. In other words, there is a strong motivation to master a
“profitable” profession, however, a person usually lacks relevant personal qualities.
There is also a contradiction between the motivation for choosing a profession,
personal vocational training and its compliance with modern requirements and needs
of employers [3].
Nowadays it is urgent to facilitate the formation of the system for the career
support at educational establishments, which, when evaluating existing resources,
their potential and weaknesses, as well as possibilities and challenges of the
development of sustainable society, could implement the conception of the local
scale career support system, which would provide long-term return and as a result
of the implementation of which there would be facilitated the professional selfdetermination of young people [1].
The analysis of researches shows that the problems of professional selfdetermination of the personality are considered in the context of a much broader
concept of “professional development of the individual” and this is connected, first
of all, with the need to distinguish the most sensitive periods of formation of its
components. This understanding of this process allows us not only to form
individual’s willingness to solve certain tasks related to his professional activity,
such as choosing a future profession. The most important result of such an approach
is to develop the attitude of the individual towards himself as a subject of future
professional activity, which will ensure, if necessary, a change of profession or
sphere of work [2].
Modern employers have a number of requirements and qualities for potential
employees. They believe that a person engaged in a particular field of activity should
improve professional knowledge and skills; flexibly apply individual skills to
different working conditions; make professional decisions independently; take
responsibility for the results of work, analyze and predict them; adequately respond
to the needs of the market to change the profession or to acquire additional
professional functions. This, in turn, involves activity and rationalism in the choice
of profession, the ability to change the profession, a creative approach to defining
their own strategy of professional self-determination and readiness for the field of
professional activity [3].
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Employers need high-qualified and competent employees, who can take
responsibility for their actions, makes their own decision, be effective in specific
market conditions, be responsive to the constantly changing labour market, adopt to
new market demands. At the same time it is rather important to be ready to change
profession if necessary, look through one’s life and take corrective actions.
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NEOTENDENCIES IN ENGLISH NEOLOGISMS
The issue of neologisms has been thoroughly studied by a wide range of
worldwide known linguists [1; 2; 3]. For a long time, Western linguists have
considered neologisms “pathological abnormalities”. Thus, The Webster's third New
International Dictionary (1966) described neologisms as “a meaningless word
coined by psychotics”; other linguists, for instance, L. Bloomfield in his work
“Language” or J.Lyons in “Semantics”, do not define the term at all [4, p. 95]. In
1975, the French lexicographer A.Ray published the work “Essai de definition du
concept de neologisme”, where he gave a thorough theoretical justification for the
process of lexical neology and laid the theoretical foundations for a systematic
lexicological and terminological study in this field. Among other things, A.Ray
identified the social and pragmatic aspects of linguistic neology. Thus, neologism as
a linguistic phenomenon should be considered in various aspects such as temporal
(synchronic), geographical, social, and communicative.
The analysis of the concept “neologism” shows that it is traditionally used to
mean a new language unit created in full accordance with the existing word-forming
patterns, words or phrases in the language. Its aim is 1) to denote a new, previously
unknown, non-existent concept, subject, field of science, occupation, profession,
etc., for example, reactor – nuclear reactor, biocide – biological war, etc., and 2) to
synonymously rename a known concept in order to convey connotative shades, for
example, a boffin is a synonym to the word scientist, with a different semantic
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connotation, namely it refers to a person whose research is carried out for military
purposes.
In the field of entertainment there is a number of neologisms that have appeared
in the language due to the introduction of technological advances, e.g. kinetic art
meaning art that uses moving things, revivalism as “a school of contemporary
painting that reverts to old forms and techniques of fine arts”; son et lumiere “theater
using sound and light effects”; kidvid for naming “TV shows for children”; inflight
movies as motion pictures that are displayed on board of an aircraft and others. In
the study of paranormal phenomena, for example, there appeared a new semantic
group of neologisms related to hypothetic alien visits from space, formed from the
English abbreviation UFO (Unindentified Flying Object) – ufology; extraterrestrials, saucermen (aliens); saucers feet (prints left by a flying saucer).
A particularly large number of new vocabulary units have emerged in
connection with the development of IT, for example: a multi-user – a computer for
several people; a neurocomputer is an electronic analogue of the human brain;
doqusware as a computer program designed to destroy computer programs; to
trouble-shoot – to wipe some of your computer's memory.
The neologisms denoting everyday life can be categorized into: 1) personal
qualities, e.g. stress puppy is a person accustomed to living a tumultuous, energetic
life; 2) family values, e.g. tug-of-love (tug-of-war) is used to mean a child of
divorced parents; 3) education (especially of children in wealthy families), e.g.
bratlash backlash”; 4) parent-children relations, e.g. financial parenting which
means financial services and education offered to children of wealthy parents; 6)
#life – hashtags –the means used in social networks for systematizing information;
eye broccoli / eye candy – (not) attractive people; niche worrying – an effective way
to combat panic attacks worrying only about one thing at a time; diworsify as a
blending of two words ‘diversify’ and ‘worse’ means to worsen things as a result of
diversion; craftivism is the people’s position through handmade products [5].
Young people, who are always the most responsive to new processes in society,
tend to become the main creators of neologisms. In most cases, they appear through
the Internet and social networking: geobragging – repeated status updates noting
your location in an attempt to get attention or make other people jealous; app as
software application for a smartphone or tablet computer; noob – someone who is
new to an online community or game; a troll – an individual who posts
inflammatory, ore, and obnoxious comments to an online community; an ego surfer
– a person who boosts his ego by searching for his own name on Google and other
search engines, meh used to express indifference; nonversation is a meaningless
conversation; destinesia happens when you go to your destination, you arrive
elsewhere, forgetting where you were going. This often happens at work when
thoughts are occupied with something else; errorist is one who often makes mistakes
or is always wrong; carcolepsy is a condition in which a person falls asleep as soon
as the car is moving; hiberdating means ignoring your friends for the benefit of your
boyfriend; aftercpal is the person who applauds the last, usually die-hard fans or
parents after their child’s performance; unkeyboardinated is a person who repeatedly
make mistakes when writing a message.
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TV series also suggest a lot of new words that soon become widely used due to
their vast TV audience. For example, the movie “How I Met Your Mother,” which
gathered millions of viewers in front of the screen offers not only a lot of scenes that
have become memes, but also hear a rich variety of neologisms: insanulous (insane
+ ridiculous) – crazy funny; possimpible (possible + impossible) is something that
is on the verge of the possible and the impossible; the broath (bro + oath) is an oath
between two friends, which, according to Barney (one of the most distinguishing
characters) is the highest oath of all; wingman is a friend who helps to get acquainted
with the person of the opposite sex [6].
There can be given more examples connected with online communication and
activities: to google – to use an online search engine as the basis for looking up
information on the World Wide Web; 404 – someone who has no clues (from the
World Wide Web error message 404 Not Found, meaning that the requested
document could not be located); crowdsourcing – the activity of getting a large
group of people to contribute to a project or task, especially by using a website where
people can make contributions; for example, online proofreading services; spam –
flooding the Internet with many copies of the same message [7].
Thus, the vocabulary of the English language is constantly changing
simultaneously getting replenished with new language units. The most widespread
areas of neologism are, first and foremost, those in which innovations occur, namely,
– contemporary information technology, scientific progress in use, and all the new
little-known events that take place in the life of English society, that is, all the factors
that lead to the emergence of neologisms. The basic research that has been conducted
allows to conclude that a large number of neologisms appear in the field of
information technology, economy and everyday life routine. The study of
neologisms and the place they occupy among the existing lexical units, justifies the
need for their practical use, study in higher education. A tendency of new vocabulary
usage is definitely prevailing as the number of new words is growing rapidly, the
various spheres and fields of human activity are constantly enriched by them, and it
is necessary to follow this process as fast as possible to keep updated and be able to
comprehend the nuances of current communication. The work done has helped to
consider in detail the means of replenishment of the vocabulary, but there are still
many burning issues that require further study. This science is a significant field of
activity for comprehensive study, but the scope of this work does not allow us to
consider all the aspects. Undoubtedly, it can be stated that further study of
neologisms, ways of their adaptation and connection with different spheres of human
activity will be appropriate and necessary.
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YOUTH SLANG AS THE LANGUAGE OF MODERN TEEN
COMMUNICATION
Slang, in other words, jargon is a series of words and expressions that originated
in a separate group of people. Even within one city slang varies from area to district.
Slang is a kind of spoken language, which society estimates as an underlined
informal and it is characterized by a dynamic replacement of lexical structure. It is
also a formation that can easily appear and disappear. In addition, it reflects the
cultural and historical background of each era and as a rule is quite clear only to
people living in this era.
The foundation for lexicographical and sociolinguistic study of slang has been
laid by such prominent scholars as E. Partridge, H. Wentworth, S. B. Flexner, H. L.
Mencken, Ch. Fries, R. Spiers, I. R. Halperin, M. M. Makovskyi, V. О. Khomiakov,
T. M. Bieliaieva and others.
The purpose of our research is the language of modern youth communication.
Youth jargon being considered an unconventional form of language existence
is traditionally characterized by a specific set of semantic and structural language
units distinguished by a special stylistic context; used by a certain age group of
people (adolescents and up to 35 year-olds) so as to make their speech expressive
and conspicuous. It aims at giving eccentric names to innovations, re-nominating
realias relevant to the youth environment that have no names in the literary language
[1, p. 9].
Of all social groups, the young are the most prone to the use and renovation of
slang and unconventional language. They exhibit great social dynamism and are
receptive to changes in fashion: in clothes, look, style, and also in speech. They have
little political power but they may use slang as a counter-cultural tool, as anarm
against established authority and conventions. In our modern and cultivated
societies, students constitute one large subgroup within the young which deserves
special study, for many a time they develop a special kind of vocabulary
«Language is a lot like fashion. Teens coin words and slang partly because
using their parent‘s jargon would be a lot like wearing mom‘s jeans. They would
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come across as old-fashioned and out of touch», says Mary Kohn, an
associateprofessor of English at Kansas State University who studies the intersection
of language and culture. Sometimes teens use coded language to keep their parents
in the dark,to hide communication from adults. In most cases, teens use slang as a
way to create their own identity, fit into specific social groupsand express
independence [2].
Here is a short list of the latest examples of youth slang which are used, not
only in oral speech but while texting in social media:
1.
ConversationalEnglishSlangWords:
-What’s up? – Hey; what are you doing?
-I get it – I understand.
-No biggie – It’s not a problem.
-You bet – Certainly; you’re welcome.
2.
AmericanEnglishSlangDescriptors:
-Laid back – relaxed or calm.
-Chill – (sameasabove).
-Bummer– adisappointment.
-Cheesy – silly.
-Sick – awesome.
-Gucci–something is good or cool.
-I’mweak–short for «That was funny»!
-HundoP–short for 100% sure or certain.
3.
English Slang for People and Relationships:
-Have a crush – attracted to someone romantically.
-Whiz – areally smart person.
-Chicken – coward.
-Bae–shortfor «baby».
-Squad–term for their friend group.
4.
American English Slang for Social Events:
-I’m down – I’m able to join.
-Booze – аlcohol.
-Grub – food.
-Skurt–togoawayorleave.
Looking at the modern youth, we can say that in the era of new technologies,
gadgets and the emergence of social networks, slang is developing and not always
in favor. Teenslangallows youthto communicate in a fun, interesting way among
themselves. It gives them a sense of independence and individuality. This type of
communication isoften second nature and many teens do not even notice the
differences in their conversations.According to the researches, the more we learn the
language of communication among teenagers, the more chances we have to
understand and help them. By learning more what they are actually saying we allow
ourselves to not only build a stronger bond with them, but also know if they are in
potential danger.
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UKRAINE INTERNATIONAL TRADE : CHALLENGES AND
PROSPECTS
International trade in goods and services is of great importance to any country
in the world. Ukraine is no exception. International trade is a form of international
economic relations for balanced economic development. Ukraine's foreign trade is
one of the most important means of increasing the state budget.
Foreign and domestic scientists engaged in research of foreign trade
development of Ukraine are: Y.Bazyliuk, I.Yeschenko, Y.Zhalilo, N.Kovtun,
S.Lebedeva, N.Navrotska, V.Osipov, I.Pavlenko, M.Fridman, T.Tsygankova and
others.
World economic ties are becoming one of the important drivers of economic
growth today. No country's economy can be healthy if the economic entities are not
engaged in foreign economic activity. For its effective functioning, the country's
participation in international trade and the world economy is especially necessary.
For an individual country, participation in international trade takes the form of
foreign trade, that is trade of one country with other countries of the world, which
consists of two counter flows of goods and services: paid exports and imports [3].
Export is the sale of goods or services to foreign economic entities and the export of
products beyond the customs borders of Ukraine in order to obtain income from
production or other forms of economic activity. Import is the acquisition by
Ukrainian entities of foreign economic activity of foreign economic entities of goods
with their import into the territory of Ukraine, including the purchase of goods
intended for consumption by institutions and organizations of Ukraine located
outside its borders.
International trade is characterized by a trade balance and trade turnover. The
trade balance is the difference between the value of exports and imports [1].
Trade turnover is the sum of value of export and import. Exports have been
increasing since mid-2016, i.e. in 2017 total exports of products amounted to
1430.23 billion UAH, and in 2016 – 1174.625 billion UAH, which is 19% less than
in 2017. In 2018 the total exports of products from Ukraine increased by 4 billion.
USD compared to 2017. According to the results of 2019 exports of goods and
services in relation to 2018 increased by 6,394.7 million USD. In the structure of
exports during this period, goods prevailed, in 2019 goods made up 78.6% of the
total and services – 21.4 %. Significant three consumers of exports of goods and
services from Ukraine, which make up 62% of total exports, are the European Union,
the Russian Federation and China.
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So, in the last five years, imports have been more than exports. Over the last
five years, imports of goods and services have been growing. The negative trade
balance of goods and services was recorded between 2015 and 2019. The lowest
figure was recorded in 2015, when it reached the level of 39475 million UAH. In
2019, it amounted to 311183 million UAH. The export coverage of imports of goods
and services has remained almost unchanged for five years, with a steady upward
trend, but still less than one. After analyzing and researching the scientific literature,
we have determined that several factors hinder the improvement of Ukraine's
position on the international market, including:
- low competitiveness of most finished products;
- slow transition to the production of new goods;
- lag of quality of industrial production from world analogues;
- product’s conformity to world standards.
Ukraine's participation in international trade leads to an increase in export
deliveries and promotes employment; international competition necessitates the
improvement of enterprises; export revenue serves as a source of capital
accumulation aimed at industrial development; the intensification of the
reproduction process in national economies is a consequence of increasing
specialization, creating opportunities for the emergence and development of mass
production, increasing the level of equipment utilization, and increasing the
efficiency of introduction of new technologies. Through foreign trade, the national
economy interacts with the economies of other countries. At the same time, it is the
main channel through which the world market, through the mediation of
international value, world prices, influences national production, dictating the
competitive technical and economic parameters of production, the level of costs and
quality standards.
Therefore, international trade is an integral part of Ukraine's economic growth
path. Ukraine should contribute as much as possible to the development of
international trade relations, but for our country today there are many factors that
hinder the development of foreign trade, among them: lack of overseas marketing
infrastructure; inefficient management of enterprises; imperfection of methods of
state regulation of economy in general and foreign economic activity in particular;
weak export support infrastructure; aggravation of international economic
competition; weak export support infrastructure and protectionism from foreign
countries. Such factors that have a negative impact on Ukraine's international trade
are worth fighting for, as our country has a wide range of potential opportunities for
international trade development.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя, знання двох мов –
відкриває вам усі двері у цьому коридорі.», – писав Франк Сміт. Знання
іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування
іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все
більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо
перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє
мовами, володіє світом. Загалом людина, яка володіє мовами, – різнобічно
розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення нового,
вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.
Неважко зрозуміти, наскільки важлива англійська мова у всьому світі.
Багато міжнародних підприємств проводять зустрічі англійською мовою,
університети викладають курси англійської мови та в усьому світі туристи та
мандрівники використовують англійську як загальну мову.
Але як англійська мова стала такою важливою? Ну, це все повертається
до Британської імперії, яка на піку покрила 25% земної поверхні. У
колоніальні часи британські правителі часто зобов’язували людей у цих
країнах говорити англійською, а не рідною мовою. Хоча походження
англійської мови як глобальної мови має складне минуле, мова залишила
важливий слід у ЗМІ, торгівлі та бізнесі.
Існує п’ять основних причин, чому варто вивчати англійську. Це
офіційна мова 53 країн. 400 мільйонів людей у всьому світі розмовляють
англійською мовою як першою мовою. Мало того, англійська мова є однією з
офіційних мов у більш ніж чверті країн світу. Можна спілкуватися з багатьма
новими людьми, вдосконалюючи одну мову!
Це найпоширеніша мова у світі. Крім того, англійська мова є другою
мовою світу. Незважаючи на те, що китайська та іспанська є рідними мовами
більшості людей, у світі обирають для вивчення англійську мову після рідної.
Кожен п'ятий чоловік на планеті говорить або розуміє хоч трохи англійську
мову. Це робить англійську мову однією з найкорисніших мов, яку можна
вивчити. Англійська мова є найбільш поширеною мовою в Інтернеті, майже
1 мільярд користувачів спілкуються нею в чаті.
Знання англійської мови може допомогти отримати кращу роботу.
Компанії стають все більш міжнародними, і англійська мова перерахована як
важливий навик для все більшої кількості робочих місць. Є деякі організації,
які зараз ведуть весь свій бізнес англійською мовою, незалежно від того, де в
світі вони розташовані Вивчаючи англійську мову, можна стати перекладачем,
викладачем мови або фахівцем з маркетингу англійської мови для глобальної
компанії.
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Знання англійської мови полегшує подорож. Наприклад, оголошення про
літак, розклад поїздів, інформація про надзвичайні ситуації та вуличні знаки
часто перекладаються англійською мовою, особливо в країнах, які
використовують інший тип алфавіту.
Англійська – це мова ЗМІ. Більшість змісту в Інтернеті написано
англійською мовою.
Багато найбільших світових новин, включаючи
телебачення, газети, журнали та радіо, випускаються англійською мовою.
Деякі з улюблених фільмів, телешоу та поп-музики, ймовірно, є
англомовними. Усі фільми є англійською мовою або мають англійські
субтитри. Розуміння англійської мови дає можливість насолоджуватися
сучасними голлівудськими блокбастерами, а також класичними фільмами
різних поколінь. Дивитися фільми англійською мовою радять дивитися на
сервісах, таких як Netflix або Amazon Prime Video, Crackle і Tubi TV.
Вищеописані причини є лише деякими з багатьох, які можна описати,
щоб зрозуміти важливість вивчення англійської мови. Англійська мова – це
міжнародна мова засобів масової інформації та мистецтв. Це найпотужніша
мова, яку можливо вивчити сьогодні.
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BUILDING BETTER MARKETING CAMPAIGNS VIA EMPLOYING
MARKET SEGMENTATION
Many successful businesses continue to grow simply because
they really understand their markets and their customers. One of the most popular
techniques businesses can use to better target their products at the right customers is
market segmentation.
Using different types of market segmentation allows people to target
customers based on unique characteristics, create more effective marketing
campaigns, and find opportunities in their market.
Market segmentation is the process of dividing a target market into smaller,
more defined categories. It segments customers and audiences into groups that
share similar characteristics such as demographics, interests, needs, or location.
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The importance of market segmentation is that it makes it easier to focus
marketing efforts and resources on reaching the most valuable audiences and
achieving business goals.
Market segmentation allows you to get to know your customers, identify
what is needed in your market segment, and determine how you can best meet
those needs with your product or service. This helps you design and execute
better marketing strategies from top to bottom.
Market segmentation helps you get to know your customers, identify what's
needed in your market segment, and determine how you can best meet those needs
with your product or service. There are some benefits of using market segmentation:
1. Create stronger marketing messages
When you know whom you’re talking to, you can develop stronger marketing
messages. You can avoid generic, vague language that speaks to a broad audience.
Instead, you can use direct messaging that speaks to the needs, wants, and unique
characteristics of your target audience.
2. Identify the most effective marketing tactics
With dozens of marketing tactics available, it can be difficult to know what will
attract your ideal audience. Using different types of market segmentation guides you
toward the marketing strategies that will work best. When you know the audience
you are targeting, you can determine the best solutions and methods for reaching
them.
3. Design hyper-targeted ads
On digital ad services, you can target audiences by their age, location,
purchasing habits, interests, and more. When you use market segmentation to define
your audience, you know these detailed characteristics and can use them to create
more effective, targeted digital ad campaigns.
4. Attract (and convert) quality leads
When your marketing messages are clear, direct, and targeted they attract the
right people. You draw in ideal prospects and are more likely to convert potential
customers into buyers.
When your marketing messages are clear, direct, and targeted they attract the
right people.
5. Differentiate your brand from competitors
Being more specific about your value propositions and messaging also allows
you to stand out from competitors. Instead of blending in with other brands, you can
differentiate your brand by focusing on specific customer needs and characteristics.
6. Build deeper customer affinity
When you know what your customers want and need, you can deliver and
communicate offerings that uniquely serve and resonate with them Click & Tweet! .
This distinct value and messaging leads to stronger bonds between brands and
customers and creates lasting brand affinity.
7. Identify niche market opportunities
Niche marketing is the process of identifying segments of industries and
verticals that have a large audience that can be served in new ways. When you
segment your target market, you can find underserved niche markets that you can
develop new products and services for.
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8. Stay focused
Targeting in marketing keeps your messaging and marketing objectives on
track. It helps you identify new marketing opportunities and avoid distractions that
will lead you away from your target market.
Scientists, understudying the importance of people`s awareness in market
segmentation, divided it into four main groups. The four bases of market
segmentation are: demographic segmentation, psychographic segmentation,
behavioral segmentation, geographic segmentation
Demographic segmentation is one of the most popular and commonly used
types of market segmentation. It refers to statistical data about a group of people.
(age, gender, income, location, family situation, annual income, education,
ethnicity).
Psychographic segmentation categorizes audiences and customers by
factors that relate to their personalities and characteristics. (personality traits,
values, attitudes, interests, lifestyles, psychological influences, subconscious and
conscious beliefs, motivations, priorities)
While demographic and psychographic segmentation focus on who a
customer is, behavioral segmentation focuses on how the customer acts.
(purchasing habits, spending habits, user status, brand interactions)
Geographic segmentation is the simplest type of market segmentation. It
categorizes customers based on geographic borders. (ZIP code, city, country,
radius around a certain location, climate, urban or rural)
Market segmentation helps your brand get clear about your audience and
goals. You can get to know your audience, see how to better serve and reach
them, and find new markets to grow into.
A mass marketing approach will, by all means, work for some products that
serve a sole purpose to everyone. But market segmentation enables a business to
target different groups of customers by adapting their services and marketing
collateral to suit each targeted segment best, resulting in much-wanted brand
advocacy and long-term growth.
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Сучасний стан міжнародних зв’язків України в різних сферах
життєдіяльності потребує важливих змін у сфері вивчення іноземних мов.
Нині статус вивчення іноземних мов зростає швидким темпом та стає вимогою
часу. Виникає потреба у спеціалістах із знаннями та володінням іноземних
мов. Велика кількість підприємств на державному рівні потребує
висококваліфікованих фахівців із володінням іноземних мов для міжнародної
співпраці. Іноземна мова все більше набуває ролі засобу міжкультурного
спілкування. Усе це зумовлює необхідність удосконалювати методи вивчення
іноземної мови у вищих навчальних закладах, зокрема й другої іноземної
мови.
На теренах України періоду кінця ХІХ – початку ХХ ст. білінгвальна
освіта була досить поширеною на території західної її частини, зважаючи на її
довготривале знаходження у складі Австро-Угорської імперії [1].
Під білінгвальною освітою розуміють таку систему освіти коли навчання
проводиться двома іноземними мовами одна з них (найчастіше проте не
завжди) − перша мова якою розмовляють [2].
Проте, слід зауважити, що з точки зору типологізації білінгвізму великий
проміжок часу за основу вважали класифікацію, запропоновану дослідником
двомовності Н.В.Імедадзе, за яким білінгвізм – це використання індивідом
двох систем засобів і способів спілкування з метою комунікації при
направленості свідомості на предмет мовної діяльності, а не на засоби і
способи її формування і формулювання. Н.В.Імедадзе розрізняє чотири типи
білінгвізму:
- перший тип – це суміщений білінгвізм з домінантною системою рідної
мови і системою іноземної мови, що підлягає впливу інтерференції;
-другий тип – суміщений білінгвізм з двома взаємноінтерферуючими
системами;
-третій тип - координований білінгвізм – з домінантною системою рідної
мови і системою іноземної мови, що не підлягає інтерференції, але
знаходиться на низькому рівні володіння;
-четвертий тип – це якісний координований білінгвізм [3].
Наприкінці 60-х рр. ХХ ст. у німецькій методичній літературі з’явилися
праці, у яких було дослідження у застереженні вивчення двох іноземних мов.
Описувалось про вивчення англійської та французької мов. Було помічено, що
на уроках французької мови (французька була для німецьких дітей другою
іноземною після англійської як першої іноземної) не лише німецька мова
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“заважала” навчальному процесу, а й англійська часто з’являлась у мовленні
учнів і спричиняла неправильні висловлювання французькою мовою. Отже, в
дослідженнях було визначено насамперед негативний аспект контакту двох
іноземних мов.
З'являлись такі припущення, що взаємодія двох іноземних мов не завжди
буде мати негативний вплив. Тому рекомендувалось розмежовувати в розкладі
іноземні мови, які вивчались одночасно.
Проте, впродовж досліджень науковці схилялись до думок, що вивчення
двох іноземних мов не тільки викликає плутанину думок, а й має позитивні
моменти. Під час вивченням мов, можна провести паралелі між ними. Мова
йде про те, що досвід вивчення першої іноземної мови, який сприяє розвитку
рецептивних і продуктивних умінь під час опанування другої іноземної мови,
і не лише у плані перенесення значення слів (напр. англ. hand – нім. Нand), що
також значно полегшує семантизацію лексичного матеріалу. Велике значення
має те, що можна провести паралелі між першою іноземною мовою та
наступними або, навпаки, простежити розбіжності, які слугуватимуть
контрастом для кращого наочного бачення [4].
Спираючись на ці дослідження, можна виокремити такі принципи при
вивченні другої іноземної мови:
- принцип комунікативної спрямованості навчання;
- принцип міжкультурної спрямованості;
- принцип соціокультурної спрямованості;
- принцип когнітивно - інтелектуальної спрямованості;
- принцип використання контрастивного підходу у вивченні другої
іноземної мови;
- принцип інтенсифікації вивчення другої іноземної мови.
Для того, щоб процес запам’ятовування другої іноземної мови
полегшувати шляхом введення опорних пунктів, таких як:
- схожі структури речень;
- лексика яка схожа на рівні вимови;
- латинський алфавіт;
- утворення трьох основних форм дієслова;
- модальні дієслова;
- наказовий спосіб дієслова;
- майбутній час.
Ці опорні пункти, можуть використовуватись як основа на початку
вивчення мови. Перенесення знань, умінь, навичок при вивчення іноземної
мови має також позитивний вплив.
Білінгвальне навчання сприяє розширенню загальноосвітнього
світосприйняття студентів завдяки порівняльному аналізу іншомовних
культур, формуванню у них толерантного ставлення до альтернативних
поглядів, пов’язаних із національною специфікою різних народів, стимулює
необхідність подальшої самоосвіти та саморозвитку, що є необхідною умовою
професійної діяльності у сучасному світі.
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Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології використовуються у
всіх сферах діяльності людини, зокрема в освіті. Поява Інтернету, потужних
мобільних пристроїв зумовила розвиток електронного, зокрема мобільного
навчання. Майже у всіх учнів/студентів є смартфони, планшети, інші гаджети,
які дозволяють їм опановувати новими знанням, спілкуватися, відпочивати
тощо. Саме такі характеристики, як портативність, простота та доступність
мобільних комп’ютерних технологій, призвели до поширення мобільного
навчання [1, с. 31] Часто студенти використовують мобільні пристрої з власної
ініціативи, вирішуючи певне навчальне завдання. Водночас, зараз активно
відбувається процес розробки методологічної бази щодо використання
мобільних пристроїв при викладанні різноманітних дисциплін. Методично
обґрунтоване використання смартфонів на уроці/занятті дозволить підвищити
мотивацію, індивідуалізувати процес навчання, забезпечить зручність у
використанні, дозволить оптимізувати традиційне навчання та зробити його
більш ефективним. В умовах євроінтеграції у багатьох людей виникає
необхідність та бажання володіти іноземною мовою. І тут у нагоді стануть
мобільні технології, зокрема мобільні додатки для вивчення англійської мови.
Розглянемо мобільні додатки, які використовують ігрові моменти. Їх
застосування у навчальному процесі надає можливість сформувати у
користувачів внутрішній інтерес, в основі якого лежать позитивні емоції від
ігрової діяльності [2, с. 202]. До мобільних застосувань, які відносяться до цієї
категорії, відносяться LinguaLeo та Duolingo.
Додаток LinguaLeo пропонує користувачу погратися із левеням, якого
після виконання уроків можна погодувати фрикадельками. У свою чергу,
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смачна їжа для годування буде надана користувачу тільки після успішного
виконання завдань. Крім того, мобільний додаток містить значну кількість
медіафайлів, які допоможуть доволі легко опанувати англійською мовою.
LinguaLeo доступний для Android та iOS, є безкоштовна та платна версія.
Додаток Duolingo теж пропонує займатися англійською мовою за
допомогою вихованця – казкової сови, яку теж потрібно годувати. Проходячи
уроки, які поступово ускладнюються, користувач отримує трофеї. За
неправильні відповіді сова втрачає частину життя. Безкоштовний мобільний
додаток Duolingo доступний для Android та iOS.
Мобільні додатки, які виконують функцію сучасних словників.
А. Трофименко наголошує на результативність мобільних словників, які
дозволяють прочитати переклад слова, прослухати його вимову, подивитися
синоніми, ознайомитися із варіантами контекстного вживання та тлумачення
тощо [3, с. 330]. До таких додатків відноситься Visual Vocabulary, Simpler.
У сервісі Visual Vocabulary кожне слово, яке пропонується для
запам’ятовування, супроводжується якісним зображенням. Біля 3000 слів, які
складають базу слів мобільного додатку, поділені на різноманітні категорії та
підкатегорії, що дозволяє користувачу вивчати саме потрібні йому слова. Для
покращення процесу вивчення слів користувачу пропонуються пройти
аудіювання та переглянути флеш-карти. Безкоштовний мобільний додаток
Visual Vocabulary доступний для ОС Android [4].
На думку користувачів, безкоштовний мобільний додаток Simpler для ОС
Android дозволить спростити процес вивчення слів, який передбачає
проходження трьох етапів: запам’ятовування слів, розбір прикладів із
зазначеними словами, закріплення слів за допомогою тренажерів. Власне
завдання диференціюються за рівнем складності. Особливістю програми є
можливість збереження слів та їх доповнення ілюстраціями, а також розділ
аудіювання [4].
Мобільні додатки, які використовують візуальну пам’ять для вивчення
іноземної мови. До них відноситься Visual Vocabulary, Anki, Quizlet.
Мобільний додаток Anki має у своїй базі понад 6000 навчальних флешкарток різної тематики. Також є можливість створювати їх самостійно. Це
безкоштовне застосування можна встановлювати на Android та iOS. На думку
А. Киняля, для забезпечення самостійної роботи студентів та організації їх
самостійної діяльності зручним є мобільний додаток Quizlet, який доступний
для завантаження в App Store для пристроїв з ОС iOS. Зазначений програмний
засіб доступний на мобільному пристрої та персональному комп’ютері,
дозволяє створювати власний освітній контент у вигляді лексичних одиниць,
додаючи зображення та озвучування іноземною мовою.
Мобільні додатки, які використовують різноманітний медіаконтент. До
них відноситься FluentU, LinguaLeo, Puzzle English. У мобільному додатку
FluentU для ефективного вивчення англійської мови використовуються
реальні відеофрагменти, зокрема рекламні ролики, цікаві діалоги, популярні
ток-шоу тощо. Безкоштовний мобільний додаток FluentU доступний для iOS.
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Мобільний додаток Puzzle English призначений для вивчення англійської
мови за допомогою відеофрагментів та збирання слів-пазлів на основі
переглянутого відеоматеріалу. У мобільному додатку є можливість виконати
вісім різноманітних завдань, які передбачають роботу із синтаксичними
одиницями, перекладом, конструктором слів та ін. Родзинкою програмного
засобу є масив відеофрагментів з різними варіантами озвучування лексичних
одиниць [2,с. 200]. Його можна завантажити з Google Play для пристроїв, які
працюють під ОС Android. Слід додати, що сьогодні користуються
популярністю масові відкриті онлайн курси, які теж пропонуються
користувачам вивчати англійську мову у вільному доступі, відповідають
принципу відкритості та інтернаціоналізації [5, с. 137]. Серед україномовних
освітніх платформ для вивчення англійської мови користувачам пропонується
онлайн курс «Бізнес англійська» (онлайн платформа Prometheus» та
«Англійська мова: Частини мови» на освітній платформі EdEra.
Отже, аналіз мобільних додатків для вивчення англійської мови надає
змогу стверджувати про їхню достатню кількість та різноманітність.
Використання мобільних додатків дозволить користувачам вдосконалити
навички читання, аудіювання, збільшить словниковий запас тощо. Слід
зазначити, що більшість мобільних додатків одночасно використовують різні
засоби (медіаконтент, ігрову форму проведення уроків, ментальні карти) з
метою підвищення якості вивчення англійської мови. Така агрегація засобів
покращує навчальні функції мобільних додатків та робить їх цікавішими та
конкурентоспроможними.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
Латинь. Хтось вважає її чимось давнім, таємним, далеким, а тому – не
зрозумілим. У когось вона асоціюється з медициною і юриспруденцією. А для
когось, ця мова стала частиною їхньої роботи, основою термінології, без якої
не обійтися у професійній діяльності (лікарі, фармацевти, юристи, біологи,
історики).
Латина оточує нас всюди, де б ми не були. Це лише потрібно навчитися
помічати. Тисячі крилатих висловів, які ми чуємо від відомих людей або в
рекламах — це усе багата спадщина саме латинської мови.
Латинська мова (lingua Latīna) — одна з мов індоєвропейської родини,
що входить до групи італійських. Це мова одного із давніх племен, що
існувало на Апеннінському півострові близько трьох тисяч років тому.
Називалося це плем’я латинами (Latīni), а мешкали вони в області нижньої
течії річки Тібр, яка називалась Лацій (Latium). Рим (Roma) став столицею цієї
області. Результатом політичних, економічних та військових досягнень
Стародавнього Риму стало поширення латинської мови на території всієї
Італії, а пізніше взагалі виходить поза її межі.
Не дивно, що майже в усіх країнах Північної Африки, Західної Азії та
Західної Європи звучала саме латинська мова. За часи Римської імперії латина
була офіційною державною мовою на значних територіях.
У II ст. до н.е. відбулося взаємне збагачення латинської та грецької як
мов, так і культур. Помалу, деякі грецькі слова і термінологія починають все
більше переплітатися з латинською, в наслідок чого багато грецьких термінів
латинізувались, наприклад: cranium – череп, arteria – артерія, therapia –
лікування; але деякі з них, все ж таки, зберегли своє грецьке закінчення,
наприклад diabetes – діабет, dyspnoe – недостатність [3, с. 4].
Латинь була мовою культури й науки в Європі дуже довгий час, якщо
бути точнішою, то більше ніж півтори тисячі років. І за цей тисячолітній
період з’явилася велика кількість романів, поем, наукових та філософських
трактатів саме тією мовою, яка нині зветься “мертвою”.
Історія розвитку латинської мови поділяється на декілька етапів:
1. Першим етапом є Архаїчний (254 – 81 рр. до н.е.), під час якого
могутність Риму зростає і завоювання грецьких міст в Італії призводить до
того, що грецька культура та мова переплітаються з латинськими,
стимулюючи виникнення нових літературних творів латиною. Відомі
латинські автори цього етапу: драматург і письменник Гней Невій, епічний
поет Квінт Енній, давньоримський комедіограф Плавт і драматург Теренцій
[5, с. 4].
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2. Другий етап Класичний (81 р. до н.е. – 120 р. н.е.), умовно ділиться на
два віки: «Золотий» вік, представниками якого є оратори та прозаїки Гай Юлій
Цезар і Март Тулій Цицерон, Вергілій, Горацій, історик Тіт Лівій та ін. Та
«Срібний» вік, який збагатив нас творчістю Тацита, Марціала та Сенеки.
Другий етап – це період найвищої стадії розвитку латинської мови, коли ніхто
навіть не міг уявити, що з часом її прозвуть “мертвою” [4, с. 7-8].
3. Пізній етап (III—VII ст. н.е.). У цей період занепадає культура й
економіка могутньої Римської імперії. Це час появи різних кодексів які
залишили свій відбиток в історії, наприклад «П’ятикнижник Мойсея і
римських законів». Але нічого не могло зупинити розподіл Римської імперії
на Східну та Західну, в наслідок чого занепадає освіта, а мовні розбіжності
стають все більш помітними й поступово втрачається латинський елемент. З
поєднання розмовної латини й місцевих діалектів сформуються окремі
національні мови: італійська, молдавська, румунська, португальська та інші,
відомі як романські [1].
4. Середньовічний період (476 р. н.е.). Латина стає мовою судочинства,
дипломатії, медицини, католицької церкви та школи.
Цією мовою
укладається багато документів і трактатів, що стали основою історії права цієї
епохи, наприклад відомий Кодекс Юстиніана, який набрав чинності в 534 році
[4, с. 8].
5. Період епохи Відродження (Ренесансу) (XIV—XVI ст.) відкрив багато
літературних творів, пам’ятників монументальної скульптури. В цю епоху на
європейські мови помітно вплинула латинська лексика, почали закладатись
основи міжнародної медичної термінології цією мовою [3, с. 5]. Латинською
мовою писали свої твори Григорій Сковорода, Томас Мор, Ньютон та інші [5,
с. 6].
Значення латинської мови сьогодні неможливо перебільшити. Вона стала
важливою частиною юриспруденції, медицини, філології та біології й донині
за нею зберігається статус міжнародної мови у цих сферах. Саме з неї
творяться нові наукові терміни. Жоден юрист або медик не може обійтись без
вивчення латинської мови.
Неймовірно, але на сьогодні, це єдина “мертва” мова, яка постійно
використовується. Тому тут доцільно згадати вислів відомого римського
письменника й оратора Цицерона: «Non tampraeclārum est scire Latīne, quam
turpe est nescīre». – Не настільки похвально знати латину, наскільки ганебно –
не знати її [2].
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ АСПЕКТ
Теза присвячена аналізу самореалізації молоді. Зараз особливого
значення набуває потреба вивчення різнопланових проблем молоді, аналіз
особливостей процесів її соціалізації, визначення основних тенденцій та
характерних рис формування та розвитку нової молодіжної генерації
українців.
Важливою сферою реалізації життєвих стратегій молоді виступає
професійна діяльність, оскільки саме з професією пов’язується її подальший
життєвий шлях. Обрана у даному віці стратегія у майбутньому може стати
домінуючою і вже від неї залежатиме подальша доля людини і відповідно до
цього її психологічне здоров’я та рівень задоволеності життям.
Реальні політико-економічні перетворення в країні призвели до зміни
ціннісно-нормативної бази суспільства в цілому і окремих соціальних спільнот
зокрема. В першу чергу це торкнулося молодого покоління. З одного боку,
молодь не обтяжена старими стереотипами і моделями поведінки, тому
швидше адаптується до нових умов і відповідно має більше шансів на
реалізацію активної життєвої стратегії і досягнення успіху, а з другого, – не
сформованість системи особистісних цінностей молодої людини робить її
більш вразливою, вона більше зазнає впливу макросоціальних процесів, які
часто мають деструктивну спрямованість.
До групи негативних чинників формування системи цінностей молоді
можна віднести, по-перше, глибоку соціально-економічну кризу, яка сприяла
поширенню в її середовищі таких негативних процесів, як зниження
репродуктивної функції, міграція, погіршення соціального і фізичного
здоров’я, соціально-психологічного самопочуття, тривожність, безробіття,
пияцтво, зубожіння змісту досугової діяльності, зниження значущості
духовних цінностей, зростання девіантності, падіння рівня освіченості,
професійної підготовки, складність професійної самореалізації, зростання
відчаю і безнадійності, жорстокості і агресивності; по-друге, поглиблення
соціального розшарування українського суспільства, яке проектується і на
молодь, породжує значні відмінності соціально-психологічного статусу
усередині самої молоді, що також перешкоджає реалізації її життєвих намірів
і планів.
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Для частини молоді праця стає вимушеною, тому що вона не відповідає її
професійним потребам. Це обертається зростанням таких негативних явищ у
сфері праці, як зниження якості праці, відсутність креативної і інноваційної
спрямованості трудової діяльності, зростання депрофесіоналізації і
соціального песимізму, низький ступінь поєднання професійної і трудової
мотивацій.
В результаті переходу до ринкових відносин підвищується статус
матеріальних цінностей. Заробітна плата утвердилася на першому місці,
відтіснивши такі цінності, як зміст праці, можливості реалізувати свої знання
у професійній діяльності. Особливістю формування професійних орієнтацій
сучасної молоді є орієнтація на цінності індивідуального успіху і
матеріального благополуччя як важливі критерії життєвого успіху в
суспільстві споживання.
Професійній самореалізації молоді заважають також гострі проблеми на
ринку праці, серед яких: невідповідність професійної освіти вимогам ринку
праці (освіта інколи відстає від динаміки суспільного розвитку),
невідповідність заробітної плати рівню освіти молоді та її потребам, що часто
виступає причиною роботи не за спеціальністю, дисбаланс між попитом і
пропозицією на ринку праці, нестаток одних спеціалістів і перенасичення
іншими, проблема працевлаштування та тривалість цього процесу, проблема
тіньового (прихованого) молодіжного безробіття, яка спричинена тим, що за
наявності робочих місць фіксується значна кількість молодих безробітних
(приблизно третина від загальної кількості безробітних). Ці трудності
послаблюють мотивовацію молоді на реалізацію своїх професійних
спрямувань в конкретній професійній сфері. Цим можна пояснити той факт,
що 41 % молоді віком від 18 до 29 років готові покинути країну з метою
працевлаштування за кордоном, якщо буде така можливість [1].
На основі всього наведеного можна виділити основні стратегії
професійної самореалізації молоді, які виступають частиною більш загальних
життєвих
стратегій:
стратегію
благополуччя,
стратегію
успіху,
конформістську стратегію [2; 3] З точки зору способу життя стратегія
життєвого благополуччя уявляється особі як забезпечене і відносно спокійне
життя. Сенсом при цьому стають придбання і споживання життєвих благ. За
цільовим призначенням можна виділити стратегії зростаючого благополуччя,
стратегію збалансованого (розумного) благополуччя і стратегію виживання.
Перший і другий типи стратегій розділяють люди, що становлять соціальну
базу середнього класу.
Для частини молоді важливою є стратегія життєвого успіху. Найчастіше
загальною рисою стратегії успіху є ззовні заданий характер орієнтацій
суб’єкта: схвалення і визнання оточуючими. Інакше у суб’єктів даної стратегії
може зникнути стійка мотивація і зацікавленість у соціально значущій
діяльності. По суті справи головним змістом стратегії успіху є сходження
особи до бажаної соціальної вершини життя. Професійна самореалізація стає
важливою складовою в уявленнях молоді про життєвий успіх.
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Спосіб життя в стратегії успіху характеризується активною діяльністю,
насиченою справами і подіями, а його ідеалом стає сильна, енергійна і
досягаюча успіху людина, яка користується популярністю, загальним
визнанням і має міцне матеріальне становище. Тому сенсом життя в стратегії
успіху є досягнення суспільно визнаних результатів, перш за все в своїй
професійній діяльності.
Частині молоді притаманна так звана конформістська стратегія. Для її
носіїв робота взагалі не становить ніякої реальної цінності. Молоді люди з
такою стратегією живуть за принципом «всі професії однакові, а краще взагалі
не працювати». Вони готові пристосуватися до будь-якого виду діяльності,
при втраті робочого місця з легкістю змінюють професію, тому що не мають
професійних амбіцій і не розраховують на професійне зростання. Професійна
самореалізація часто відбувається вимушено і характеризується мінімальним
її рівнем.
Отже, професійна самореалізація молоді у сучасному кризовому
суспільстві має певні особливості, до яких можна віднести таке: процес
професійної самореалізації молоді характеризується певними суперечностями
і ризиками; розробляються і реалізуються нові життєві і професійні стратегії,
які докорінно відрізняються від тих, які були раніше; відбувається
інструменталізація цінностей і матеріалізація її життєвих інтересів та потреб,
у тому числі у професійній сфері; сучасна молодь надає перевагу стратегіям
благополуччя та успіху; спостерігається зміна довгострокових стратегій на
короткострокові, ситуативні, які найбільш адекватно відповідають сучасним
нестабільним умовам.
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«Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина», – казав Ґете. У
новітньому світі є дуже багато можливостей та способів вивчити мову, головне
мати бажання і все вийде. На сьогоднішній день, кожен з нас має шанс вивчати
ту мову, яка нам потрібна та цікава. Мабуть, усім відомо, що однією з
найпоширеніших мов світу є англійська.
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Дуже часто можемо чути від людей такі фрази: «Потрібно вивчити
англійську!» І «Немає часу на вивчення англійської!» Насправді знайти час
для цієї корисної справи не так вже й складно, і допоможе вам у цьому ваш
смартфон, ноутбук чи комп’ютер. Погодьтеся, далеко не весь день у вас
розписаний по хвилинах. І навіть якщо розписаний, деякий час ви все ж
виділяєте на читання ранкових новин, соціальні мережі, каву або, врештірешт, дорогу на навчання чи роботу. Цього може бути достатньо для того, щоб
зробити заняття англійською частиною вашого життя. Саме тому ми вирішили
описати десять найкращих та ефективних додатків для вивчення англійської
мови.
Перший додаток – ED Words. За його допомогою можливо поліпшити
свій словниковий запас. З легкістю можна вдосконалити англійську мову,
виконуючи чотири види тренувань на запам'ятовування слів і, збагатитись, як
мінімум на десять слів щодня, 300 слів – за місяць і 3 000 слів на рік. Якщо не
знаєте з чого розпочати навчання, то в ED Words можно знайти більше 350
готових тематичних наборів. Для запам'ятовування нових англійських слів у
додатку використовується розумний алгоритм інтервальних повторень,
заснований на кривій забування слів Еббінгауза. Також можливо завжди
відслідковувати прогрес вивчених слiв і пройдених тренувань.
Другий додаток – Rosseta. Це цілий набір мобільних додатків до одного
з найвідоміших інтерактивних підручників. Перевагою Rosetta є унікальна
методика, що дозволяє вивчати мову так, як це роблять діти – інтуїтивно, без
книжок з граматикою та словників. Подібний підхід досить цікавий та дієвий,
адже особливістю програми є імітація занурення в англомовне середовище.
Програма підходить як для новачків, так і для просунутих користувачів. За
допомогою мікрофона програма може оцінити правильність вимови.
Безкоштовно пропонується ознайомча версія даного підручника з обмеженою
кількістю базових уроків.
Третій додаток – Duolingo. Це мобільний додаток з вивчення мови в
ігровій формі. Кожне заняття – це перегони, змагання з друзями, перевірка
правильних відповідей, практика розмовної мови, аудіювання, переклад,
тексти для читання. Програма відразу демонструє помилки і пропонує
варіанти поліпшення результатів.
Четвертий додаток – Learn English. Це програма з найбільш лояльним
підходом до помилок. Завдяки додатку можна дізнатися не тільки, де саме
помилилися, але і чому, і як правильно вжити те чи інше слово (букву,
речення). Головний акцент програми зроблено на вивчення граматики, є
багато текстових матеріалів та аудіо файли, а також – тести для перевірки
знань.
П’ятий додаток – Lingua Leo. Цей сервіс дає змогу вивчати мову через
цікаву гру: при завантаженні з’являється левеня Leo, якого потрібно
підгодовувати фрикадельками при успішному складанні кожного рівня
англійської мови. Програма підходить і дітям, і дорослим з різними рівнями
мови. Перед початком навчання програма аналізує ваші знання та пропонує
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вам найоптимальніші завдання. Після проходження тесту додаток визначає
теми, в яких у користувача є прогалини та підбирає матеріал, який потребує
опрацювання.
Шостий додаток – Easy Ten. Можливо вивчити мінімум по 10 слів на
день. У словнику програми більше 22 тисяч англійських слів. Easy Ten
пропонує слова для всіх рівнів, починаючи з самого простого і закінчуючи
складними словами, які треба знати для здачі іспитів IELTS та TOEFL. Можна
вибрати будь-який рівень складності, спробувати, і якщо буде занадто
складним або, навпаки, простим, в будь-який момент можна поміняти рівень.
Існує функція пошуку та додавання слів, які треба вивчити. Наприклад,
здійснюючи переклад можливо створити список із незнайомих слів. Можна
залишити його тільки для себе або зробити загальнодоступним, щоб інші
користувачі програми теж могли тренуватися по ньому.
Сьомий додаток – Livemocha. Це справжнісінька соціальна мережа для
вивчаючих іноземні мови. В ній знаходяться вчителі, лінгвісти і, звичайно, всі
хто просто вивчає іноземну мову. Члени спільноти допомагають один одному
вчитися. Виконали завдання – носії мови виправлять помилки. Також є
практика обміну текстовими повідомленнями. Відео або аудіо-чат забезпечать
кращу практику. Можете знайти напарника: ви вчите англійську, а йому
допомагаєте у вивченні української і все це в режимі реального часу.
Восьмий додаток – Johnny Grammar’s Word Challenge. Це програма для
закріплення і перевірки своїх знань за допомогою різних цікавих вікторин.
За одну хвилину необхідно відповісти на стільки запитань, скільки
можливо, а в кінці можна дізнатися результат і розглянути помилки і
правильні відповіді. У міру збільшення кількості правильних відповідей гравці
можуть заробляти значки, просуватися по турнірній таблиці в мережі і
змагатися з друзями.
Дев’ятий додаток – Memrise. Він має інтуїтивну систему вивчення мови,
створеної, щоб зробити процес веселим та захоплюючим. Основний курс
англійської поєднує практичну лексику, граматику та корисні фрази, щоб
швидко отримати базові навички розмовної англійської мови для щоденного
використання. Memrise має короткі прості уроки, які варто виконувати щодня
по кілька хвилин, адже це легко робити як вдома чи на роботі, так і в дорозі.
Десятий додаток – Babbel. Цей додаток націлений на якомога швидше
оволодіння розмовними навичками й лексикою. Програма має чотири підходи:
розпізнавання голосу, читання, писання, заповнення пробілів у фразах. В
додатку є власна система цілей, щоб зробити процес навчання динамічнішим.
Отже, можемо дійти висновку, що кожна людина може з легкістю
вивчити англійську мову, для цього існує безліч електронних додатків, все
залежить від нас самих.
Список використаних джерел:
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STUDYING FOREIGN LANGUAGES AS A KEY ASPECT OF
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION FOR FUTURE PROFESSIONALS
It is obvious that in our globalized world, where movability is
promoted, learning a language is a wonderful edge. It is not helpful only while you
are traveling; it is also a great advantage for self-development and for career
perspectives overseas. Acquiring a second language gives us a chance to improve
different intellective abilities at any age.
By the way, learning a new language activates the same area that makes us feel
pleasure, in our brain, like when we eat chocolate, for example. This area is called
the "ventral striatum" commonly known as the "reward center". Therefore, we have
fun when we master a language other than our native one. Psychologists have even
claimed that bilingual people have better self-esteem.
Learning a language is also good for memory and creativity. Scientists
observed growth in different areas of the brain 3 months after learning the language.
So they found out that it lets your memory have a nice work out in the brain gym.
This means that multilingual people have brains that are more exercised and quick
to recall names, directions, facts, and figures.
In elderly people who speak several languages, the onset of senile dementia or
neurodegenerative diseases such as Alzheimer's disease is delayed by 4 to 5 years.
For monolingual adults, the mean age for the first signs of dementia is 71.4. For
adults who speak two or more languages, the mean age for those first signs is 75.5
Korean researchers demonstrated in 2012 that learning a foreign language
allows the brain to have better analytical skills. This analytical ability would lead to
a much better understanding of things, like learning math. It is for this reason that
foreign languages should be taught from primary school up to university.
Mastering foreign languages would also become versatile and multipurpose.
By knowing how to move quickly from one language to another, the brain is more
efficient and has a better sense of priorities. This allows him to organize himself
better to finish and to perform several tasks in a short time.
Speaking languages other than the native one also improves the feeling of
tolerance. Multilingual people are, according to a study, more open to the rest of the
world, to various ways of thinking, to different cultures, to the difficult behavior of
others. This is called cultural competence.
Opening up to a culture permits you to be more supple and appreciatory of
other’s judgments and deeds. Therefore, in case you are multilingual, you can see
the world from several standpoints, increasing your capacity to converse in today’s
globally combined world.
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According to Eton Institute’s Language Development in the Workforce survey,
89% of their clients stated that multilingual employees add value to the workforce
and 88% stated that recruiting team members with language skills is important to
their organization.
More surprisingly, learning another language allows the brain, according to
scientists, to have a cognitive distance. This one allows us to analyze thoughts by
reducing overly emotional and unthinking reactions.
A multilingual ability is definitely a competitive edge in today’s world.
Language learning helps develop strong cognitive skills, such as a better
concept formation, mental flexibility, multitasking, listening skills and problemsolving, in addition to improving social interaction and encouraging connection
between peers.
Actually, of course there are many various ways of learning foreign languages,
especially English. However, after learning it at the university, one of the best ideas
for this is using an application. Today, many free or inexpensive digital ones are
available to anyone who wants to learn English.
Among the most popular mobile applications, it would be appropriate to
mention the free Memrise application first. This memorization-based application
makes learning the first 1000 words of a language quick and fun. Just as fun but
more completed than the previous one, Duolingo works like a real game where each
correct answer earns you points.
Each lesson combines pronunciation, listening, translation and multiple choice
exercises. The Duolingo app corrects your exercises and encourages you to
persevere. Another major advantage: it is free.
Babbel is one of the leading apps for learning languages. Its English version
allows not only to learn British English, but also American, Irish, Canadian and even
Australian. The main disadvantage of this application, which promises to make you
master English as a bilingual, is the fact that you have to pay for using it (with a
monthly or yearly subscription).
Another good way to read the news, to study grammar and to improve your
pronunciation is to download the official BBC Learning English app or its
condensed version in 6 minutes per day: 6 Minute English.
Finally, the latest application in this area: Busuu. It is a community platform
where users get help from people whose native language is English.
References:
1.URL:https://etoninstitute.com/blog/top-10-benefits-of-learning-a-foreign
language
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Нечитайло Тетяна
Науковий керівник: Лобода В.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БАР’ЄРИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У зв’язку із процесом глобалізації, вивчення іноземних мов відбувається
активніше, зокрема англійської. Це є особливо актуальним, оскільки знання
мов відкриває широкі перспективи для подальшого розвитку. Але, як відомо,
вивчаючи нову мову, ми також стикаємося з новою культурою, яка глибоко
закладена в мові. Не розуміючи ключових особливостей культури, світогляду,
побуту носіїв іншої мови, спілкування може спричинити для мовців ряд
труднощів, відомих як бар’єри міжкультурної комунікації.
В. М. Манакін підкреслює, що люди, виховані в різних національнокультурних соціумах, обов’язково матимуть ментальні, тобто світоглядні
розбіжності і, як результат, − розбіжності ментальних програм [1, с.70]. Таким
чином, перед мовцями постає проблема корекції власної поведінки та форм
комунікації. Однак, незважаючи на розуміння практичної значимості
взаємовигідного спілкування, учасники реагують на особливості іншої
культури з різним ступенем адекватності, і «діапазон подібного характеру
реакцій достатньо широкий – від пасивного несприйняття цінностей інших
культур до активної протидії їхньому прояву та ствердженню» [1, с.15].
Таким чином комунікативний бар’єр – це перешкода на шляху до
розуміння співрозмовника, вона може бути спричинена проявом людських
емоцій, різними системами цінностей та невмінням слухати один одного.
Відповідно до поглядів окремих дослідників, у міжкультурній
комунікації серед бар’єрів розрізняють:
− припущення подібності (люди вважають, що всі вони однакові);
− мовні відмінності;
− помилки в інтерпретації невербальних дій;
− вплив стереотипів;
− несвідоме прагнення давати оцінку всім незнайомим культурним
явищам;
− тривога та напруга [2, с. 15].
До основних видів міжкультурних бар’єрів можна віднести мовний. Він
проявляється, коли у співрозмовників різні рідні мови і один з них не володіє
специфічними засобами іноземної мови. Наприклад, використання діалектів,
неоднозначність інтерпретації мовних виразів, наявність жаргонної лексики,
що використовується у різних соціальних групах призводить до появи мовних
бар’єрів.
Культурне походження може впливати на манеру, якою люди вчаться і
спілкуються, а концепція лінгвістичної детермінації визначає, що мова може
впливати на манеру, якою люди думають. Тому культурний бар’єр є одним із
найвагоміших і пов’язаний з культурними цінностями. Кожен народ володіє
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власними культурними надбаннями. В розмові можуть виникнути певні
непорозуміння, оскільки людина, знаючи або лише частково знаючи культуру
свого співрозмовника, може поводити себе некоректно, нав’язувати власну
культуру, заперечуючи іншу.
Бар’єром, пов’язаним з невербальною комунікацією, є враження. Існує
відоме прислів’я: «Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму». Саме
воно демонструє факт того, що зовнішній вигляд – це перше, на що звертають
увагу при зустрічі. Наприклад, ситуація, коли ми зустрічаємо співрозмовника
у неохайному одязі, може вплинути на подальшу манеру ведення розмови.
Дистанція, наступний вид невербальних бар’єрів, полягає в почутті емоційної
несумісності людей, їхніх цінностей, аналогічно реальній фізичній відстані
між сторонами. Вона може бути особиста, інтимна, соціальна та публічна.
На думку О.П. Садохіна, в процесі подолання бар’єрів у міжкультурній
комунікації набуває актуальності проблема взаєморозуміння, стикаючись з
різноманітними етнокультурними інтересами люди змушені досягати більш
повного адекватного розуміння самих себе та партнерів [2, с.58].
Отже, бар’єри в міжкультурній комунікації існували і будуть існувати
надалі. В умовах глобалізації наше головне завдання – намагатись подолати їх,
щоб повноцінно розуміти одне одного. Саме бар’єри змушують людину
розвиватися, і завдяки постійному самовдосконаленню, використанню
соціально корисного знання та досвіду ці бар’єри не будуть здаватися такими
складними для подолання.
Список використаних джерел:
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Науковий керівник: Лобода В.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИЧИНИ КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ У
МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННІ
Сучасний світ – це світ комунікацій, у якому люди з різною культурою,
національністю, мовою мають змогу спілкуватися. Цей прогрес, спричинений
розширенням економічних, культурних зв’язків, великим напливом
емігрантів, вирішенням питань інтеграції, співпраці, змогою отримання освіти
за кордоном, перетворив спілкування на важливий чинник суспільного та
бізнесового життя. Зазначені чинники потребують ґрунтовного підходу до
проблеми міжкультурного спілкування, а також передбачають виявлення,
аналіз та усунення потенційних помилок у процесі комунікації з
представниками інших культур.
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Комунікативні невдачі розглядаються в рамках комунікативного акту.
Д. Б. Гудков зазначає, що комунікативний акт – це цілеспрямована мовленнєва
дія, яка здійснюється, згідно з принципами і правилами мовленнєвої
поведінки, прийнятими у сучасному суспільстві; закінчена частина діяльності
мовного спілкування, що має природні межі. Існує декілька умов успішної
комунікації, що визначається складниками прагматичного характеру й
залежать лише від лінгвістичного чинника. Успішною комунікація є тоді, коли
співрозмовники досягають своєї мети у безконфліктному діалозі.
Неуспішність, неефективність комунікації викликає комунікативний
конфлікт, невдачі та дискомфорт. Ф.С.Бацевич відзначає, що комунікативна
невдача – це негативний результат спілкування, пов’язаний з недостатньою
комунікативною компетенцією співрозмовників. Найвагомішими причинами
комунікативних невдач з лінгвістичного боку насамперед є:
• недостатній рівень володіння іноземною мовою, її фонетичною та
лексичною системами;
• індивідуальні відмінності мовців, спричинені різною культурою,
мовних етносів;
• прагматичні чинники.
Але крім таких причин, існують мовні та дискутивні помилки, що також
є причинами міжкультурних комунікаційних невдач, а саме:
• фонетичні, фонологічні, інтонаційні, тобто неправильні жести,
неправильний наголос, а тому нерозуміння мовлення;
• орфографічні, тобто порушення правил правопису та написання
іншомовних слів;
• лексичні, зокрема вживання омонімів, слів, які збігаються за звучанням,
хоча мають різне значення;
• граматичні, серед яких виділяють неправильний порядок слів у реченні,
найчастіше саме у питаннях. Необхідно пам’ятати про порядок
побудови питання у англійській мові: для початку це спеціальне
питальне слово (what/where/how), потім допоміжне дієслово відповідно
до часу, в якому складене запитання, підмет, смислове дієслово та
подальша частина питання. Наприклад: How did you manage to get
tickets?
Непорозуміння під час комунікації можуть також спричинити «хибні
друзі перекладача», тобто слова, які мають схоже написання в різних мовах,
будучи інтернаціональними. Наприклад, слово «nationality» перекладається як
«національність», але у іноземних документах воно матиме переклад
«громадянство».
До комунікативних невдач можуть призвести дискурсивні помилки, що
викликані недотриманням норм та цінностей, прийнятих у соціумі, де
функціонує мова, обрана комунікантом. До них належать етикетні помилки,
або порушення правил мовного етикету, некоректні звертання до осіб з
титулами та званнями у формальній та неформальній обстановці.
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Отже, однією з найвагоміших проблем міжкультурного спілкування та
появи комунікативних невдач є недосконале опанування лексичних,
граматичних, орфографічних та фонетичних систем іноземної мови і
безпосередній зв’язок цих систем з культурними особливостями певного
соціуму. У кожній мові є власні винятки з вживання тих чи інших слів або
фраз. Тому, щоб не виникало труднощів щодо недоречності сказаного,
потрібно вивчати мовну структуру в поєднанні з особливостями культури,
побуту та менталітет народу, таким чином врахувавши потенційні помилки під
час комунікативного акту.
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ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ АСПЕКТ
Вивчення проблем молодіжної зайнятості є традиційним для суспільних
наук, але в даний час ця проблема особливо актуальна у зв’язку з новими
характеристиками ринку праці, що виникли в результаті структурних зрушень
в економіці. За роки реалізації ринкових реформ в Україні істотно змінилися
погляди молодих людей на поняття престижності професій. Сучасний етап
соціально-економічних змін у країні дуже вплинув на формування
професійних переваг і соціальних орієнтацій у підростаючого покоління.
Домінуючі пріоритети пов’язані, в першу чергу, з фінансово-економічною і
правовою сферою діяльності. «Економіст», «юрист» – знакові професії, які
стали стереотипами привабливості в суспільній свідомості. Ці стереотипи
продовжують спрацьовувати, не дивлячись на насичення ринку праці
спеціалістами даного профілю.
Ідея професійної самореалізації не має спонтанного характеру, вона
формується в руслі загальної життєвої перспективи, підкріплюється певною
організацією особистості та впливом середовища. Аналіз феномена
професійної самореалізації у парадигмі соціальної психології здатний виявити
закономірності високої особистої ефективності, конструктивної соціальної
активності, виокремити стимули, умови cамоздійснення особи тощо.
Професійна самореалізація часто розглядається доволі широко і не
обмежується безпосередньо лише професійною діяльністю. Вважається, що
вона починається в індивідуума набагато раніше, ніж він офіційно починає
працювати, є характеристикою всього життєвого шляху у професійній сфері.
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Розглянемо передумови професійної самореалізації молоді в умовах
ринкової економіки із точки зору мовного аспекту. Мовна культура сучасної
молоді України, складова молодіжної субкультури, є простором, де молодим
людям «дозволено» висловлювати себе інакше, аніж в звичайних сферах
діяльності. Це простір, де їм «дозволено» пограти з ієрархією дорослого світу,
одночасно залишаючись частиною цього зовнішнього світу, і, отже, розділяти
його норми і цінності. Мовна культура є невід’ємною частиною кожного
суспільства, кожної групи людей та особи, а особливо, молодої особи. Саме на
основі культурних цінностей, складовою яких є мовна культура, будуються
основні стереотипи суспільства, основні його характеристики, визначаються
напрямки розвитку молоді, що водночас є і основним носієм мовної культури,
основним її перетворювачем. На сучасному етапі розвитку суспільства як
перед ним, так і перед конкретними індивідами постає питання про подальший
культурний розвиток молодої особи, нації, народності, суспільства в цілому.
Цим питанням переймалися та переймаються багато відомих вчених світу,
висуваючи різні концепції розвитку світового суспільства, але основна
проблема полягає в тому, що не всі теорії розвитку, не всі концепції можуть
бути сприйняті спільнотою і тому більшість з них так і залишається лише
теоретичними. властивості мови і властивості середовища є взаємозалежними:
як молодь не існує поза родиною, школою і суспільством, так і ці суспільні
інститути не існують окремо від нього, тим самим впливаючи не тільки на його
формування мовну культуру міської молоді сучасної України, тобто вміння
останнього використовувати адекватні засоби спілкування з оточуючими, але
й на його естетичну свідомість та смак, моральні переконання.
В свою чергу такий, безперечно, негативний вплив на молодь призвів до
змін понять мовленнєвої норми та мовної культури особистості,
загальмування становлення розвитку молодої людини та її духовно-моральних
сил, девальвування культурних та загальнолюдських цінностей. Мовлення
української молоді утворює динамічну систему, що постійно розвивається. Із
зміною одного модного явища іншим старі слова забуваються, в свою чергу,
з'являються нові. Також можливо розглянути це питання із розгляду
соціального аспекту. Соціально активна особистість завжди повинна мати
активну життєву позицію, що передбачає саморозвиток і самореалізацію.
На нашу думку, соціальне становлення та розвиток молоді – це процес
різнобічного включення молодих людей в усі сфери життєдіяльності
суспільства та постійна діяльність молодих людей із самовдосконалення та
забезпечення достойного рівня та якості життя.
Складовими процесу соціального становлення та розвитку молоді є:
1. фізичний і психічний розвиток (стан здоров’я, здоровий спосіб життя,
очікувана тривалість життя);
2. соціальний розвиток (засвоєння молоддю соціальних норм і ролей,
набуття певного соціального статусу, визначення способу життя, вибір і
здобуття професії, вища освіта);
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3. гуманітарний розвиток (загальна освіта, культура, моральність,
духовність);
4. рівень матеріального забезпечення (ступінь економічної самостійності
молоді, рівень і якість забезпечення молоддю її основних матеріальних потреб:
харчування, одяг, житло тощо). Бажано, щоб молода людина сформувала в
собі вміння здійснювати відповідний вибір із різних альтернатив
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На сучасному етапі вже немає потреби доводити, що латинська мова є
основою сучасної європейської цивілізації, базою та фундаментом
гуманітарної освіти. Латина використовувалася в різних сферах діяльності
людини: юриспруденції, медицині, філософії, літературі тощо. Саме неї
писали філософські трактати, проповіді та вірші.
Історичні умови склалися так, що латинська мова втратила свою
комунікативну функцію, але вона набула великого освітнього та історичного
значення, стала невичерпним джерелом людської культури та важливою
сполучною ланкою між античністю і сучасністю. Саме вивчення латини
допомагає глибокому засвоєнню знань з безлічі спеціальностей гуманітарного,
технічного та природничого профілів. З багатьох латинських слів складається
українська мова і це ті слова, що ми вживаємо в повсякденному житті,
наприклад: лінія (lіnеа), олія (oleum), вино (vinum), комора (camera), сокира
(securis), котел (catillus), скриня (scrinium), фабрика (fabrica), плід (fructus),
форум (forum), основа (fundamentum), лев (lео), учитель (magister), метал
(metallum), монета (moneta), стіна (murus), муха (musca), природа (natura),
плавання (navigatio), прикраса (ornamentum), батьківщина (patria), професор
(professor), піраміда (pyramis), повторення (repetitio), школа (schola), таблиця
(tabula), тіло (corpus), колега (collega), будинок (domus), пам’ятник
(monumentum) тощо.
Пізнавальне та виховне значення мають прислів’я , приказки, афоризми
та крилаті вислови, які ми дуже часто зустрічаємо в науковій та художній
літературі. Українська мова запозичила їх досить багато та утворила подібні,
які майже однакові з латинськими, що ще більше підтверджує велику схожість
менталітету багатьох європейських народів.
Велике значення мають і наукові терміни латинського походження, саме
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вони забезпечують необхідну науці однозначність. Цілий ряд наук – біологія,
фізика, математика, філологія, хімія, зоологія – користуються латинськими
термінами. Латинська мова навіть на сучасному етапі залишається
невичерпною базою для утворення нової термінології.
Знання латинської мови сприяє розширенню світогляду, розвиває логічне
мислення та йде на користь загальній обізнаності. Знання культури, міфології,
літератури, розуміння історії просто неможливе без знання латини,
користуючись лише перекладами різних документів, текстів, художніх творів,
які дійшли до нас через віки та епохи.
Саме тому ці знання потрібні не тільки вченим, а й тим хто хоче блище
опанувати європейську та античну культуру. Тому і вивчення латини
відбувається двома паралельними шляхами – у лінгвістичному та
культурологічному аспектах. Вони мають скласти основу для викладання
латинської мови у сучасних навчальних закладах, щоб зробити навчання більш
захоплюючим і полегшити вивчення лексичного та граматичного напрямів.
З цією метою зараз створюються сучасні методики, програми,
різноманітні цікаві підручники, хрестоматії, навчальні посібники, які містять
відібраний для навчання лексичний, граматичний та фразеологічний матеріал,
який оздоблений різноманітними ілюстраціями, необхідними текстовими
поясненнями, кросвордами, завданнями, що повинно сприяти підвищенню
загальнокультурного розвитку учнів та студентів.
У нашій державі існувала велика перерва у вивченні латинської мови. Але
сьогодні цей недолік ліквідується: латину вивчають не тільки студенти
філологічних спеціальностей, а й учні університетів, гімназій, ліцеїв.
Однією з цілей навчання – показати, якій трансформації та переробці
зазнав античний матеріал, як змінювався у залежності від епох і національних
умов ідеал античності для людства, в силу яких своїх ідейно-художніх
достоїнств греко-римська культура залишається для людства й донині
немеркнучою цінністю.
Отже, можна однозначно стверджувати, що саме знання латинської мови
необхідно кожній освіченій людині. Видатний римський філософ і діяч
Цицерон написав: «Non enim tarn praeclarum est scire Latine, quam turpe nescire
– He так славно знати латинську мову, як соромно її не знати».
Список використаних джерел:
1. Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній
мові. Київ, 1975. 334 с.
2. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. Москва,
1990. 351 с.
3. Мирошенкова В.И., Фёдорова Н.А. Латинский язык для гуманитарных
вузов. Ростов на Дону, 2000. 416 с.
4. Оленич Р.М. Латинська мова. Львів, 2008. 472 с.
314

Пілієва Заліна
Науковий керівник: Паславська І.Б., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ДЛЯ ФАХІВЦІВ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Знання іноземних мов може виділити ваше резюме та наблизити вас до
співбесіди з потенційним роботодавцем. Нині, роботодавці надають послуги
зростаючо-великій кількості багатомовного населення, як вдома, так і
закордоном. Керівники знають, що багатомовні споживачі складають
величезну силу та представляють значні можливості для подальшого бізнесу.
Якщо ви зацікавленні у зміні кар’єри на нову у сфері, яка розвивається, то
знання іноземної мови може бути плюсом. Такою сферою є готельноресторанний бізнес. Вміння говорити іноземною мовою дозволяє
співпрацювати з різними людьми та розуміти нюанси іншої культури. Це буде
корисно тим хто планує будувати бізнес або працювати в іншій країні. [1].
В даний час вивчення іноземної мови є важливим аспектом для подальшої
роботи майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Насамперед
володіння іноземними мовами необхідне для обслуговування клієнтів, а також
для спілкування. Сьогодні велика кількість клієнтів є іноземцями, і дуже
прикро бачити коли працівники готелів та ресторанів не можуть належним
чином обслуговувати таких гостей, адже більшість з них не володіє іноземною
мовою. В останні роки йде орієнтація на закордонні готельно-ресторанні
комплекси, де знання як мінімум англійської мови при прийомі на роботу не
обговорюється. Тому в даний час існує багато шкіл та курсів іноземної мови
спеціально для працівників готельно-ресторанної галузі. Закінчуючи
навчання, майбутні спеціалісти повинні вільно володіти іноземними мовами.
Також мають володіти не лише певними знаннями з фахових дисциплін, а й
передавати іншомовному співрозмовникові фахову інформацію, описувати
явища, пояснювати факти та наводити аргументи виключно іноземною мовою.
Як же проходить навчання? Існує декілька принципів навчання іноземних
мов. Принцип навчання, яке виховує, також має специфічну забарвленість у
викладанні іноземних мов, оскільки саме навчання цієї дисципліни значно
більшою мірою, ніж будь якої іншої, здатне виховати у тих, хто навчаються,
почуття терпимості, толерантності до інших, ніж у власній культурі, звичаїв,
моделей поведінки, традицій тощо, якими б дивними і незрозумілими вони б
не здавалися спочатку. Це, по суті, є вихованням міжкультурної особистості,
потреба в якій дуже велика у сучасному глобалізованому світі. Принцип
доступності у навчанні передбачає, що новий навчальний матеріал у
навчальному процесі має буде доступним, тобто зрозумілим, таким, який може
бути сприйнятим тими, хто навчаються, відповідно до їхнього рівня
підготовки з дисципліни, віку, цілей та умов навчання тощо. Цей принцип має
особливе значення для викладання іноземних мов. Навіть одноразове
порушення може призвести до дуже серйозних негативних наслідків для
усього навчального процесу.[2, с.86-87].
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І все ж таки як можна вивчити іноземну мову? Іноземну мову потрібно
освоювати поступово, але достатньо інтенсивно. Засвоєння мови – це
тренування трьох основних навичок: говоріння, сприйняття мови на слух та
читання. Для того щоб оволодіти мовою нам потрібно не просто накопичити
певні знання лексики, граматики і зібрати в голові, а ще розвинути мовлення
та навички. Це можна зробити лише за допомогою практики та тренування.
Чотири найефективніших способи вивчення іноземної мови.
1. Оточити себе цією мовою. Поставити на телефоні або комп’ютері ту
іноземну мову, яку вивчаєте, слухати музику на цій мові. Наклеїти по всьому
будинку стікери з новими словами, повісити в кімнаті якийсь гарний постер
іноземною мовою.
2. Поринути в мовне середовище. В ідеалі, звичайно, поїхати в країну,
мову якої ви вивчаєте, хоча б на пару місяців. Але якщо немає такої
можливості – влаштуйте її самостійно. Почати ходити в різні розмовні клуби,
спілкуватися з носіями тієї іноземної мови, яку ви вчите(зараз існує багато
сайтів де це можна зробити), подивитися фільми або серіали на цій мові
(спочатку хоча б з субтитрами).
3. Використовувати допоміжні ресурси. Зараз попит на вивчення
іноземних мов настільки великий, що пропозиції на різні допоміжні ресурси
не вщухають. Це може бути додаток на телефон, комп’ютерна програма або
сайт – вибирайте те, що вам більше подобається і вивчайте іноземну мову із
задоволенням.
4. Потрібно записувати все, що ви не знали. Заведіть окремий блокнотик
або записуйте слова в нотатки. Згадайте, як часто, при вивченні іноземної
мови, ви проходили якесь правило і думали: «А, ну тут все легко, запам’ятаю»
і потім не запам’ятовували. Щоб точно не забути важливу інформацію –
просто запишіть її. Ви завжди можете перечитати свої записи в будь-який
час.[3]
Отже, знання іноземних мов є не тільки запорукою успішної кар’єри, а й
показником освіченості, можливістю спілкуватися з іноземцями. Вивчаючи
мову крок за кроком, ви побачите свої здобутки та напрацювання. Коли буде
видно результат у вас буде бажання рухатись далі, вдосконалювати свої знання
та вміння.
Список використаних джерел:
1. 7 переваг знання іноземної мови. URL https://glebov.com.ua/perevahyznannia-movy.html
2. О.Б. Тарнопольський М.Р. Кабанова Методика викладання іноземних
мов та їх аспектів у вищій школі. 256 с.
3. Як швидко вивчити іноземну мову: 5 ефективних порад. URL
https://politeka.net/uk/life/524676-kak-bystro-vyuchit-inostrannyj-jazyk-5jeffektivnyh-sovetov
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АНГЛОМОВНИЙ СЛЕНГ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
Мова – це ключовий інструмент комунікації, що не має чіткої класової
моделі, проте це не означає, що люди використовують однакові слова у
повсякденному житті. Важливе місце в широкому діапазоні форм розмовного
спілкування займає саме сленг, що змінюється відповідно до часу і простору.
Ф.Уілстек вдало підкреслив, що формалізм у мові – не завжди
раціональний інструмент, а оперування сленгом, як ніщо інше, надає їй
виразності та життєвої сили. Сленг – це використання неформальних слів і
виразів, які не належать до стандартної англійської мови, але прийнятні в
певних соціальних умовах. Субсистема сленгу – динамічне явище, що виникає
і вживається перш за все в усній мовленнєвій діяльності людини, набуваючи
нових лексичних форм, оскільки сучасний комунікаційний простір жодного
дня не стоїть на місці, виявляючи специфіку особливостей в кожній мові. [1, с.
16]
З іншого боку, це явище нестандартної комунікації встановлює сучасній
філології проблематику для вивчення та стає предметом постійного наукового
пошуку. Деякі стверджують, що залучення сленгу знищить англійську мову і
приведе до бар’єрів у спілкуванні, інші – на противагу трактують його
використання, як жартівливе урізноманітнення мови, важливе для пізнання.
Метою даного дослідження є функціональні аспекти сучасного
молодіжного сленгу та особливості його перекладу.
Не одне десятиліття численні науковці прагнуть дослідити особливості
сленгу та дати чітке визначення терміну, проте, як показало вивчення наукової
літератури, єдиного підходу до даного явища досі не існує. За визначенням
фахівця даної галузі, Е. Партріджа, для сленгу притаманна характеристика
“нічого не сприймати серйозно”. Таким чином, його полюбляють
використовувати саме у жартівливому змісті, але, наприклад, американці іноді
можуть включати сленг не тільки до повсякденного вжитку, а навіть до
ведення справ. Вони вважають, що під час деяких офіційних прийомів словасленгізми допомагають людині запам’ятатися партнерам, як особа з якісним
почуттям гумору та мудрістю до раціонального вживання згідно з ситуацією.
Використання жаргонних слів є ознакою більш високого ступеня
комунікативної свободи. Люди, які мають певний офіційний статус, вдаються
до сленгу з різних причин, але головна з них – це досягнення особливих
неформальних відносин між учасниками спілкування. Такий метод можна
оцінити як “лінгво-ідеологічний підкуп”. [2, с. 180]
Більшість сленгів створюються громадськістю у повсякденному житті,
адже їх використання здається зручнішим, виразнішим та яскравішим.
Здебільшого молодь продовжує намагатися впроваджувати новизну серед
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своїх комунікаційних груп, що згодом набирає популярності вже поза їх
межами. Прикладами таких найсучасніших слів 2020 року стали: “aggro” –
“лютий дикий”, “yeet/yot” – “кидати щось зі значною силою”, “rides”–
“взуття”, “OUTWIT”– “кращий”, “snatched”– “привабливий, той, що притягує
око”. Переважно сучасні англомовні підлітки максимально скорочують слова
або взагалі використовують фрази у формі абревіатури: “Srsly” – це коротка
форма від ‘seriously’, “ship” – “relationship”, “GOAT” – “greatest of all time”,
“IYKWIM” – “if you know what I mean”, “BUDWEISER” – “but you don’t want
every individual sharing equal rights”, “LMIRL” – “let’s meet in real life” або
навіть “V” від “very”. [3]
Таким чином, сленг вважається не лише експресивною подачею
спілкування, але й повноцінною тенденцією до економії мовних засобів. Так
звана “мовна економія” включає процеси, що пропонують залучати
скорочення способів передачі змісту висловлювання, внаслідок чого, поперше, відбувається ліквідація інформаційно надмірних елементів; по-друге,
підвищується інформаційна стислість висловлювання, а отже, це веде до
швидких та зручних темпів спілкування.
Носіям однієї мови важко зрозуміти особливості значення застосування
сленгу іншої, а достовірно перекласти у правильному сенсі – справа нелегка.
Існує кілька способів перекладу цієї субсистеми. При перекладі сленгової
лексики перекладач частіше за все вдається до такого перекладацького
прийому, як трансформація (лексична і лексико-граматична). Найчастішим
видом трансформації є лексико-семантична заміна (модуляція, генералізація,
конкретизація). При перекладі сленгу найприроднішим є використання
функціональних аналогів за наявності їх в мові перекладу. При їх відсутності
можна використати просторіччя, яке додає тексту необхідну характеристику
відхилення від літературної норми.
У будь-якому разі сленг містить складнощі для перекладу, тому що деякі
сленгізми можуть бути незафіксованими у словниках, враховуючи такі їх
ознаки, як, наприклад, тенденцію недовговічності та переважно усне
повсякденне вживання. Вибір засобів вираження в мові перекладу залежить
безпосередньо від з’ясування значення слова у контексті. Кінцевий варіант
перекладу повинен передавати не тільки сутність слова, але й експресивностилістичне забарвлення. [4, с. 92-96]
У результаті дослідження ми з’ясували, що на даному етапі сленг є тим
лексичним засобом, який представляє собою значний прошарок розмовної
динамічної мови та має тенденцію постійно трансформуватися. Щодо
адекватного перекладу сленгових одиниць, у більшості випадків будуть
переважати фонові знання про сленг, тобто інформація про ситуацію
вживання відповідного сленгізму.
Список використаних джерел:
1. Redkozubova E. А. Modern Communicative Space: Approaches to
Description. The Humanities and social sciences. 2017. P. 145-151.
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ПЕРЕКЛАД АБРЕВІАТУР ТА АКРОНІМІВ
В ДІЛОВОМУ ЛИСТУВАННІ
Зростання числа скорочень в сучасній діловій англійській мові є
абсолютно закономірним. Наслідком розвитку науки і техніки, міжнародних
інтеграційних процесів в області економіки є поява все більше нових термінів.
Більшість з них в англійській мові виражається за допомогою словосполучень
чи складних слів. Тому, щоб полегшити запам'ятовування довгих назв,
з’являється потреба скоротити їх тим чи іншим способом. Цим і пояснюється
необхідність вивчати економічну абревіатуру.
Проблеми скорочення лексичних одиниць як специфічного мовного
феномену і особливості їх перекладу привертали увагу багатьох дослідників.
Вони розглядаються в численних статтях та окремих роботах таких науковців,
як С. М. Єнікєєва, Н. Н. Морозова, Л. С. Бархударов, В. Н. Комісаров,
Д. І. Алексєєва, Є. П. Волошин, Р. І. Могилевський, В. Г. Павлов, М. М. Сегаль,
Л. О. Шеляховський, Т. Пайлз, О. Есперсен та ін. Багато науковців
досліджували особливості утворення і перекладу екологічної лексики, зокрема
С. В. Баранова, О. В. Сологуб, Н. С. Руденко, С.Н. Семенова. Незважаючи на
досить чисельні дослідження, присвячені проблемам абревіації в сучасних
мовах, серед лінгвістів ще й досі не існує одностайної думки щодо місця
абревіатур в теорії словотворення і скорочені лексичні одиниці залишаються
у багатьох відношеннях загадкою в лінгвістичному плані [1, с. 5]
Діловий лист – це невід’ємна частина ділової сфери, яка відноситься до
переліку основних сфер діяльності будь-якого суспільства; це поширений вид
документації та один із засобів обміну інформацією. Офіційні листи належать
до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між
підприємствами, організаціями, установами, фірмами та закладами. У
«Великому тлумачному словнику української мови» за редакцією В. Бусела
можна знайти таке визначення цього поняття: «Діловий лист – узагальнена
назва великої групи управлінських документів, які служать засобом
спілкування між установами, організаціями, відомствами» [4, с. 105].
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При написанні ділових листів завжди дотримуються певних правил, тому,
під час їх перекладу з іноземної мови, обов’язково потрібно враховувати
особливості лексико-граматичної структури певних мов. Звичайно, під час
перекладу ділового листа з англійської на українську мову виникає чимало
труднощів. Однією з таких проблем є заміна типу синтаксичного зв'язку. Як
відомо, англійська та українська мови у складних реченнях мають зв'язки
сурядності та підрядності, а під час перекладу може відбутись заміна як
підрядності на сурядність, так і сурядності на підрядність.
Наступною
проблемою
є
переклад
абревіатур,
які
часто
використовуються під час ділового листування. Вони є зручними для
спілкування у вузькому колі фахівців. Але під час перекладу з англійської
мови слід застосовувати функціональні відповідники таких абревіатур.
Наприклад: сhq (cheque) – чек, f.e. (for example) – наприклад, IT – Italy, CA –
Canada [4, с. 106].
З точки зору лінгвістики абревіатури не є самостійними, звичайними
словами. Такими є вихідна форма, тобто слова, з яких складається абревіатура.
Відомо, що абревіатури не мають кореня, афіксів, тобто таких граматичних
елементів, які характеризують слово як особливого роду мовну одиницю.
Проте, слід підкреслити, що із плином часу абревіатури стають
загальнозрозумілими і без розшифрування. Їх починають використовувати як
повнозначні терміни. Або ж іноді поряд з скороченням просто не виявляється
повної форми, тому що в ряді випадків лексичне скорочення з часом може
стати самостійним словом, тобто основним способом вираження даного
поняття. Повна вихідна форма може зникнути, і скорочення, на нашу думку,
перетворюється на самостійне слово за таких обставин:
1) якщо скорочення набуло суспільної значимості;
2) якщо є можливість прочитати скорочення як слово за нормами звукової
системи мови;
3) якщо має місце регулярна відтворюваність у процесі комунікації, яка є
«необхідною умовою самого існування і функціонування мови як засобу
спілкування».
Прикладами абревіатур, які стали самостійними словами, можуть
служити: у англійській мові maser – мазер, laser – лазер, radar – радар, OTAN –
НАТО, SECAM – система кольорового телебачення СЕКАМ, ONU – ООН.
Основна мета вживання абревіатур – економія часу, мови та письмового
тексту. У процесі вимови абревіатура приблизно у п’ять разів коротша, аніж
відповідне їй поняття, а на письмі економія ще більш вражаюча. Але переваги
такої економії помітні до тих пір, доки ці абревіатури зрозумілі
співрозмовнику або перекладачу [2, с. 43]
За формою скороченої частини розрізняють три типи скорочень:
-кінцеве (апокопа),
-серединне (синкопа)
-початкове (афереза).
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Серед наведених типів переважає апокопа, особливо в англійській мові,
де наголос падає на останній склад: incl. – including – «включно»; exc. – except
– «за винятком»; admin. – administration – «адміністрація», «управління»; арр.
– appendix – «додаток»; Nov. – November – «листопад»; Dir. – Director –
«директор»; Corp. – Corporation – «корпорація»; cont. – contents – «зміст»; anal.
– analysis – «аналіз»; fend – defend – «захищати»; story – history – «історія»;
acct. – account – «рахунок»; amt. – amount – «сума», «кількість», «величина»;
Dept. – department – «департамент», «відділ»; mkt. – market – «ринок»; Ltd. –
limited – «з обмеженою відповідальністю»; gds. – goods – «товари», «вантаж»;
regd. – registered – «зареєстрований» [3, с. 110]. Лексичні скорочення
використовуються як на письмі, так і в усній формі і поділяються на
абревіатури, усічення та контамінації. Абревіатури поділяють на: ініціалізми
– це скорочені слова, отримані з перших літер складного словосполучення.
Вони поділяються на акроніми й абревіації.[3, с.107]
Акроніми (acronyms), в свою чергу, представляють собою скорочення, які
сприймаються та читаються як звичайні слова (лексичні одиниці). Вони
утворюються шляхом різних поєднань букв. До акронімів можна віднести
наведені вище приклади – radar, laser, sonar. [2, с.44]
Широке застосування абревіації в сучасному термінотворенні пов’язане з
наступними інтралінгвістичними причинами:
1) матеріальністю мовного знака, що дає можливість створювати
скорочену оболонку повного слова або словосполучення, тобто абревіатури ;
2) лінійністю мовного потоку, унаслідок чого використання скорочень,
які конденсують інформацію, дозволяє передавати велику кількість інформації
в одиницю часу;
3) надлишком інформації на всіх рівнях мови, що уможливлює
скорочення без втрати інформативності;
4) нерівномірністю розміщення інформації між елементами мовного
потоку: із максимумом інформації, що припадає на початок слова, і мінімумом
– на кінець [1, с.10]
Отже, можна зазначити, що абревіація останнім часом є одним з
найбільш продуктивних способів поповнення словникового складу багатьох
мов. Абревіація викликає чимало проблем з точки зору теорій словотворення
та є найбільш розповсюдженим способом перекладу не тільки у ділових
листуваннях, а і у різних сферах галузей.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION
IN MODERN GLOBALIZATION CONDITIONS
Communication is one of the most important components of a person’s life. In
a broad sense, this concept covers far more than just the exchange of information
between people. It includes channels of transmission and reception of information
where machines, devices, computer networks and applications are involved.
Despite constant changes in society and nature, it remains unchanged that the
essence of human communication is the exchange of thoughts, information and
achievements, mutual understanding, harmony of relations in all spheres and at all
levels of being human. However, forms, tools and methods of human
communication are changing.
In conditions of globalization, the spread of international contacts,
internationalization of society has also changed the nature of communication.
Establishing business and friendly contacts with representatives of other countries
required good knowledge of foreign languages. However, this is not enough because
there are serious obstacles in communicating with foreigners like ignorance of their
ethnic and cultural background features [2].
Cultural identity destroys the interconnection with globalization processes that
take place in the field of culture, because cultural identity of a person with a
particular community is realized primarily through internalization of norms, ideas,
values, patterns of behavior that create this culture.
Global cultural interaction is growing in importance in current globalization
conditions. In this regard, globalization of the socio-cultural space should be
considered as an objective reality of contemporary social development. Considering
globalization from this point of view, it should be noted that the processes of
globalization lead to an increase in communication opportunities, strengthening of
human rights, improvement of living standards, recovery of national economies and
growth of personal incomes. In addition, globalization processes make the state
borders more conditional, promote the growth of national consciousness, which
allows
us
to
know
the
positive
aspects
of
globalization
[1, p. 223].
All teams have a common language, but when some people are more fluent
than others, it creates social distance between members. In global teams, people who
are less fluent in English tend to withdraw from communication, which means the
team may not get all the input it needs. Understanding what’s said can be challenging
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if people speak too fast or use too much slang. This also might have an influence on
how people’s competence and performance are perceived. I worked for an
organisation where non-English native speakers felt that their career progression
opportunities were not the same as for English native speakers.
Cross cultural communication becomes more and more necessary for a large
number of people. Thinking about globalisation, internationalisation of markets, the
ongoing immigration processes and the growing tourism sector the reasons for this
deployment seem to be clear. Communicating across cultures is associated with
problems and barriers to communication. The first big problem getting in mind is
the language itself, because two communication partners must own one language
which both of them are able to speak. Aside from this, persons from different
countries have also a different cultural background. So, they have different values,
beliefs and ideologies. Those differences can cause misunderstandings and lead to
stereotypes. For communication partners these assumptions are a hard foundation
for communication with high effects [3].
In global virtual communities, people don’t get the chance to interact and build
relationships with each other as in a traditional office environment. And the less you
know about people, the less you share information with them. Collaboration within
virtual communities is, therefore, more challenging.
For successful cross cultural communication it is fundamental to get to know
about the different dimensions of communication, because one essential feature of
cross cultural communication is that at least one communication partner uses a
foreign language [3].
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
Серед проблем перекладу англійських термінів на українську мову
швидкого розв’язування
вимагають питання з перекладу юридичної
термінології. Зазвичай труднощі при перекладі юридичної термінології
спричинюються дією міжмовної термінологічної інтерференції.Юридичні
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терміни широко використовують не лише в юридичній сфері, але і в інших
сферах мовної комунікації,через що існує неабиякий попит на вивчення
юридичної мови для спеціальних цілей. Юридична термінологія є незвичним
об’єктом дослідження, тому що характеризується великою різноманітністю
сфер застосування у порівнянні з іншими терміносистемами. Відповідність
юридичної термінології у словниках часто не забезпечує правильного
уявленняпро лексичну одиницю, тому що аналогічні терміни в двох мовах
позначають різні поняття і ступені вагомості схожих за значенням понять.
Вивчення юридичної термінології, способів її перекладу, а також її
застосування на заняттях англійської мови представлені у роботах ряду
дослідників, зокрема М. М. Лаврененко, Т. П. Некрасова, Н. П. Глинської та
ін. Численні дослідження правової термінології знаходимо у А. Б. Бушева,
Г. О. І.Баркалової, В. О. Іконнікової та ін.
Англійська мова має розвинуту термінологічну систему для позначення
юридичних реалій. Так, для позначення юридичних професій існують терміни,
більшість яких є синонімами: lawyer, lawagent, jurist, jurisprudent, solicitor,
advocate, attorney, legist, legalist, barrister, councel, councellor, legalexpert,
manoflaw. Найбільш загальний термін – lawyer перекладається як юрист,
адвокат, законознавець, правознавець. Широке семантичне поле охоплюють
терміни: jurist, jurisprudent, legist, legalist, manoflaw – які в залежності від
конкретної ситуації також перекладаються як юрист, адвокат, законознавець,
правознавець. Lawagent вживається для позначення будь-якого юриста, за
винятком адвоката, а також перекладається як повірений, стряпчий. Складна
термінологічна система відображає градацію в межах професії адвоката:
advocate – найбільш загальний термін в цьому ряду; solicitor – адвокат, що дає
поради клієнту, готує справи, але не має права виступати в судах нижчої
інстанції, повірений; barrister – адвокат, який має право виступати в судах
лише вищої інстанції, для нього справи готує solicitor. Councel і councellor
також вживаються у значенні адвокат, але означають адвоката, який дає
консультації, юрисконсульта. Глинська у своїй дисертації зазначає, що
prosecutor перекладається як «прокурор», але функції цих суб’єктів у системах
британського та українського права не співпадають, і британець, почувши
слово prosecutor, розуміє його у зовсім іншому значенні у порівнянні з тим, що
розуміє під цим словом українець [1, c. 17].
Найбільш близьким синонімом цих двох термінів є barrister.Відповідно до
дослідження Бушева, при перекладі юридичної термінології з англійської мови
можна використати такі методи як описовість, транскрипція-транслітерація,
застосування англіцизмів, описовий метод у поєднанні з транслітерацією,
латинська еквівалентність, вибір еквівалента. У такий спосіб, при
використанні судових промов Верховного Суду Великобританії як приклади
аутентичних текстів на заняттях з англійської мови, можна виділити окремі
групи правових термінів, які стосуються вищезгаданих методів.перекладу.
[2, c. 22].
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Як зазначає Зуєва, у зв’язку із двомовною спрямованістю, на заняттях
юридичної англійської мови активний вокабуляр подається з перекладом на
українську мову нейтральних, ідіоматичних та термінологічних значень,
релевантних для студентів певного напрямку підготовки. Окремо виділяються
ідіоматичні вирази. При цьому засвоєння і закріплення лексики здійснюється
в завданнях на множинний вибір, співвіднесення з дефініцією і англоукраїнський та українсько-англійський переклад. Саме двомовність в подачі і
роботі над лексикою забезпечує зіставлення обсягів значення в обох мовах і
виявляє національну специфіку лексичної одиниці. Для єдності юридичної
термінології необхідно, щоб при позначенні в нормативному тексті певного
поняття послідовно вживався один і той же термін, а при позначенні різних,
не співпадаючих між собою понять, використовувалися різні терміни [3, c. 58].
Серед лексичних перекладацьких трансформацій Комісаров виділяє такі,
як: переклад за допомогою лексичного еквівалента, калькування,
транскрибування, транслітерація, переклад за допомогою аналога, описовий
переклад, приблизний переклад, переклад шляхом створення неологізму
[4, с. 253].
Нікіфорова досліджує особливості юридичної термінології і наводить
таку класифікацію юридичних термінів:
1) Загальнозначущі терміни характеризуються тим, що вони вживаються
в повсякденному житті і зрозумілі всім, до цієї групи термінів відносяться,
наприклад: біженець, свідок, працівник; accomplice, accreditation.
2) Спеціальні юридичні терміни володіють особливим правовим змістом,
(і, мабуть, зрозумілі далеко не всім, а лише фахівцям у галузі права),
наприклад: необхідна оборона, задоволення позову; coerced acquiescence, to
retaliate accusation.
3) Спеціально-технічні терміни відбивають область спеціальних знань –
техніки, економіки, медицини і т.д. (мабуть, ці терміни повинні бути зрозумілі
юристові, що є ще і фахівцем в іншій області), наприклад: недоброякісна
продукція, правила техніки безпеки, non-patentable, nuclear-free. [5, с. 173]
Юридичний термін буває і багатозначним, незважаючи на те, що однією
з вимог до терміна є саме однозначність, адже законодавець повинен дати
юридичному термінові одне-єдине визначення, включити в нього всі істотні
ознаки, які є регулюючими за характером і мають юридичне значення.
Отже, юридичний термін — слово або словосполучення, що виражає
поняття з правової сфери суспільного життя і має визначення
(дефініцію).Особливості перекладу юридичних термінів на англійську мову
полягають у їх багатозначності та в багатьох випадках,відсутності
еквівалентів-відповідників у мові перекладу. Одним чи не найвагомішим
аспектом перекладу є вибір законодавчої системи та терміносистеми певної
англомовної країни перед початком здійснення юридичного перекладу. Зі
сторони українського наукового середовища було б доцільним створити
сучасні українсько-англійські словники відповідно до галузі права та
законодавства різних англомовних країн. Це б суттєво спростило роботу
перекладачів та внесло б ясність у міжнародну співпрацю.
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ВИЩОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
Інтернаціоналізація вищої освіти стає стратегічною метою розвитку
багатьох країн світу, якими накопичено достатній досвід комплексного
міжнародного співробітництва. Вона розвивається у напрямі встановлення
комплексного міжнародного співробітництва та стає стратегічною метою не
лише для університетів, а й для багатьох урядів і світового співтовариства в
цілому.
Країни світу знаходяться в постійному пошуку нових підходів,
теоретичного обґрунтування і впровадження в освітній процес та наукову
діяльність університетів інноваційних систем професійної підготовки
здобувачів вищої освіти в контексті інтернаціоналізації вищої освіти. У
економічній сфері високорозвинених держав сьогодні спостерігаються
кардинальні зміни, пов'язані з формуванням інформаційного суспільства.
Розвиток виробництва на основі новітніх інформаційних технологій,
відповідне скорочення життєвих циклів товарів та послуг сприяють тому, що
основна конкурентна боротьба переноситься, все більше, у наукову та
освітянську сферу. Країни, які в змозі забезпечити розвиток освіти і науки, у
майбутньому можуть розраховувати на провідну роль у світовій економіці, на
роль лідера в багатьох галузях діяльності і протистояти тиску інших країн.
Інтернаціоналізація вищої освіти – відносно новий феномен, який може
мати різні трактування. Процес інтернаціоналізації вищої освіти розвивається
завдяки
динамічно
еволюціонуючим
політичним,
економічним,
соціокультурним та академічним факторам. Сукупність цих факторів в
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залежності від регіону, країни, закладу вищої освіти або конкретної освітньої
програми приймає різні форми. Універсальної моделі інтернаціоналізації не
існує. Існуючі регіональні та міждержавні розходження інтернаціоналізації
постійно змінюються, так само як і відмінності між підходами до
інтернаціоналізації, що використовуються в різних університетах.
Європейський досвід переконує, що в контексті інтернаціоналізації немає
єдиного шаблонного підходу, який би постійно працював. Відтак, пошук
стратегії розвитку інтернаціоналізації вищої освіти в Україні потребує
розвиток. Методи реалізації стратегій вищої освіти можуть значною мірою
впливати на їх результати, які знаходяться в залежності від потенціалу
відповідальних осіб [2].
На думку Дж. Гудзік [3], успішність інтернаціоналізації залежить від:
ефективності управління; орієнтованості інституційної культури на розвиток
інтернаціоналізації; врахування інтернаціоналізації при стратегічному
плануванні; особливостей адміністративних практик і принципів.
Інтернаціоналізація повинна стати частиною стратегії і враховуватися при
вирішенні ключових питань розвитку університету, пов’язаних з місією і
цінностями, принципами фінансового управління, розвитку бренду та
управління людськими ресурсами, а також при прийнятті рішень щодо
трансформації університету, зміни керівництва, модернізації навчальних
планів. Це, звичайно, не означає, що інтернаціоналізація повинна бути
домінуючим фактором у процесі прийняття рішень, але, безумовно, повинна
прийматися до розгляду. У такому разі результати інтернаціоналізації будуть
сприяти зміцненню міжнародних зв’язків і вирішенню суспільно значущих
завдань.
До основних викликів вищій освіті спричинених глобалізацією
відносяться:
– комодифікація, пов’язана з перетворенням знання і освіти на
міжнародний товар;
– комерціоналізація як орієнтація на отримання максимального прибутку
від продажу освітніх товарів;
– зниження якості вищої освіти внаслідок її масовізації;
– виникнення недоброчесних провайдерів, орієнтованих виключно на
прибуток, можливості для шахрайських і низькоякісних постачальників вищої
освіти, так званих «ступеневих млинів», боротьба з якими вимагає
багатосторонніх зусиль на національному і міжнародному рівнях;
– вестернізації, або американізації, оскільки лідерство у царині вищої
освіти належить розвиненим країнам світу, серед яких першість зберігають
США [2].
Таким чином, у глобальному контексті розгортається глобальне освітнє
співробітництво і глобальна освітня конкуренція, де провідне значення
набуває остання. У такому випадку інтернаціоналізація як явище має суттєво
підсилити конкурентоспроможність національних систем освіти на світовому
ринку надання освітніх послуг.
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Тому на початковому етапі глобалізації увага теоретиків і практиків
зосереджувалась, насамперед, на більш активному і цілеспрямованому
залучені іноземних студентів і науковців до освітніх установ, а підвищення
академічної мобільності стало першим пріоритетом інтернаціоналізації
університетської освіти.
Беззаперечно, що інтернаціоналізація стимулює освітній розвиток будьякої країни, зокрема України. Вагомий внесок в позитивні зрушення робить
іншомовна підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей.
Аналіз освітньої діяльності Ради Європи та Європейської комісії, їх політики
в сфері іншомовної підготовки майбутніх фахівців, дослідження зарубіжних
науковців, дають підстави стверджувати про велику значущість іноземних мов
для життя й діяльності майбутнього фахівця на світовому ринку праці [1].
Отже, глобалізаційні процеси у світовій економіці потребують від
майбутніх фахівців, окрім ґрунтовних фахових знань, вміння та навички
навчатися впродовж життя, обмінюватися досвідом роботи з фахівцями з
інших країн, що потребує набуття навичок іншомовної комунікативної
взаємодії. Від успішності комунікативної взаємодії, яка вбачає високий рівень
іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей у
сучасному світі залежить і успіх професіонала, й економічний успіх країни.
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ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ
Електронне навчання  це система вивчення певних предметів за
допомоги інтернет-ресурсів, а також електронних та інформаційних
технологій. Іноді цей термін пов’язують з такими визначеннями як
дистанційне, домашнє, онлайн та віртуальне навчання. Це, наприклад, всім
відома на даний момент система дистанційного навчання “Мудл”.
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Питання електронного навчання, його структури та доцільності
використання розглядали такі зарубіжні науковці як Деллінг, Томпсон, Кіган,
Моїсеєва, Петров. Серед вітчизняних вчених можна виділити Бикова,
Шукевича, Кухаренка та Овчарука.
Бадрул Хан пояснював термін електронне навчання як: “Використання
нових інформаційних технологій, технологій мультимедіа і Інтернет в процесі
навчання” [1].
На сьогоднішній день віртуальне навчання стає популярним не тільки
серед учнів шкіл і вищих навчальних закладів, але й серед працівників
різноманітних компаній, установ та підприємств. Найбільше користувачів
електронного навчання налічується в США та Канаді. Серед Європейських
країн лідерами є Великобританія, Германія, Італія та Франція.
Виступаючи в якості повної заміни або як доповнення до традиційного
навчання, асинхронне електронне навчання є, мабуть, найбільш швидко
зростаючим сегментом у сфері вищої освіти США. Останні дослідження в
США показують, що електронне навчання, виступаючи в якості повної заміни
традиційного навчання, має в середньому щорічне збільшення чисельності
студентів і охоплює трохи менше 20% всіх студентів в період між 2002 і 2008
роками, приблизно 300 000 викладачів займаються електронним навчанням (у
тому числі у США в 2008 році від 20 до 25 % студентів реєструвалися хоча б
в одному онлайн - класі) [2].
Електронне навчання можна використовувати з такими цілями:
-самостійна робота з електронними матеріалами, використовуючи
комп’ютер, мобільний телефон і т. д;
-отримання консультацій, проведення нарад, оцінок віддаленого експерта
(викладача), можливість дистанційної взаємодії;
-створення розподіленої спільноти користувачів, які ведуть спільну
віртуальну навчальну діяльність;
-своєчасна неперервна доставка електронних навчальних матеріалів;
-стандартизація та сертифікація електронних навчальних матеріалів,
технологій, дистанційних засобів навчання;
-формування та підвищення інформаційної культури всіх учасників
навчального процесу;
-засвоєння, популяризація та передача інноваційних педагогічних
технологій, підвищення ефективності діяльності педагогів;
-можливість розвивати навчальні Web-ресурси;
-можливість в будь-який час, з будь-якого місця одержувати сучасні
знання;
-доступність одержання освіти особами з фізичними вадами [3].
Згідно досліджень “IT Ukraine Association”, лише 4,5% (тобто 175,8 тис.)
учнів від загальної кількості(3,9 млн.) користуються послугами електронного
навчання.
Серед головних проблем є:
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- відсутність сформованої державної політики та організаційних
можливостей
- недостатня кваліфікація вчителів
- недоступність контенту (мала кількість офіційно схваленого державою
контенту, складність пошуку контенту, необхідність авторизації у кожного
виробника окремо, висока вартість для широкого кола) [4].
C.О.Семеріков виділяє елементи системи електронного навчання, що
є спільними з дистанційним:
– змістові об’єкти: навчальний матеріал поділений на модулі, що містять
об’єкти різної природи – текст, графіку, зображення, аудіо, анімацію, відео
тощо. Як правило, вони зберігаються в базі даних і доступні в залежності від
потреб суб’єктів навчання. Результатом є індивідуалізація навчання –
студенти отримують лише те, що їм потрібно, засвоюючи знання у бажаному
темпі;
– спільноти: студенти можуть створювати Інтернет-спільноти для
взаємодопомоги та обміну повідомленнями;
– експертна онлайн-допомога: викладачі або експерти (інструктори з
курсу) доступні в мережі для проведення консультацій, відповіді на питання,
організації обговорення;
– можливості для співпраці: за допомогою відповідного програмного
забезпечення можна організувати онлайн-конференції, спільну роботу над
проектом студентів, географічно віддалених один від одного;
– мультимедіа: сучасні аудіо- та відео-технології подання навчальних
матеріалів з метою стимулювання прагнення студентів до набуття знань та
підвищення ефективності навчання [5].
На сьогоднішній день світ охоплений цифровою павутиною, дітей у наш
час називають епохою цифрового покоління, тому зовсім не дивно що для них
спосіб отримання будь-яких знань через інтернет є абсолютно нормальним і
навіть вже звичним. Ми звикли лежачи вдома на дивані взяти телефон і знайти
безліч інформації з потрібної теми, а не йти в бібліотеку і серед тисяч книжок
шукати саме ту, тому сучасні технології подобаються дітям, хоча це явище
відносно нове.
Сучасний світ дуже швидко розвивається і прагне мати освічених дітей,
не тільки у сфері науки, але й цифрових технологій. Саме електронне навчання
допоможе задовольнити цю потребу.
Отже, потрібно не лише вдосконалювати засоби забезпечення
електронного навчання, але й підготувати відповідний рівень знань як дітей,
так і вчителів щодо доцільного використання, а також усунути всі недоліки і
постійно вдосконалювати електронне навчання.
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DEVELOPMENT OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION OF
BUSINESS STUDENTS
Intensification of economic development and globalization process are forcing
the companies to expand and extend their businesses abroad challenging them to
develop cross-cultural communication competence.
The problem of cross-cultural competence forming of Economics and Business
students is currently the subject of numerous studies. This interest is caused by the
processes of economic globalization and cultural integration that take place in the
modern world. English is a dominant language in business, an international language
of business communication; at least two thirds of all business correspondence in the
world is written in this language. Therefore, teaching English to Economics and
Business students in higher education should go in parallel with the study of business
cultures of English-speaking countries and such concepts as “national business
culture”, “criteria of differences in business cultures”, “types of national business
cultures”, as well as communication behavior of national business cultures of
various types [1]
Developing cross-cultural competence is a process which involves methods and
procedures dedicated to evolving cross-cultural competence that leads to the
adoption and understanding of the features of one’s own culture, develops a positive
attitude to other cultural groups and its participants, and increases the ability to
understand and interact with them [3].
According to T. Stobierski, cross-cultural communication is the process of
recognizing both differences and similarities among cultural groups in order to
effectively engage within a given context. In other words, cross-cultural
communication refers to the ways in which people from different cultural
backgrounds adjust to improve communication with one another [4].
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Rasmussen L. J. and Sieck, W. R. have outlined basic aspects of cross-cultural
competence. The main of them are as follows:
1.
Be focused on your objectives.
2.
Understand the culture within yourself.
3.
Manage your attitudes towards the culture.
4.
Direct your learning of the culture.
5.
Develop reliable information sources.
6.
Learn about the new culture efficiently.
7.
Cope with cultural surprises.
8.
Plan cross-cultural communication [2].
To overcome these barriers, it is necessary to continue to explore this issue.
Modern business environment that is intensively developing and improving requires
deep research of cultural elements that comprise the process of communication
between people and companies. Development of intercultural communication skills
can ensure effective business collaboration and promote fruitful cooperation of
organization’s team members.
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MARKETING AND MANAGEMENT AS AN INTEGRAL PART OF
THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
In competitive market conditions the hospitality industry should ensure high
level of comfort of living as well as constant growth of the level of client servicing,
wider choice of additional services including information, domestic, intermediary,
business center services, leisure activities, etc.
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The experience of recent years in the hospitality industry in Ukraine indicates
a slow increase in the quality parameters of the assessment of labor productivity by
enterprises in the industry. At the same time, today a network of high-class hotels is
being developed, which provides accommodation services in accordance with the
requirements of the world standards.
The hotel and restaurant complex is an especial component of the social sphere
and it is of great significance for the enhancement of social production as well as the
increase of the living standard.
Marketing of the hotel product as a market management concept aims to meet
the needs of tourists for travel and leisure. The goal of the hotel marketing system is
expressed in four alternative options:
- increase of consumption of the hotel product;
- achievement of maximum meeting of consumer needs;
- providing the widest possible range of hotel products;
- maximizing the quality of recreation [3, p.18].
Considering the hotel and restaurant marketing and tourism as the main market
concept of management in the hotel business, it should be noted that the hotel
business industry by its basic characteristics has no fundamental differences from
other industries, so all the essential provisions of modern marketing can be fully
applied in the hotel marketing [1, p. 44].
To develop the activities in the market of hotel and restaurant services in
Ukraine, it is necessary to ensure rational use the resources rationally, adequate
allocation of the budget for marketing events and PR, comprehension and operation
in accordance with current trends, in particular:
- diversify services: to add to the list of services provided those that are needed
by the clients (for example, laundry and ironing of personal belongings, delivery of
books to the room, safe, etc.);
- widely use information technologies to promotion the establishment
(contextual advertising, social networks, development and optimization of the
official site of the institution);
- hire highly qualified managers;
- expand the network of the establishment (franchises, partnership agreements,
etc.) [2, p.162].
Effectively organized marketing activity gives an opportunity to improve the
efficiency of the hotel industry business and improve its competitiveness. The key
to the effectiveness of hotel and restaurant business management is the realization
of its controlling function. Effective and reliable control by the management is an
important and decisive condition for effective management if its main stages
including the establishment of facts, their critical assessment and the development
of measures to improve the enterprise are accomplished.
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ
Стрімкий розвиток комп’ютерної техніки, застосування її в
повсякденному житті, можливість комп’ютера зберігати, представляти та
обробляти будь-яку інформацію призвело їх використання в освітній сфері
діяльності. Кожен викладач має розуміти, що комп’ютер не являється
механічним педагогом, а є лише засобом для покращення та розширення
можливостей навчального процесу.
Комп’ютерні мережні технології стали одними з перспективних
платформ для розвитку сучасної системи дистанційної освіти, електронного
навчання, мобільного навчання , які ефективно використовуються для
різноманітних форм навчання. Внаслідок виникнення електронного навчання,
визначився новий напрям - змішане навчання. Відповідно до цього, в світі
відбувається стрімкий розвиток індустрії зі створенням програмних
комплексів e-learning різної спрямованості, в тому числі систем доставки
контенту, організації та управління навчанням, які об’єднують у собі
інструменти адміністрування, комунікацій, оцінки знань, розробки
навчальних курсів [1].
Змішаний курс за обсягом навчального матеріалу значно більший у
порівнянні з обсягом за традиційною формою навчання. Кожний учень або
студент має можливість навчатися за власною розпорядком дня, у будь-який
зручний час. Використання електронних навчальних курсів сприяє
зменшенню прогалин студентів у знаннях, можливість одержувати додаткову
інформацію для підвищення рівня своєї освіти, відпрацювання пропущених
занять.
Змішане навчання – це методика формальної освіти, згідно з якою студент
засвоює одну частину матеріалу онлайн, тобто самостійно керуючи своїм
часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає
під час пар в аудиторіях. Це можливість ознайомитися з необхідним
матеріалом за допомогою інтернету та гаджетів перед заняттям. І при цьому
не нудитися за книжкою. Просто взяти свій телефон або ноутбук, зайти у
власний кабінет, продивитися відео з граматикою та дізнатися слова, які
знадобляться під час наступного заняття, а за допомогою вправ можна
підтвердити свої набуті знання [2].
334

Можна взяти приклад із сьогодення, молодь сидить в таких соціальних
мережах як: Youtube, Instagram, Interpals, Facebook та інші. Дійсно, у
соцмережах можна дізнатися багато чого цікавого. Наприклад, вивчати нову
мову за допомогою тематичних постів, фільмів та відео-уроків. Також можна
почати писати вірші, прозові твори у літературних пабліках. Соціальні мережі
 це засіб спілкування і передавання інформації. Вони дуже полегшують
процес навчання, наприклад, коли потрібно швидко повідомити про щось
важливе одногрупникам або обговорити питання на іспит тощо.
Змішане навчання становить модель успішного навчання, метою якого є
одержання знань з використанням консультування за допомогою електронної
пошти, дискусії у форумах, блогах, у процесі вивчення Веб-курсів,
електронних книг та ін.
Також змішане навчання сприяє розвитку комунікативного спілкування,
інформаційної культури, стимулює кожного до дії, одержання найкращого
результату, просування до мети та активізації пізнавальної діяльності. Такі
інструменти, як діагностика, оцінка та зворотний зв’язок, приклади кращих
розв’язків тієї чи іншої проблеми дають можливість спрямувати роботу тих,
хто навчається у потрібне русло, одержати відповідні напрацювання,
змоделювати необхідні дії [2].
Змішаний характер навчання включає комбінацію різноманітних форм і
систем навчання,а саме:
1. Аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає
безпосередній контакт студентів та викладачів. Це можуть бути семінари,
лекції, інструктаж, окремі питання практики, конференції та інші;
2. Інтерактивне навчання – навчання в мережі (e-learning), яке
здійснюється за допомогою інструментального середовища. Наприклад
віртуальні класи та лабораторії, конференцзв'язок, індивідуальне
консультування за допомогою електронної пошти, дискусійні форуми, чати,
блоги;
3. Навчання з підтримкою різних засобів – розробленних нових
навчальних матеріалів.Це є Web-сайти, Web-лекції, Web-книги,
відеоматеріали та інші [3].
В основу blended learning покладено систему поглядів навчання за
допомогою викладання викладача на парах та технологій віртуального
або online-навчання, що базується на новітніх інформаційних та
телекомунікаційних технологіях.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Останнім часом спостерігається значний прорив у використанні різних
підходів до вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. Цей
взаємозв’язок є логічним, оскільки студент, який розпочинає навчання, уже
попередньо здобув певний досвід у вивченні іноземної мови раніше і тому з
легкістю готовий продовжити дану справу в університеті.
Протягом історичного розвитку педагогіки та психології велика увага
приділялась дослідженням, що стосуються новітніх методів та прийомів
викладання у галузі іноземної мови. Роботи Т. Коваль, А. П’єчота, А. Пометун,
О. Савченко, Л. Тарасенко та інших вчених, що працюють у педагогічнофілологічній галузі, присвячені впровадженню інноваційних освітніх
технологій у навчання.
В даний час, важливість ефективного іншомовного навчання набуває все
більшого значення завдяки глобалізації в різних сферах суспільного життя та
розширенню міжкультурних контактів.
Аналізуючи різні літературні джерела, можна вважати, що поняття
«Інноваційна педагогічна технологія» є заснованим на чотирьох аспектах, а
саме: цілеспрямованість, цілісність, новизна та системні зміни.
Енциклопедія освітніх технологій дає таке визначення поняттю
«інновація»: (від лат. Інновація – оновлення, новизна, зміна) інновація, тобто
цілеспрямовані зміни, що вносять у навколишнє середовище нові стабільні
елементи (інновації), що спричиняють перехід системи з однієї в іншу
[1, с. 24].
Виконуючи соціальну роль, а саме готуючи фахівців, які будуть добре
володіти іноземною мовою, викладач повинен використовувати не лише
традиційні, але й інноваційні технології під час навчання, наприклад такі як
інтернет-ресурси.
Інтернет являє собою необмежене джерело новітніх матеріалів іноземною
мовою, що охоплюють різні професійні сфери. Студент має можливість
ознайомитись з останніми дослідженнями, винаходами, результатами
експериментів у різних галузях науки та техніки, збагативши тим самим свій
словниковий запас професійної термінології. Він може використовувати ці
матеріали для підготовки своїх доповідей на наукових конференціях [2, с. 18].
Також існують інші форми інноваційних технологій, які
використовуються в освіті (також відомі як ed-tech), такі як віртуальні
аудиторії, мобільні пристрої, цифрові зчитувачі, онлайн-ігри та багато інших,
використання яких робить вивчення мови інтерактивним та ефективним.
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Рушійною силою інновацій є використання нових технологій та їх
активне застосування у всіх сферах життя. Більше того, вони навчають
працівників навчальних закладів зрозуміти те, що потрібно зосередитись на
швидкості та тому, як зробити навчання ефективним [3, с. 291].
Існує велика кількість додатків для студентів, які полегшують побудову
персоналізованого навчального середовища з усіма необхідними ресурсами та
інструментами на одному пристрої. Тим самим, виникають нові можливості
для інших освітніх технологій – від полегшення пошуку даних у режимі
реального часу, необхідного для підтримки аналітичних підходів до
пропонування різноманітних програм для навчання на основі ігор [4, с. 114].
Таким чином, інформаційно-комунікативні технології починають
використовуватись як інноваційні тенденції сучасної освіти і активніше
використовуються в навчальному процесі. Навчальна діяльність сучасного
вищого навчального закладу здійснюється в сучасних конкурентних ринкових
умовах, що змушує викладачів іноземної мови приділяти особливу увагу
якості послуг у галузі освіти.
Більше того, ефективність сучасних технологій та методів іншомовного
навчання багато в чому залежатиме від здатності вчителя вирішувати
проблему, яка стосується не лише створення комфортного психологічного та
емоційного середовища для вивчення іноземної мови, а й пошуку
оптимального балансу між змістом і мовленнєвими моделями, націлене,
насамперед, на формування комунікативної іншомовної компетентності.
Отже, ми вважаємо, що іноземна мова для професійного спілкування
допомагає розвиткові студента, його професійній орієнтації. Вона має великий
виховний, освітній і розвиваючий потенціал. Підводячи підсумок, визначено,
що проблема професійно-орієнтованого навчання іноземних мов є однією з
найскладніших і залишається актуальною для подальших досліджень. До кола
подальших наукових досліджень варто віднести дослідження особливостей
вивчення іноземної мови студентами технічних спеціальностей вищих
навчальних закладів.
Список використаних джерел:
1. Борщовецька В.Д. Вправи для навчання англійської фахової лексики
студентів-економістів. Іноземні мови, 2013. 24 с.
2. Клачко В.М. Формування мотивації учбової діяльності у курсантів
вищих військових навчальних закладів: дис. канд. пед. наук. Хмельницький,
2019. 18 с.
3. Попко І.А. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у вищих
навчальних закладах. Збірник наукових статей учасників Всеукраїнської
науковопрактичної конференції „Лінгвометодичні концепції викладання
іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України”. Київ, 2013.
С. 287-294.
4. Яцишин О.М. Шляхи удосконалення викладання англійської мови в
торговельно-економічному ВНЗ. Сучасні концепції викладання ін. мов у
середній та вищій школі: матеріали міжвуз. наук. практ. конференції. Вінниця,
2018. 158 с.
337

Alina Shkwarko
Scientific Supervisor: Samokhval O.O., Ph.D., Docent
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
THE IMPORTANCE OF GERMAN LANGUAGE LEARNING IN
UKRAINIAN UNIVERSITIES
German is the most widely spoken mother language in the European Union and
an official language in seven countries. Around 130 million people speak German
as their mother language or as a second language. In 42 countries there are more
than 7.5 million people who belong to a German-speaking minority. In the current
globalized labor market, more and more young people see learning German as an
opportunity to study or work in Germany. In order to further attract highly skilled
foreign workers to Germany, more people need to gain access to German as a foreign
language. That`s why it is important today to clear up the role of German language
for Ukrainians.
Both foreign and Ukrainian scientists studied the aspects of popularization of
German language learning in Ukraine. Among them are: P.Rainer, R.Rada,
A.Vizkelety, M.Müller,W.Seibicke, С.Kords, А.Dgurylo, М.Kyryliyk and others.
The association agreement between Ukraine and European Union provides
more opportunities for Ukrainian students inside and outside the country. Knowing
foreign languages promotes student’s mobility and opportunities to get a perspective
workplace in other country.
Today, Germany’s leading position in the global economy gives us a lot of
important reasons to learn German as a second language. Germany has the world’s
fourth largest economy, behind the United States, China, and Japan. And it is
important to mention that Switzerland, another German-speaking country, has one
of the highest standards of living in the world [2].
This also means that German is a very important language for people working
in the automotive, manufacturing, and engineering sectors, as these industries
support the German economy and employ large numbers of people. German is also
considered «the language of science», and is the second most spoken language by
scientists from all over the world [3].
As a nation committed to research and development, Germans are on the
frontline of new technologies. Germany exports more high-tech products than any
other country except the U.S. and more than 600 firms are active in the cutting-edge
field of biotechnology. 115 of these are located in Munich alone. The east German
city of Dresden has become Europe's microchip center with its more than 765
semiconductor firms.
Germany's economic strength equals business opportunities. Multinational
business opportunities exist throughout the European Union and in the Eastern
European countries, where German is the second most spoken language after
Russian. Companies like BMW, Daimler, Siemens, Lufthansa, SAP, Bosch,
Infineon, BASF, and many others need international partners. The Japanese, who
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have the 2nd most powerful economy in the world, understand the business
advantages that a knowledge of German will bring them: 68% of Japanese students
study German [1].
Germany is one of Ukraine’s most important trading and investment partners.
It is not only the second largest supplier of Ukrainian imports and a key market for
Ukrainian exports, but also one of the biggest sources of foreign investment in
Ukraine.
Іf you're looking for employment in the United States, knowing German can
give you great advantages. German companies account for 700,000 jobs in the
United States, and US companies have created approximately the same number of
jobs in Germany. All other things being equal, the job candidate with German skills
will trump the one without such skills every time. Most surveyed companies in the
United States would choose someone with German literacy over an equally qualified
candidate [4].
Knowledge of language allows you to get a free high education in Germany, as
most of the bachelor's and master's programs at public universities are taught in
German. According to the laws of the country, high education in state universities is
available for everyone. Today, more than 300 000 international students study in
Germany.
In addition to free education, there are many grants and scholarships for
foreigners. The most famous are DAAD, Erasmus +, political foundation
scholarships. They cover a significant amount of institute fees, accommodation,
meals and personal expenses. Besides, students who speak more than two foreign
languages are more successful in math, reading and grammar tests than their
"monolingual" peers.
So, bilingual studies have shown that being able to speak another language can
improve our life in many ways. Knowledge of several languages can provide new
career opportunities, have a positive impact on personal life and even improve our
health.
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