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Реклама на місці продажу є різновидом рекламного бізнесу. Вона займає
значне місце в діяльності рекламодавців-посередників. Як для виробника, так і
для посередника реклама є засобом, який сприяє продажу товару і тому реклама
на місці продажу є кінцевою ланкою рекламного процесу, який починається в
засобах масової інформації.
Основним призначенням реклами на місці продажу є надання покупцеві
інформації про наявні в конкретній торговельній точці товари та оголошення
про ті переваги, які може отримати покупець, коли він придбає той чи інший
товар. Реклама може відігравати роль експозиції (презентації) продукції фірмивиробника цієї продукції, тобто реклама на місці продажу може бути
використана виробниками для масового поширення інформації про товари
серед населення, яке користується цією торговою точкою.
Питанню управління продажами та використанню реклами на місці
продажу значну увагу приділили такі автори, як Р.Канаян та К.Канаян,
Т.Лук‘янець, В.Снєгірьова, В.Хапенков, О.Сагінова, Д.Федюнін, Н.Кузнєцова
та ін.
Процес управління продажами товарів досить складний і вимагає від
підприємства врахування великої кількості взаємопов‘язаних факторів. Це
обумовлене тим, що в процесі здійснення покупки покупець перебуває під
впливом однієї з чотирьох моделей прийняття рішення про покупку. Під час
спеціального дослідження фахівці кампанії Nielsen (The Nielsen Company)
дійшли висновку, що основними моделями купівельної поведінки є:
1. Інерційна модель (модель „автопілот‖). Прийняття рішення про покупку в
межах даної моделі здійснюється інерційно або за звичкою. В даному
випадку ступінь впливу на такого покупця є мінімальною.
2. Варіативна модель (пошук „різноманітності‖). В межах даної моделі
покупець шукає нові смаки, варіанти, формати.
3. Модель „Активний режим‖ характеризується чутливістю покупця до
привабливої реклами, pre-store активності і шуму навкруги товару.
4. Модель „Пошуку кращої ціни‖ передбачає, що покупець чутливий до
промоцій та знижок [2, с.58].
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На нашу думку, для ритейлера найбільш цікаві покупці із моделями
поведінки „Активний режим‖ та „Пошуку кращої ціни‖, оскільки саме ці
покупці краще піддаються зовнішньому впливу. В цьому контексті важливу
роль відіграє реклама.
Для того щоб реклама на місці продажу була ефективною, необхідно, щоб
вона відповідала таким вимогам [3, c. 127]:
1. Інформувала клієнта і давала змогу порівняти кілька товарів, особливо
коли вони технічно складні;
2. Зверталася до значної кількості покупців, що забезпечить продаж чималої
кількості товару;
3. Допомагала клієнту у виборі товару, причому ця допомога має бути
швидкою та якісною;
4. Пропонувала клієнтові ще не відомий йому товар.
Розглядаючи рекламу в роздрібній торгівлі, варто зазначити, що існує
достатньо велика кількість її видів, виходячи із визначених класифікаційних
ознак. Основними видами реклами в даному випадку є : за типом спонсора
або ініціатора реклами, за типом цільової аудиторії, залежно від розмірів
теорії, що охоплена рекламною діяльністю, залежно від предмета рекламної
діяльності, за способом дії на аудиторію, залежно від характеру впливу на
аудиторію [4, с.268].
Як правило, покупець приймає рішення про покупку, розглядаючи товар.
Якщо при цьому в поле його зору потрапляє рекламна інформація, швидше за
все, рішення буде позитивним. POS-матеріали (POSM, Point of Sales Materials засоби реклами в місцях продажів) - це матеріали, що сприяють просуванню
бренду або товару на місцях продажів. POS матеріали служать для додаткового
залучення уваги і ефективного просування товарів. Найефективніший спосіб
привернути увагу покупця, здійснює свій вибір в магазині - грамотне
використання POS - матеріалів.
Рекламу на місці продажу відносять до так званих BTL-заходів і вважається,
що вона є одним з найбільш ефективних інструментів стимулювання продажу
продукції. Приміром у США BTL займає 60% рекламного ринку, в
західноєвропейських країнах – у середньому половину. І як передбачають
експерти американської компанії Interactive Market Systems, надалі ринкова
доля BTL лише збільшуватиметься. Причому поняття ―BTL‖ і ―POS-реклама‖ в
США вже майже злилися. Американці теж вважають, що роздача листівок на
вулицях до добра не доводить. Зате в магазинах ті самі листівки
перетворюються на могутню зброю.
Маркетингове агентство Mass Connections підрахувало, що рекламні
листівки і буклети читає або хоч би нашвидку переглядає близько 15%
відвідувачів магазинів. Паперовий спам, який приходить поштою, читають не
більше 0,3% одержувачів [1].
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Таблиця 1
Способи розміщення POS-матеріалів у магазині
Завдання
Дозволити покупцеві
відмітити або знайти
продукцію. Змусити
покупця кинути погляд
туди, куди він дивиться не в
першу чергу
Дозволити покупцеві
відмітити певну марку
Дозволити покупцеві
здійснити вибір

Розміщення
У місцях видимих з різних
точок торговельного залу.
Безпосередньо над (під)
місцем, де розташований
товар

POS-матеріали
Мобайли
Наклейки
Плакати
Панно

Поряд з самим товаром

Стікери, наклейки, воблери

Безпосередньо у місці, де
розташований товар

Листівки, що містять певне
рекламне звернення

Для розміщення реклами в місцях продажу зазвичай не передбачається
спеціально відведеного постійного місця. Як правило, будь-який магазин має
паспорт рекламних місць і використовує рекламні місця таким чином, щоб
досягти ефективного виконання поставлених завдань. Окрім цього, сезонність
окремих товарів і послуг обмежує час експозиції реклами в місцях продажу
товарів [5, с.123].
Підводячи підсумок, можна сказати, що ефективне застосування засобів
реклами на місцях продажів може і без застосування інших рекламних акцій
домогтися збільшення обсягу реалізації товару. А інтенсивні рекламні кампанії
не приведуть до очікуваних результатів, якщо не буде оформлено місце
продажу товарів. Тільки їх комплексне використання забезпечить компанії, що
виробляє і продає товар комерційний успіх.
Список використаних джерел:
1. В саму точку. Реклама в місцях продажів куди ефективніше звичайної. –
www.gorn.ru
2. Кузнецова Н. Як зіграти на почуттях покупців. – К. : Новини торгівлі,
2011. – ғ9. – С.58-59.
3. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. – К. : МАУП,
2013. – 200 с.
4. Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – 2010. – 384 с.
5. Хапенков В.Н. Організація рекламної діяльності. – К. : Академія, 2013. –
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПІДХОДУ ДО РОЗРОБКИ
НОВИХ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасний розвиток економічної сфери здійснюється на основі широкого
застосування досягнень науково-технічного прогресу, спрямованого на
забезпечення
виробництва
конкурентоспроможної
продукції
на
внутрішньодержавному і міждержавному ринках. В цих умовах важливого
значення набуває прискорення розвитку інноваційної діяльності.
Актуальність теми полягає в тому, що для того, щоб створювати
інноваційну продукцію з високою конкурентоспроможністю, підприємство
повинно приділяти увагу багатьом чинникам, серед яких є залучення клієнта до
розробки інноваційного товару. Слід зауважити, що підтримання зв‘язку з
клієнтом в процесі розробки нового товару лежить в основі підприємницького
підходу, який полягає у вмінні шукати і знаходити вигідні ділові можливості,
розширювати масштаби і сфери діяльності, готовності йти на ризик для
досягнення ділових цілей
Питання управління інноваціями, загалом, та питання розробки
маркетингової стратегії виведення нових товарів, зокрема, доволі змістовно
досліджені у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених. Теоретичні проблеми
виведення інновацій на ринок досліджували такі науковці, як Н.П. Слободняк,
Т.В. Данько, В.А. Баринова, С.І. Мельник та ін.
Метою дослідження є аналіз особливостей застосування підприємницького
підходу до розробки нових товарів на підприємстві.
Нові товари — оригінальні товари, удосконалені варіанти та модифікації
наявних товарів і нові торгові марки, які організація розробляє силами власного
відділу досліджень і розробок. Підприємство може освоїти новий товар двома
способами: шляхом придбання права на його виготовлення або розробити його
власними силами. Але новаторство — річ не лише дорога, а й ризикована. За
даними досліджень у середньому близько 35% нової продукції зазнає невдачі.
Основними причинами таких невдач на ринку є:
- помилкове визначення величини попиту ;
- дефекти товару;
- недостатня реклама і незначні зусилля у просуванні товару;
- завищена ціна;
- відповідні дії конкурентів;
- невдало вибраний час для виходу на ринок;
- нерозв'язані виробничі проблеми.
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Однак, незважаючи на невдачі, фірми-виробники не припиняють
інноваційної діяльності, оскільки без оновлення товарного асортименту не
можна втримати конкурентні позиції на ринку [4, с. 6].
Лише 10% усіх нових товарів є дійсно оригінальними й можуть називатися
світовими новинками. Їхні розробка та впровадження у виробництво вимагають
найбільших витрат і пов'язані з підвищеним ризиком, оскільки вони не знайомі
ні підприємству, ні ринку. Тому діяльність із розробки нових товарів
здійснюється переважно в напрямі удосконалення наявних продуктів [3, с. 102].
Розробка нових товарів — життєво важливий чинник, що визначає
майбутнє підприємства. Заходи, що становлять зміст даного процесу,
називають інноваційною політикою. Інноваційна політика — це процес пошуку
ідеї та створення нового товару з урахуванням потреб споживача, виведення
нового товару, на ринок спостереження за тим, що відбувається з товаром на
ринку.
Інноваційний товар є результатом виконання інноваційного проекту та
науково-дослідною і дослідно-конструкторською розробкою нової технології
чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і
відповідає таким вимогам:
а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної власності
(винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної
мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має
державні охоронні документи (патенти, свідоцтва) чи одержані від власників
цих об'єктів інтелектуальної власності ліцензії, або реалізацією
(впровадженням) відкриттів;
б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і
технологічний рівень;
в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або якщо
не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на
ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі техніко-економічні
показники [2,с. 34] .
Проблеми маркетингу у сфері інноваційної діяльності за своєю сутністю
спрямовані на визначення, аналіз і урахування чинників, які впливають на
процеси генерації ідей, розробки новації, виробництва інноваційної продукції
та її просування на ринку.
Сучасні підходи до інноваційного процесу передбачають створення
можливості безпосередньої участі посередників та клієнтів у розробленні
нового товару, коли клієнти стають не лише ініціаторами і консультантами, а й
учасниками проектування товару. Саме на їх потреби орієнтується інноваційна
діяльність і саме вони приймають рішення про те, які товари купувати. Нерідко
клієнти стають джерелом ідей про нові продукти та удосконалення існуючих.
У випадках нововведень, які заміняють існуючі товари або стануть
радикальними інноваціями, використовуються два ефективні методи:
емфатичне проектування та спостереження за провідними користувачами.
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На сучасному етапі відомі високотехнологічні компанії, серед яких
Hewlett-Packard, IBM, Motorola і Xerox, використовують емфатичне
проектування у маркетингових дослідженнях. Ця дослідна методика, яка
ґрунтується на спостереженнях користувачів під час використання товару, дає
змогу заповнити розрив між тим, що потенційні споживачі говорять, і тим, як
насправді вони використовують ці товари.
За даними журналу The Economist, лише 46% компаній залучають клієнтів
до розробки концепції інновації. Вражає ще й те, що 27% компаній відкладає
отримання зворотного зв‘язку від клієнтів до етапу тестування .
Підприємства, які розробляють нові товари, стоять перед винятково
важкою дилемою. З одного боку, результатом інноваційної діяльності повинні
стати досконалі товари, що відповідають реальним ринковим потребам, з
іншого – потенційні користувачі інновацій мають зазвичай обмежені
можливості визначення своїх потреб і очікуваних способів їх задоволення.
Підприємства повинні прикласти великих зусиль задля нагромадження
інформації про покупців, а також інтерактивної, двосторонньої комунікація, які
стають пріоритетами у боротьбі за лідерство у сфері інновацій [1, с. 40-41].
Отже, реалізація інноваційної політики допомагає підприємству
зміцнювати свої конкурентні позиції, покращувати свій імідж. Виведення на
ринок нових товарів, які задовольняють нові потреби, формує в середовищі
споживачів, партнерів і широкої громадськості образ інноваційного
підприємства, здатного негайно відреагувати на наявний і потенційний попит.
Завдяки безперервному потоку зміни одних одним товарів-новинок фірма
зберігає своє місце на ринку, тільки новинки дозволяють фірмі впевнено
завойовувати нові ринки. Споживачі хочуть і чекають нових і удосконалених
виробів. Тому, у кожної фірми повинна бути своя програма розробки нових
товарів, спрямована в майбутнє, і яка враховує таку властивість товарів, як
―смертність‖, тобто відхід з ринку через певний проміжок часу.
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РОЛЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Роль цінової політики на підприємстві зумовлено тим, що підприємствам
в умовах кризи і жорсткої конкуренції та ситуації, що швидко змінюється,
доводиться розробляти довгострокову політику, яка давала б їм змогу
функціонувати адекватно до зовнішніх змін.
Проблемам ціноутворення та цінової політики присвячені наукові праці
Л.В. Балабанової, В.В. Герасименка, С. І. Дугіна, В. Л. Корінєва, Л. Ф.
Романенка та ін.
Важливим елементом маркетингового інструментарію є ціна, яка займає
провідне місце в механізмі формування ринкових відносин між суб‘єктами
економіки. У процесі маркетингової діяльності підприємства ціна суттєво
впливає на результати реалізації продукції та дієздатність відповідних
структурних підрозділів. Вона забезпечує формування прибутку, обумовлює
рівень
конкурентоспроможності
продукції,
сприяє
встановленню
взаємовигідних відносин між підприємствами та споживачами, а також з
іншими суб‘єктами ринку[3].
Роль ціни в маркетинговій діяльності підприємства важко зменшити або
переоцінити. Ціна безпосередньо впливає на фінансові показники
підприємства, сприйняття споживачами його торгових марок і їх позиціювання
з погляду споживчої цінності, яка пропонується. Ціна формує прибуток і частку
ринку, а також є індикатором якості товару. Правильне її встановлення дає
можливість виживати в складних економічних умовах та вести ефективну
діяльність підприємства, в свою чергу передбачає якнайкраще досягати його
мети, тобто отримання прибутку[4].
Слід пам‘ятати, що навіть невелика зміна ціни відразу ж істотно
позначається на фінансових та інших показниках діяльності фірми.
Формування ринкових економічних відносин в Україні зумовило
використання ціни як економічного важеля в практичній діяльності
підприємства. Слід мати на увазі, що ринкові умови господарювання
передбачають самостійне розроблення підприємством стратегічних напрямів
своєї діяльності, у тoмy числі цінової політики. У системі маркетингової
діяльності розробка та формування цінової стратегії є центральним етапом у
процесі стратегічного управління підприємством. Пояснюється це тим, що саме
цінова стратегія формує перспективні орієнтири ринкової діяльності
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підприємства. Ефективна цінова стратегія забезпечує підприємству успішне
ринкове функціонування й у результаті – прибутковий, стабільний розвиток на
конкурентному ринку[1].
Оскільки цінова стратегія є складовою маркетингової стратегії, при її
формуванні необхідно враховувати три основні вимоги:
- аналіз існуючої маркетингової ситуації;
- визначення головної мети та завдань розвитку підприємства;
- розробка цінової стратегії відповідно до визначених мети та завдань.
Важливе значення при виборі та формуванні цінової стратегії
підприємства має використання стратегічного маркетингового аналізу, який у
сучасних умовах набуває дедалі більшого значення. Його використання дає
підприємству можливість з науково обґрунтованих позицій підійти до розробки
концепції стратегічного ціноутворення на підприємстві[4].
Ефективна цінова стратегія підприємства має представляти собою щось
більше, ніж різка реакція у відповідь на зміну ринкових умов. Будь-яке цінове
рішення має відображати фундаментальну цінову стратегію, сегментацію
ринку, еластичність ринку, рівень витрат, потенціал конкурента, оскільки
знання своїх конкурентів дозволяє компанії з більшою ступенем імовірності
прогнозувати їх відповідні реакції, що враховуються при розробці цінових
стратегій[2].
Принципами цінової політики є такі:
- забезпечення відповідності напрямів і змісту цінової політики
напрямкам і змісту економічної політики підприємства загалом. При цьому
цінова політика залежить від економічної політики підприємства. Крім того,
цінова політика повинна доповнювати та конкретизувати економічну політику
фірми з урахуванням, у першу чергу, життєвого циклу товару та підприємства;
- цінова політика має формуватися з урахуванням кон‘юнктури ринку
відповідних товарів і змін, що відбуваються. Це дає змогу визначити
відповідний сегмент ринку, на якому діє виробник, його зміни та ціни, які йому
відповідають;
- цінова політика має розроблятися, виходячи з видів і форм збуту,
кількості каналів збуту, форми реалізації товарів споживачам, а також з
урахуванням видів споживачів, форм розрахунку за товар та його якості;
- гнучкість політики ціноутворення, що досягається застосуванням різних
знижок з ціни товару для різних споживачів. В умовах насиченості ринку,
особливо споживчих товарів, виробник повинен дуже швидко реагувати на
зміни кон'юнктури ринку, застосовуючи різні знижки на товари для різних
споживачів. Це дає змогу знижувати ціну й підвищувати її стимулюючу роль в
умовах ринкової економіки;
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- розробка цінової політики повинна залежати від якості товару та
ступеня його новизни для споживача, що досягається застосуванням нових
технологій та нового обладнання. Цінова політика повинна враховувати й
об'єктивні процеси збільшення собівартості та витрат виробництва, при тому,
що має бути загальна тенденція зменшення ціни. ;
- урахування різних чинників, передусім зовнішніх, що не залежать від
підприємства і впливають на цінову політику. При цьому особливе значення
мають визначення цих чинників і прогноз їх змін у майбутньому[3].
Розробка політики ціноутворення є доволі складним процесом і
визначається не тільки попитом та пропозицією на ринку, а й іншими
чинниками. До них належать, у першу чергу, економічний потенціал
підприємства, наявність матеріальних ресурсів, капіталу, рівень кваліфікації
робітників, організація виробничого процесу, ступінь конкуренції, можливості
підприємства швидко реагувати на зміни кон'юнктури ринку та ін. З іншого
боку, політика ціноутворення відіграє важливу роль і є однією з найголовніших
складових загального стратегічного плану розвитку підприємства. Від точності
її розрахунку залежать правильний вибір економічної стратегії, кінцеві
результати діяльності підприємства та ефективність діяльності підприємства в
цілому[2].
Отже, при формуванні цінової політики необхідно враховувати
особливості стратегічного підходу до ціноутворення. Чітке визначення сутності
цінової стратегії дає змогу відповідним чином розділити її функцій з ціновою
тактикою в системі цінової політики з метою одержання запланованого розміру
прибутку та більш ефективно впливати на процес реалізації продукції і в
умовах конкурентного ринку. При цьому слід враховувати специфіку
довгострокової діяльності підприємства в умовах постійних змін кон'юнктури
ринку.
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ПЕРЕДУМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Поняття соціально-етичного маркетингу є одним із найсуперечливіших у
теорій маркетингу. Статус однієї з основних концепцій управління ринковою
діяльністю в сучасних умовах супроводжується відсутністю не тільки
загальноприйнятого розуміння поняття соціально-етичного маркетингу, але й
узгоджених підходів до нього.
Маркетинг як вид діяльності реалізується в процесі активності великої
кількості людей, компаній організацій, інших типів суб‘єктів і об‘єктів
маркетингу. Так, маркетингову діяльність ведуть компанії, що об‘єднують
людей, які в них працюють. До активних учасників маркетингових процесів
слід віднести різноманітні суб‘єкти, що мають яскраво означені бізнес-цілі у
ринковій діяльності. Це, передусім, усі типи постачальників та маркетингові
посередники (збутових, транспортних, дослідних, фінансових, комунікаційних
та ін.).
Будуючи та розвиваючи бізнес, члени будь-якої фірми зустрічаються із
суспільними колами, у тому числі з банками й різними фінансовими
інститутами, місцевими, муніципальними й федеральними органами влади,
акціонерними й ринковими партнерами, численними клієнтами й
представниками ЗМІ, що зумовлює використання маркетингу саме з соціальноетичної сторони [1].
Особливостям та проблемам концепції соціально-етичної сторони
сучасного маркетингу присвячена велика кількість наукових публікацій у
вітчизняній та зарубіжній літературі. Серед іноземних можна виділити: Ж.-Ж.
Ламбена, Ф.Котлера. Серед українських вчених: А.А. Мазаракі, А. Войчак, В.
Шумейко, І. В. Лилик, І. С. Луцій, І. С. Коварш, А. В. Федорченко.
Метою дослідження є вивчення маркетингу з соціально-етичної сторони.
Соціальний маркетинг відрізняється від комерційного головним чином
своєю метою. Якщо комерційна організація – це організація, яка створена з
метою отримання прибутку, і цю мету допомагає досягти маркетингова
стратегія, то соціальний маркетинг – це нова концепція соціальної
відповідальності всіх членів суспільства, і він ставить за свою мету змінити
поведінку великих груп людей на кращу для досягнення соціальної гармонії в
суспільстві.
На благо суспільства в цілому направлені великі державні програми у
всьому світі і робота некомерційного сектору. Коли декілька країн,
об'єднуючись, проводять єдині кампанії по вакцинації дітей від дифтерії, інших
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небезпечних хвороб, кампанії проти СНІДУ, проти наркотиків - вони
займаються соціальним маркетингом.
Соціальний маркетинг вимагає виконання ряду кроків для донесення
товарів, послуг, програм або інформації до громадськості, або певної групи
людей, його метою є задоволення існуючої соціальної проблеми шляхом
ознайомлення людей з потрібним продуктом, послугою або програмою, хто
цим займається, як і де вони можуть отримати те, що їм потрібно, як він
використовується і як допомагає їм. Отже, це розробка програм на користь
всього суспільства, в яких поєднуються необхідні дослідження, реклама,
просування, формування репутації - для задоволення інтересів великих груп
людей, сукупності яких і складають суспільство. Соціальний маркетинг
займається рішенням трьох питань: переконання (наприклад, що куріння
небезпечно), соціальна практика (спонукати кинути палити), і соціальний
продукт (поліпшення здоров'я нації). Його застосовують, щоб досягти змін в
поведінці ризикових груп населення, підсилити неприбуткові організації
(організації з низьким прибутком або без прибутку), їх можливості через
конкретні плани і підвищити ефективність соціальних
программ [2].
Маючи таке складне різноманіття взаємодії різних ділових кіл,
формується й новий зміст маркетингу. Маркетинг здобуває форму етичного, що
включає багатопланову взаємодію фірми, що працює на ринку з різними
суспільними інститутами на основі формування соціальної відповідальності
перед суспільством. Існує тісна взаємозалежність функціонування фірми в
ринковому середовищі від об‘єктів Public Relations (PR).
Соціально-етичний маркетинг передбачає задоволення потреб споживачів
без обмеження інтересів інших споживачів і суспільства в цілому. В умовах
становлення постіндустріальної епохи здатність підприємства продовжити
своє існування і його успіх залежать від своєчасного обліку розвитку
зовнішнього середовища, тобто від маркетингу, і від безперервного зростання
свого інформаційного потенціалу (в широкому сенсі цього слова), можливості
гнучко адаптуватися до вимог ринку. Для цього необхідно своєчасно
створювати і впроваджувати нові товари на ринковій основі вивчення та
прогнозу не лише ринку, але і тенденції соціально-економічного розвитку,
досягнень науково-технічного прогрессу.
Виконання всіх функцій маркетингу і менеджменту не означає
обов'язкової
наявності
у
фірмі
відповідних
служб
(підрозділів). Конкуренція породжує прагнення до монополізму, які ведуть до
зіткнення інтересів і роз'єднання суб'єктів економіки. Проте, в сучасній
економіці діють і інтеграційні процеси, що ведуть до досягнення узгодження
інтересів та інтеграції виробництв а і управління [4].
При соціально-етичній концепції маркетингу йдеться про розширення
класичної концепції маркетингу. На доповнення до задоволення індивідуальних
потреб і бажань клієнтів у цьому випадку прагнуть зберегти й поліпшити
якісний життєвий рівень суспільства.
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Ключовим елементом соціально-етичної сторони маркетингу є мистецтво
ведення ділового спілкування. Мистецтво ділового спілкування як ділового
елемента PR - складний і багатогранний процес, який виступає одночасно
процесом взаємодії партнерів, інформаційним процесом і процес
співпереживання і взаєморозуміння [3].
Діловий стиль спілкування - передбачає чіткий, ясний і поетапний
комплекс заходів, заснований на конкретному перерозподіл прав і
відповідальності для досягнення комерційного успіху. У сучасних умовах
розвитку українського бізнесу багато складностей пояснюються недоліком
спілкування,
інформаційної
забезпеченості
і
слабким механізмом комунікаційного впливу. До найбільш поширених форм
спілкування в комерційних структурах відносяться ділові прийоми, пресконференції, організовані фахівцями PR-презентації і круглі столи з
чіткою диференціацією основних етапів їх проведення. Необхідно також
налагоджувати тісні контакти з неформальними колами через участь у
спортивних і естрадних шоу, конкурсах, фестивалях.
Зміст ділового спілкування визначається потребами у спільній діяльності,
яка передбачає узгодженість дій, розуміння і прийняття кожним її учасником
цілей, завдань і специфіки цієї діяльності, своєї ролі і своїх можливостей у її
реалізації. Вплив комунікатора на оточуючих повинно бути таким, щоб
наблизити до себе зацікавлених партнерів, схилити їх до певних вчинків і дій,
змусити змінити думки і погляди у своїх інтересах. Це явище основної стратегії
ділового спілкування у партнерів, що перебувають у позитивному контакті,
виробляється розуміння взаємних інтересів, поглядів та уподобань один одного,
вони можуть більш об'єктивно оцінювати власні можливості та можливості
ділових партнерів, а також виявляти толерантність до недоліків інших. Процес
взаєморозуміння в діловому спілкуванні складається з трьох основних
компонентів:
уміння вести себе - грамотно проявляти свої почуття,
знаходити відповідні в даній ситуації вербальні і невербальні форми поведінки,
вміти бути зрозумілим партнерам і учасникам своєї команди;
уміння розуміти партнера - здатність читати по зовнішньому
поведінці його думки і почуття, передбачати його наміри, бути проникливими;
уміння бачити і чути партнера - бути уважним до його поведінки,
словами, жестами, інтонаціями, помічати зміни в зовнішньому вигляді, уважно
слухати і розуміти його.
У ринковій взаємодії дуже рідко використовується авторитарний стиль,
що припускає рольовий підхід до досягнення комунікативних цілей, при якому
ведучий відкрито, підкреслює свою перевагу, витримує відчутну дистанцію
ієрархічного положення.
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Для здійснення потрібного впливу на партнерів з метою результативності
спілкування, PR-фахівцям необхідно досконало володіти механізмами
численних форм і методів ділового спілкування. Серед основних такі:
- визнання рівності й неповторності кожного з партнерів;
- можливість наявності відмінності й оригінальності будь-який точки
зору;
- взаємне збагачення учасників ділової зустрічі.
Ці канони стали фундаментом морального кодексу Міжнародної асоціації
зв‘язків з громадськістю (International Public Relations Аssociation — IPRA).
Соціально-економічний розвиток суспільства в економічно розвинутих
країнах призвів до виникнення останнім часом нової концепції маркетингу концепції соціально-етичного маркетингу. Дана концепція ставить перед
організацією завдання не тільки забезпечити бажаний рівень задоволення
потреб та інтересів цільових ринків більш ефективним та продуктивним чином,
ніж у конкурентів, але й зберегти та зміцнити добробут споживача та
суспільства в цілому [5].
Таким чином, соціальна роль маркетингу полягає в пізнанні та реалізації
соціально-етичних принципів функціювання підприємств. Економічний ефект
від застосування соціально-етичного маркетингу також є суттєвим.
Використовуючи соціально-етичний маркетинг, підприємство забезпечує своє
процвітання на довгостроковий період, адже покращуються відносини з
партнерами, споживачами та суспільством в цілому, а також з цим імідж
підприємства. Доказом економічної результативності соціально-етичного
маркетингу є те, що найприбутковіші підприємства завжди використовують
концепцію соціально-етичного маркетингу для подальшої максимізації
прибутку.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ
Протягом останніх років темпи зростання продажів солодких газованих
напоїв помітно відстають від аналогічних показників в інших сегментах ринку
безалкогольних напоїв, зокрема соків або мінеральної та питної води.
Очевидно, в значній мірі, це обумовлено тенденцією збільшення числа
споживачів, що орієнтуються на більш здорові напої. Сучасний українець
сьогодні віддає перевагу, насамперед корисним напоям, а з усього асортименту
безалкогольної продукції солодка газована вода визначається як найменш
корисна.
Проблемами розвитку ринку безалкогольної продукції займалося багато
вчених, зокрема, А.М. Кушніренко, О.А. Круглова, С.В. Фертюк, Н.М. Обіюх,
В.А. Голян, І.О. Шаповалова, А.О. Заїнчковський. Однак мало уваги
приділено розвитку саме цієї галузі взагалі. Усе це свідчить про
актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в
науковому та практичному аспектах.
Згідно з державним класифікатором продукції та послуг ДСТУ, до
безалкогольних напоїв відносяться:
- води мінеральні підсолоджені або ароматизовані;
- напої прохолоджуальні безалкогольні типу лимонаду, оранжаду,
виготовлені з використанням питної води, підсолодженої або не підсолодженої,
ароматизовані фруктовим соком або есенцією, до яких додані барвники;
- напої безалкогольні спеціального призначення (дієтичні, діабетичні,
тонізуючі, для спортсменів);
- квас;
- напої, приготовані на основі молока і какао, чаю та інші напої готові до
вживання.
На сукупному ринку безалкогольних напоїв сегмент солодкої газованої
води є найбільш ємним. За наявними оцінками за останній рік, середньодушове
споживання газованих ароматизованих напоїв перевищило 35 літрів. І
зростання ринку триває – в останні роки приріст продажу становив приблизно
8% на рік. Однак слід зауважити, що середнє споживання газованої води в
Україні залишається помітно нижчим порівняно з іншими країнами Східної
Європи, де середній споживач протягом року випиває 40-45 літрів таких напоїв
і більше.[1]
Найбільшими лідерами на ринку солодких газованих та мінеральних
напоїв України в 2013-2014 рр. є: «IDS Group», «Coca-Cola», ПФ «Гале»,
корпорація «Ерлан / Біола», корпорація «Оболонь», корпорація «Українські
мінеральні води», філія «Карпатські мінеральні води», «Росинка». На інших
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виробників припадає трохи більше третини загального розливу води в країні.
Частка першої п‘ятірки виробників газованої води, яка охоплює «IDS Group
Ukraine», «Coca-Cola Beverages», «Оболонь», «Свалявський завод мінеральних
вод» і «Ерлан», в загальному обсязі продажів збільшилася з 56,6% в 2013 році
до 57,7% в 2014 році.
Провідну позицію у рейтингу займає «Coca-Cola Beverages».
Наближеними до цього лідера є «Оболонь» та концерн «Ерлан». Інші
виробники вод виступають брендами у своєму регіоні, де безпосередньо
виготовляється продукція.[2]
Період епохи солодких газованих напоїв поступово закінчується. Основну
частку ринку стали займати більш здорові і функціональні напої. Основні ж
продажі переходять з економ-сегмента в преміум.
Як відзначає провідні експерти департаменту фінансового консалтингу
компанії Priority Consulting, причинами негативних тенденцій на ринку
солодких газованих вод стали як вплив кризи, так і прагнення населення до
здорового образу життя. «Сучасний українець сьогодні віддає перевагу
насамперед корисним напоїв. І виробник вже почав реагувати на таку
тенденцію. Зараз на полицях супермаркетів все частіше можна побачити
солодку газовану воду з додаванням натурального соку», - говорять вони.
Ринок безалкогольних напоїв має тенденцію до скорочення споживання
солодких газованих напоїв, а ринок столової мінеральної води, в свою чергу,
зростає. Це обумовлено тим, що в більшості регіонів України водопровідна
вода непридатна для пиття та приготування їжі, що призводить до необхідності
постійно купувати столову воду. На ринку солодких газованих напоїв перевагу
сьогодні віддається напоїв на цукрі, холодного чаю, квасу, енергетикам.
Відомі аналітики міжнародної консалтингової компанії Kreston GCG
зазначили, що з усього асортименту безалкогольної продукції солодка газована
вода споживачем визначається як найменш корисна. Це показують споживчі
опитування, і тенденція тільки посилюється з часом. Споживчі переваги в
даному випадку - суттєвий фактор того, чому ринок цей якщо не стагнує, то як
мінімум не показує вражаючих темпів зростання.
Незважаючи на збільшення обсягів продажів газованих напоїв, у
структурі продажів безалкогольних напоїв в цілому їх частка поступово
скорочується. Очевидно, значною мірою це обумовлено тенденцією збільшення
числа споживачів, що орієнтуються на більш здорові напої, до яких газовану
воду, що містить, як правило, велику кількість цукру, а також різні синтетичні
добавки та ароматизатори, безумовно, віднести складно.
Ще однією причиною є розширення асортименту безалкогольних напоїв,
що пропонуються українському споживачу: в останні роки тут з'явилися цілі
нові категорії, наприклад холодні чай і кава. І хоча ці напої поки недостатньо
широко поширені в Україні, їх розвиток також загострює конкуренцію на
безалкогольному ринку.
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Для ринку газованих безалкогольних напоїв характерна яскраво виражена
сезонність. На ємному столичному ринку влітку щомісячні продажі
збільшуються на 20-25% у порівнянні із середньорічним рівнем. В інших
містах, де в цілому споживання менш розвинене, в сезон сплеск продажів ще
більш відчутний і досягає 30-40%.[3]
На сьогоднішній день, обираючи продукцію, споживачі ретельно її
вивчають, що змушує виробників до постійної роботи над просуванням товару
на ринок та удосконаленням технологій виробництва. Одним із таких напрямів
є розроблення та впровадження маркетингових інновацій, які забезпечують
підприємству значні конкурентні переваги.
Під маркетинговими інноваціями розуміють використання удосконалених
чи нових методів та інструментів маркетингу в процесі створення та
розповсюдження продукції з метою більш ефективного задоволення потреб та
запитів споживачів та виробників .[4]
Дослідження останніх років, показали, що проблемою розвитку ринку
солодких безалкогольних та мінеральних вод є недобросовісна конкуренція як
в сенсі ціни, так і якості продукції.[5]
Ринок безалкогольної продукції – це одна із галузей економіки, яка має
ресурси і перспективи для подальшого розвитку. Але на жаль, спостерігається
тенденція зменшення виробництва і реалізації даної продукції. Це зумовило
низка факторів як зовнішніх, так і внутрішніх. Також можна відмітити, що
загалом в Україні в розрахунку на душу населення споживається в річному
обчисленні води утричі менше ніж в Європі. Тобто, існує незаповнена ніша в
сфері споживання саме мінеральної води.
З подальшим розвитком ринку в України все більше буде з'являтися
продукції, що користується попитом. Українцям вже добре відомі холодні чаї,
енергетичні напої. Але в той же час широке розмаїття функціональних
продуктів, яким вже не здивуєш споживачів Західної Європи і США,
українцям, як і раніше недоступне.
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ОРГАНІЗАЦІЮ ТОРГІВЛІ
Дизайн магазину та його атмосфера - це один з найважливіших аспектів
організації торгівлі, адже саме від нього залежить перше враження клієнта і
його бажання здійснити покупки. Процес формування атмосфери магазину має
на меті сприяти збільшенню обсягів продажу. Для цього використовують
архітектуру, планування, візуальні компоненти, освітлення, кольори, музику,
запахи, температуру й інші елементи, що здатні формувати передбачуваний
емоційний стан відвідувачів, забезпечувати позитивне сприйняття товарів
покупцями, створювати у свідомості покупців визначений образ торгового
об'єкта та його індивідуальність.
Залежно від характеру впливу на людину всі елементи атмосфери магазину
поділяються на психологічні, організаційні й органолептичні [3].
До психологічних факторів належать рівень обслуговування в магазині,
професійний підхід і зовнішній вигляд обслуговуючого персоналу.
Організаційні фактори покликані забезпечити комфортну атмосферу для
покупців та вказують на необхідність організації торгового простору магазину:
розмір і планування торгівельного залу, вільний доступ покупців до товарів,
способи викладення товару. До органолептичних факторів належать
інструменти візуалізації, які використовують для оформлення торгівельного
приміщення: освітлення, аромати, музика, температура та інші.
Психологи і фахівці з маркетингу вказують на особливості застосування
відповідних інструментів, які створюють дизайн магазину, адже не завжди їх
наявність гармонійно вписується в його атмосферу. Розглянемо дані
особливості:
1. Інструменти візуалізації використовують як додаткові джерела
інформації, їхня мета інформувати і полегшити пошук покупця. До таких
інструментів відносять кольорову гаму, зображення, знаки, різноманітні ефекти
та інше. Кольорова гамма виконує ряд наступних функцій: створення і
поліпшення іміджу магазина, створення потрібного настрою персоналу і
відвідувачів, регулює активність пізнавальних ресурсів покупця. При виборі
кольору необхідно враховувати тип товару та умови його зберігання. Холодні
відтінки в оформленні торговельного залу й упаковки (білий, сірий, синій)
знижують обсяги продажу продовольчих товарів, але здатні збільшити кількість
імпульсивних покупок у відділі заморожених продуктів. Коричневі та зелені
тони сприяють зростанню обсягів продажу вин, але знижують продаж
комп'ютерної техніки [1]. Під час оформлення відповідних знаків потрібно
використовувати сумісні шрифти, це забезпечить сприйняття інформації
покупцем.
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2. Світлові ефекти використовуються для виділення певного виду
(категорій) товару, для створення позитивної атмосфери, що сприятиме
заохоченню покупців до здійснення покупки. Разом з іншими інструментаріями
дизайну і атмосфери магазину саме освітлення дає можливість приховати
недоліки архітектури, які іншими способами приховати неможливо. Тому
світлові ефекти використовують в цілях: виділення товарів, забезпечення
світлового розподілу різних товарів, створення настрою, приглушення
недоліків.
3. Звуковий супровід (музика) виконує значну роль у формуванні
атмосфери магазину. Її можна використовувати для: виділення певної категорії
товарів, формування відповідного настрою покупця, впливу на швидкість руху
покупців і здійснення покупок (повільна музика сприяє збільшенню як часу
проведеного в магазині покупцем, так і збільшенню витрачених ним коштів),
залучення уваги відвідувачів. Тобто, основна функція звукового супроводу
продавати товар і регулювати потік покупців, вона служить фоном і створює
сприятливу для здійснення покупок атмосферу. Музика повинна бути такою,
щоб, з одного боку, вона не відволікала увагу покупця, а з іншої - йому було
приємно її чути [2].
4. Аромати дозволяють оперативно формувати атмосферу в магазині, їх
можна використовувати для концентрації уваги покупця. Однак
використовувати їх потрібно дуже обережно, з урахуванням особливостей
контингенту магазина. Інтенсивність повинна залежати від статі (жінки більш
налаштовані до сприйняття аромату, ніж чоловіки) і віку (з віком чутливість
зменшується) покупців. Жінки віддають перевагу ароматам квітів, а чоловіки більш гострішим ароматам. Неприємні аромати (особливо в продовольчих
магазинах) можуть насторожувати покупців, а приємні, навпаки, впливають
заспокійливо і допомагають покупцеві швидше адаптуватися до атмосфери
торгового залу. Для розповсюдження аромату магазини використовують
ароматизатори з таймерами, системи опалювання і кондиціонування [1].
5. Торговий персонал може сприятливо впливати на покупців привітністю і
привабливим зовнішнім виглядом, професійними навиками і ґрунтовними
знаннями товару, забезпечуючи цим довіру покупців.
6. Наявність місця для паркування біля магазину для більшості покупців є
позитивним чинником.
Поєднання вище вказаних факторів є найсильнішим стимулятором
споживчої поведінки. Вдале поєднання всіх маркетингових інструментів у
господарській діяльності магазину створюватиме неповторний дизайн магазину
і сприятиме збільшенню обсягів продаж.
На мою думку, кожному магазину має бути притаманний свій власний,
індивідуальний образ. Формуванню у покупців приємного іміджу магазину
сприяють вдалий дизайн, незвичне, раціональне внутрішнє планування,
привабливий інтер'єр та загальна доброзичлива атмосфера магазину. Процес
формування атмосфери магазину має на меті сприяти збільшенню обсягів
43

продажу. Дизайн та атмосфера є невід'ємною частиною організації торгівлі
торгових підприємств, яка дозволяє, знаючи особливості психології споживача,
стимулювати його до покупки певного товару. Стимулювання емоційного стану
і сприйняття товарів покупцями в кінцевому підсумку впливають на їхню
поведінку.
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ПРИНЦИПИ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Виставкова діяльність перетворилася на важливу галузь економічної
діяльності, сферу професійних занять сотень тисяч людей в усьому світі зі
своєю власною інфраструктурою у вигляді спеціалізованої нерухомості,
професійних об‘єднань, системи підготовки кадрів. Вона об‘єднує
підприємства, що займаються організацією та проведенням виставок, їх
обслуговуванням. Як галузь господарства виставкова діяльність робить свій
внесок у створення національного продукту, нових робочих місць, є джерелом
податків.
На виставках встановлюються контакти з новими потенційними клієнтами,
відбувається пошук нових ринкових сегментів, нової ринкової інформації,
активізується рекламно-інформаційна діяльність, створюється та підтримується
фірмовий імідж підприємства, збільшується його популярність.
Аналіз наукової літератури з питань виставково-ярмаркової діяльності на
ринку товарів і послуг свідчить про недостатню розробку цієї проблеми. Окремі
теоретичні та практичні аспекти проведення виставок-ярмарок знайшли своє
відображення в працях зарубіжних та українських вчених, таких як Н.В.
Александрова, Є.Б. Гусєв, Г. Захаренко, Я. Критсотакіс, Л.Ф. Назаренко, В.Г.
Петелін та інших. Питання управління виставково-ярмарковою діяльністю як
ефективним інструментом розвитку ринкових відносин у регіонах та країні в
цілому досліджували відомі науковці та практики, зокрема: А.М. Голіцин, І.М.
Грищенко, Л. В. Лукашова, Б.П. Колесніков, В.О. Пекар та ін.
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Виставки – заходи, пов'язані з демонстрацією продукції та послуг,
просуванням їх на внутрішній та зовнішній ринки і вивченням з цією метою
кон'юнктури ринку [2, c. 156].
Ярмарок (від нім. Jahrmarkt – річний ринок, щорічний базар) – торг, який
влаштовувався в певну пору року, в певному місці для продажу і купівлі
товарів; великий базар, часто з розважальними заходами і виставами; місце, де
відбувається гуртова й роздрібна торгівля різними товарами [2, c. 157].
Виставки та ярмарки є ефективним інструментом впливу комерційних
підприємств на споживача на ринку товарів та послуг, на розмір одержуваного
прибутку, отримання достовірної інформації, формування іміджу в умовах
жорсткої конкурентної боротьби.
Основні принципи ярмаркової діяльності:
– створення рівних умов суб'єктам виставкової діяльності різних форм
власності;
– реалізація єдиної державної політики у сфері виставкової діяльності і
координація дій державних органів та органів місцевого самоврядування у цій
сфері;
– свобода доступу суб'єктів господарювання до виставкової діяльності та
добросовісна конкуренція між її суб'єктами;
– захист вітчизняної виставкової діяльності від експансії зарубіжних
організаторів виставок та ярмарків;
– застосування різноманітних підходів до розв'язання основних проблем
розвитку виставкової діяльності [3].
Принципи ярмаркової торгівлі походять з часів сивої давнини, із обмінних
пунктів між сусідніми племенами. [1, c. 29]. Участь в торгових ярмарках та
виставках відіграє важливу роль в підприємницькому становленні продавця так
як вона формує суспільну думку про нього, демонструючи загальну картину
підприємства в його стосунках з клієнтами, конкурентами, структурами
фінансування і засобами масової інформації.
Виставково-ярмаркова діяльність підприємств України останніми роками
значно активізувалася і перетворилася на окрему галузь економіки. Виставки та
ярмарки вже не сприймаються як значна подія, оскільки непомітно стали
звичайним робочим заходом, таким же звичним, як розміщення реклами або
проведення досліджень ринку для одержання повної, надійної і достовірної
інформації про перспективи розвитку попиту та пропозиції, тенденції зміни
ринкової кон'юнктури, нові технології продажу товарів і специфіку
обслуговування тощо.
Нажаль на сьогодні не всі регіони мають змогу проводити виставкові
заходи на високому рівні. Проблемним питанням є недостатній розвиток
виставкової інфраструктури, нестача сучасних виставкових центрів. Дуже часто
виставки проводяться у непристосованих для цього приміщеннях (спортивних
або концертних залах). Ці фактори негативно впливають на імідж виставкової
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галузі економіки в Україні на внутрішніх та зовнішніх ринках. Цільова
підтримка місцевої влади, включення виставкових центрів до переліку
найважливіших об'єктів міської інфраструктури, режим максимальної
сприятливості у питаннях відведення землі дозволить залучити необхідні
інвестиційні та кредитні ресурси для побудови в найбільших містах України
сучасних виставкових центрів.
Основними напрямами удосконалення виставкової діяльності є:
– підготовка пропозицій щодо основних напрямів удосконалення
матеріально-технічної бази суб'єктів виставкової діяльності за рахунок їх
власних коштів, кредитів банку та інших джерел, не заборонених
законодавством, створення належних і рівних умов для учасників та
відвідувачів виставок і ярмарків;
– надання методологічної і консультативної допомоги центральним та
місцевим органам виконавчої влади у розробленні концепцій проведення
виставок і ярмарків з частковим фінансуванням витрат за рахунок коштів з
державного та місцевих бюджетів;
– сприяння із залученням закордонних дипломатичних установ України
участі суб'єктів господарювання у міжнародних виставках і ярмарках,
піднесенню міжнародного авторитету України;
– удосконалення нормативно-правової бази виставкової діяльності;
– розроблення рекомендацій щодо підвищення ефективності та порядку
проведення виставок і ярмарків в Україні та за кордоном, стимулювання участі
в них суб'єктів господарювання;
– вивчення та використання міжнародного досвіду роботи з проведення
виставок і ярмарків, інтеграція суб'єктів виставкової діяльності в міжнародний
виставковий рух;
– запровадження державних стандартів у сфері виставкової діяльності;
– удосконалення механізму державного статистичного спостереження у
сфері виставкової діяльності;
– забезпечення прозорості виставкової діяльності, захисту від проявів
недобросовісної конкуренції та створення рівних умов для суб'єктів виставкової
діяльності, включаючи проведення незалежного аудиту виставок і ярмарків;
– розвиток професійної освіти і підвищення кваліфікації фахівців у сфері
виставкової діяльності, зокрема тих, що працюють на підприємствах, в
установах та організаціях, є учасниками виставок і ярмарків [2, c. 159].
Отже, ринок послуг виставково-ярмаркової діяльності знаходиться в стадії
розвитку, який залежить від сприятливої економічної ситуації та політикоправових заходів в країні. Створення іміджу виставкових заходів України
сприятиме не тільки просуванню вітчизняних товарів на світові ринки, але й
дасть змогу для залучення інвестиційних коштів, прискорить розвиток науковотехнічного та технологічного оновлення вітчизняного виробництва.
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ОДОРОЛОГІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДРІБНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному розвитку конкурентної боротьби за споживача, підприємства
вдаються до різноманітних маркетингових підходів та прийомів. Покупець,
зайшовши в магазин, навіть не уявляє, що все що він бачить, чує і відчуває
навколо себе – спрямовано саме на нього, та на те, щоб затримати його і
стимулювати до покупки. Крім уже традиційних візуальних засобів
маркетингових комунікацій, все частіше фірми шукають нові та оригінальні
прийоми для удосконалення та підвищення ефективності своєї політики
просування.
Результатом тривалих пошуків та досліджень особливостей різних груп
споживачів стало впровадження маркетологами прийомів мультисенсорного
маркетингу, який ґрунтується на застосуванні органів чуття людини: зору,
нюху, слуху, смаку, кінестетики.
В даній публікації розглянуто особливості такого інструменту як
аромамаркетинг в маркетинговій діяльності роздрібного підприємства. Цей
напрямок досліджень, що вивчає вплив запахів, в основному летких ароматних
речовин (ЛАВ) на психічний і фізіологічний стан людини, відображені в
працях Дж. Уотсона, «XY-теорія» Дугласа Мак-Грегора, теорія «Z» Оучі,
«список особистих переваг» Едвардса, «теорія 12 факторів» Річі та Мартіна, а
також у працях Г. Меррея, К. Альдерфера, Ф. Герцберга, В. Врума, Д.
Аткінсона. [2]
Існує ціла наука про запахи, яка називається «одорологія». Психологи
стверджують, що нюхова сфера керує нами на несвідомому рівні і, часом,
механізми нюхової регуляції нашою поведінкою діють не менш ефективно,
просто не завжди усвідомлюються нами. [1]
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Вперше як елемент маркетингу запах почав використовуватися в середині
90-х в Австралії. В Україну він прийшов вже на початку XXI століття.
Дослідження, проведені в Дрезденському університеті підтвердили значний
вплив на зростання: часу, проведеного в магазині (16%), тенденції купувати
(15%), продажів (6%).
Встановлено, що багато з ароматів по-різному діють на поведінку людей.
Але існують самі "популярні" природні запахи і їх вплив на поведінку людей
перевірено. Наприклад, згадайте, як на вас діє запах скошеної трави. Без
сумніву, у більшості він підвищує настрій, створює позитивний настрій. Запах
свіжого лимона може змусити людину бути щедрішими, а м'ята бадьорить і
пробуджує. Тому, деякі роздрібні підприємства, використовують знання про
запахи з метою створення відповідної атмосфери. [5]
Головним завданням аромамаркетингу є, зокрема, вплив на покупця через
канали сприйняття ароматів.
Внутрішньомагазинні запахи – це пахощі, використовувані у торговельній
зоні роздрібного магазину до створення привабливою, затишній і котра володіє
купувати атмосфери, що найчастіше стає складовою його бренду. Запах
торгової точки, зафіксований покупцем, залишається у його пам'яті надовго, і
може нагадати досвід колишніх покупок, закріплюючи його за емоційному
рівні. [3]
Напевно, Ви не раз відчували легкий приємний запах шкіри у взуттєвих
магазинах, але справа в тому, що, зазвичай, в подібних магазинах
використовують спеціальні аромафільтри. Насправді, за їх відсутності
споживач відчував би дуже концентрований та різкий аромат шкіри та клею чи
інших крапельних речовин, котрі застосовуються при створенні взуття.
Наприклад, пекарні у торговельних залах розміщують не лише, щоб
зменшити відстань доставки, а ще й через те, що запах свіжої випічки
доноситься до кожного відвідувача, і він поспішає вибрати собі апетитні
булочки чи кекси, незважаючи на те, що не збирався їх купувати.
Зрозумівши, що запах сильно діє на вибір людини «купити чи не купити?»,
винайшли навіть спеціальні парфуми для продуктових супермаркетів, магазинів
електроніки, автосалонів, бутиків тощо, які сприяють довірі покупця.
Так, наприклад, у магазині, де продаються газонокосарки, найдоречніше
буде використати запах свіжоскошеної молодої трави. В уяві покупця одразу
виникатимуть образи того, як працює цей пристрій, він відчує аромат тієї
роботи. Таким чином, запах буде певним стимулом покупки. Прийнявши
рішення купити газонокосарку і взявши до рук візитку з номером телефону
магазину, покупець знову відчує аромат трави. Це буде остаточним «за»
придбання продукту.
У нью-йоркському магазині Net Cost стимулюють апетит покупців,
вдуваючи штучні запахи (шоколаду, грейпфрута або свіжоспеченого хліба) між
полицями. Дослідження засвідчили, що клієнти магазину, до створення
атмосфери якого застосовувалися запахи, почувалися щасливішими і
задоволеними саме його відвідин, вони значно вище оцінювали рівень сервісу і
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запропонований асортимент. Слід зазначити важливу річ: аромат необхідно
вибирати і залучати до відповідності зі стилем і позиціонуванням торгівельного
підприємства, тому він може бути неагресивним, і впливати на споживача
ненав'язливо. Лише такий аромат здатний належним чином мати вплив на
підсвідомість і викликати позитивні емоції.
Цікавим фактом є те, що магазини електротехніки є найактивнішими
клієнтами аромамаркетологів. Можливо, відчували в подібних магазинах запах
яблука? Дослідження доводять, що це – базовий аромат, котрий знайомий
людям ще з давніх часів і він дивним чином створює відчуття безпеки та
комфорту. Інакше кажучи, з місця де є такий аромат не хочеться йти, а хочеться
затриматись на довше, тому не дивуйтесь, якщо одного разу замість міксеру ви
придбаєте бажаний, але незапланований рідкокристалічний телевізор, скоріш за
все ви піддалися ароматному впливу.
Існують спеціальні пристрої, що встановлюються в магазині на стелі у
певному відділі або просто на вході до магазину. Запах буде приємним
акцентом на старті та фініші покупки.
Крім того, роздрібний продавець повинен добре знати свій сегмент
споживачів і позиціонувати торгове підприємство з урахуванням її
особливостей. Наприклад, якщо цільової аудиторією магазину є підлітки,
найправильніше використовуватиме яскраві пахощі і музику стилю фанк. Якщо
ж цільова аудиторія – люди більш зрілого віку, збільшити час їхнього
перебування у магазині допоможуть легкі запахи і спокійне мелодійна
музика. [4]
Таким чином, запахи відіграють істотну роль на поведінку покупців у
торговельній точці, викликаючи позитивні емоції, збільшуючи лояльність і
стимулюючи купівлі, примушуючи витрачати на перебування усередині
магазину довше. Узагальнивши усе вищенаведене, можна сказати, що запахи:
збільшують продаж і сприяють збільшенню прибутку магазину;
підвищують задоволеність покупців;
надовго запам'ятовуються відвідувачам;
формують позитивні асоціації;
викликають позитивні емоції у покупців і співробітників торгової точки, що
впливає на сервіс обслуговування;
є частиною бренду роздрібного продавця;
здатні знімати стрес і постійно покращувати настрій.
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БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ
Посилення конкурентної боротьби та розвиток сучасних інформаційних
технологій призводить до того, що маркетинг стає одним з основних
інструментів підвищення ефективності банківської діяльності. Банківський
маркетинг – це зовнішня і внутрішня політика, ідеологія і тактика діяльності
банку залежно від конкретної суспільно-політичної і економічної ситуації [1].
Ринок банківських послуг характеризується постійними і швидкими
змінами, оперативно реагувати на які дозволяє проведення адекватних
маркетингових заходів [2].
В Україні питанням розвитку маркетингової діяльності в комерційних
банках приділяють значну увагу наступні вчені: І. Алексєєв, В. Альошин, І.
Брітченко, А.В. Войчак, В. Герасимчук та інші [3].
Метою дослідження є розробка рекомендацій щодо використання
банківського маркетингу для підвищення конкурентоспроможності банку.
В Україні становлення банківського маркетингу розпочалося після
створення банківської системи на початку 90-х років XX ст. Необхідною базою
для його подальшого розвитку є стабілізація ринкового середовища та розвиток
конкуренції.
З погляду ринкової орієнтації банків відбулася еволюція від орієнтації на
продукти та послуги (операційна орієнтація) до орієнтації на потреби. Коло
складників маркетингу поступово розширювалося. У 70-х роках XX ст. акцент
робився на пропонованих продуктах, способах доставки послуг, технологічних
нововведеннях, організації мережі філіалів, рекламі, цінах. У 80-х роках XX ст.
банки почали активно впливати на державну економічну політику,
домагаючись більшої свободи дій, почали встановлювати партнерські
відносини зі страховими компаніями для розширення спектра послуг, вводити
систему персонального обслуговування клієнтів, роблячи ставку на його якість.
Інформаційну базу для ефективного управління діяльністю банку в умовах
конкуренції формують систематичні дослідження ринку банківських послуг, які
допомагають визначити і нейтралізувати банківські ризики та дозволяють
оперативно реагувати на ринкові зміни за допомогою розробки і здійснення
конкретних заходів щодо вивчення і розвитку ринку, підготовки
альтернативних та гнучких рішень і, зрештою, досягти кінцевої мети діяльності
– прибуткового і довгострокового функціонування банку [4].
На основі проведеного дослідження запропоновано структуру
маркетингових комунікацій (рис.1).
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Рис. 1. Комплекс маркетингових комунікацій банку
Необхідною умовою успішної маркетингової діяльності банку є здійснення
багатофакторного аналізу зовнішнього середовища, оцінка внутрішніх ресурсів
банку та безперервність процесу проведення маркетингових досліджень.
Швидкість та адекватність реакцій на зміни факторів зовнішнього середовища,
ефективне керівництво діяльністю банку в умовах конкурентної боротьби та
розробка стратегії поведінки на ринку.
Головною конкурентною перевагою банку має стати адаптивність
акціонерів та колективу банку, здатність підлаштовуватися під ситуацію на
ринку, знаходити і випускати завжди раніше за інших нові продукти, нові
технології. Колектив банку повинен не бояться змін, бути сприйнятливим до
змін, постійно вести раціоналізаторську діяльність для вдосконалення праці і
підвищення своєї продуктивності. В основу вирішення завдання залучення й
утримання клієнтів повинен бути поставлений принцип трьох К (якість,
комфорт, конфіденційність) — Якість, Комфорт, Конфіденційність, а також
принцип «Знай свого клієнта».
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НОВАЦІЇ БРЕНДИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Доступ до інформації в мережі Інтернет та інтелектуальне використання
певних даних, наприклад, застосування їх для обслуговування своїх покупців,
вдосконалення внутрішніх процесів або скорочення циклу розробки продукції,
позитивно відбивається на процвітанні брендингу.
Інтернет технології брендингу представлені як процес максимального
насичення споживачів інформацією про бренд, обробка інформації з ціллю
використання її для сайтів. Маркетологи усвідомили, що для вдалого
просування бренду в Інтернет-просторі необхідні безупинні якісні взаємодії з
відвідувачами, надання корисної і зручної у використанні інформації, постійне
вдосконалення наданих послуг.
У мережі, крім окремих споживачів, присутні і віртуальні співтовариства;
люди чекають, що компанії схильні більшою мірою вислуховувати, ніж
розповідати; співтовариства, на відміну від більш пасивних офлайн-споживачів,
беруть безпосередню участь в становленні бренду [1].
Яскравим прикладом платформи дії брендингу та Інтернет-технологій є
багатофункціональні комунікаційні засоби, що забезпечують передачу
інформації з використанням різних механізмів та певних програм. В даний час
впроваджуються додатки, що забезпечують взаємодію в реальному часі,
використовуючи передачу голосу і відео, миттєвих повідомлень і статусу
присутності. Інші засоби дозволяють організувати обмін документами і
файлами або спільну роботу групи співробітників над єдиним набором
документів [2].
Пов'язавши свої мережі із зовнішніми ресурсами, компанії можуть
реалізувати постійні комунікації і організувати ефективний потік інформації
між людьми. Наприклад, в повсякденних комунікаціях між компаніями
електронна пошта здатна замінити безліч факсів, звичайну пошту і телефонні
дзвінки.
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Спостерігаються значні переваги використання електронної пошти, ніж
звичайного факсимільного зв'язку, саме через зниження витрат та реалізацію
практично миттєвих комунікацій, що підкреслює аналіз багатьох офіційних
сайтів відомих українських брендів: "Світоч", «Вінтер» та ін. Додаткові
переваги дає те, що повідомлення і документи передаються в електронному
форматі, одержувач може легко маніпулювати такими даними і
використовувати їх з будь-якою метою.
Необхідно зробити акцент, що компанія «АВК», виробник шоколадної
продукції в Україні, замість електронної пошти як засобу інтернет комунікацій
широко використовує Instant messengers (IM) – англійська назва цього класу
програм, призначених для обміну повідомленнями через Інтернет в реальному
часі (Служба миттєвих повідомлень – Instant Messaging Service – IMS). За
допомогою таких програм можна передавати текстові повідомлення, звукові
сигнали, картинки і навіть відео. Вони також можуть застосовуватися для
організації телеконференцій [3, c. 256].
Ефективність брендингу на основі нетрадиційних каналів Інтернеткомунікацій представлена у поданні інформації через соціальні медіа (блоги,
форуми, конференції, чати), засоби вірусної розсилки, Інтернет–пейджери ISQ,
e-mail клієнтові.
Найпростіший і поширеніший варіант рекламного сайту – корпоративний
сайт, побудований як буклет, брошура або ціла енциклопедія, що містить
інформацію про компанію та її продукцію. У випадку з крупними брендами
інколи створюється окремо сайт компанії, і окремо – сайти самого продукту.
На відміну від ситуації з рекламними матеріалами, кількість інформації,
викладеної на рекламному сайті цілком не обмежується, витрати на публікацію
в Інтернет-просторі мінімальні. Ще одна особливість такого "рекламного
буклету" в Інтернеті – необхідність його підтримки і оновлення. Як правило,
інформацію сайту необхідно постійно оновлювати, що позитивно вливає на
імідж компанії і викликає довіру до розташованої інформації [4, c. 117].
Аналізуючи новітні технології, треба виділити брендинг розважальних
ресурсів, особливо зорієнтованих на молодь. Відомі виробники роблять акцент
на проведенні промо-акцій на спеціально розроблених мікросайтах з
додаванням онлайн та мобільних інструментів в медіа-міксі.
З інформаційної точки зору, досить ефективним є отримання свіжих
публікацій, ранжирування, оновлення, розміщення нових відеозаписів з
використанням блогів, що дає перевагу перед статичними сайтами. Можливість
залишати коментарі – одна з простих, але дуже цінних якостей блога,
своєрідний двосторонній зв'язок, на відміну від звичайних веб-сторінок.
Соціальність блогів, можливість реагувати на коментарі і вести діалог на тему
публікацій – важливі чинники, що привертають все більше і більше людей до
ведення блогів. Яскравим прикладом є грамотно оформлений блог бренда пива
«Чернігівське» [5].
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Інтернет-технології брендингу повністю залежать, перш за все, від
удосконалення та вирішення певних проблем: фінансової можливості, творчої
наснаги та активної діяльності в мережі; залучанні висококваліфікованого
персоналу, експертів, аналітиків певних галузей господарства, використання
новітнього програмного забезпечення, постійного контролю; врахування
потреб, смаків споживчої аудиторії та втілення ціннісних характеристик у
брендинг через дії комунікаційних програм.
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Політична реклама - один з найважливіших напрямків рекламної індустрії.
Вже з самої назви випливає, що використовується вона в області політики для
спонукання людей голосувати, робити свій вибір, віддавати свою перевагу тому
чи іншому кандидату.[1] Це важлива частина політичного процесу в країнах, де
допускається реклама кандидатів на виборні пости, оскільки найчастіше саме
вона визначає сприйняття політичної реальності. При цьому треба зазначити,
що політичний вибір, волевиявлення виборця не вільні навіть у суспільствах з
найбільш розвиненими демократичними інститутами. Його рішення голосувати
тим або іншим чином залежить від прихованої дії різних закономірних і
випадкових факторів. Політична реклама здатна інтегрувати ці дії різних
факторів, що впливають на електоральну поведінку, організовувати цей вплив і
підпорядковувати його виборчої стратегії даної партії або кандидата.
«Політична реклама виступає в якості свого роду вектора, що збирає воєдино
можливі поведінкові реакції електорату і що задає їм той єдиновірний
напрямок, який може принести успіх на виборах».[2]
Арсенал політичної реклами виключно різноманітний, її види та форми
практично незчисленні. З давніх часів він значно поповнився, особливо в 20
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столітті, завдяки науковому прогресу, новим комунікаційним технологіям,
появі телефону, радіо, телебачення, комп'ютерної техніки і Internet.[4]
Важливим засобом політичної реклами були і залишаються плакати. Не
менш ефективна форма реклами - транспаранти. Рідко політична акція
обходиться без листівок.
Очевидно, що рекламний вплив надають і всілякі ілюстрації та карикатури
на політичні теми, якими рясніють наші друковані видання. Політична реклама
це: різні значки з портретом кандидата і коротким, часом дотепним написом;
наклейки на автомобілях, автобусах, майки з відповідними написами, всілякі
календарики; девізи, емблеми, прапори та інша атрибутика політичних сил.
Політична реклама стає все витонченішими, набуваючи часом незвичайні
форми. Наприклад, в продажі є спиртні напої, на яких зображені портрети
політиків. Це теж в свою чергу впливає на формування політичної свідомості
виборців.
Існують різні класифікації політичної реклами на різних підставах.
Наприклад, по каналу сприйняття її адресатом, рекламу поділяють на візуальну
(має не обмежену ефективність і виконує роль скоріше «мобілізаційну для
прихильників кандидата, ніж інформаційну чи переконуючу», аудіальну
(головним чином це радіопередачі, мають вплив в той момент, коли люди
зайняті іншими справами і не підозрюють про вплив на них) і аудіальновізуальну, тобто змішаного характеру реклама. До останньої належать
телевізійна і кінореклама - це досить ефективна як по каналах доступу до
аудиторії, так і за масовістю охоплення. Можливі підстави класифікації
політичної реклами:
за формою: пряма і непряма;
по предмету реклами: реклама окремої людини, політичного устрою,
політичного угруповання (партії), політичних дій;
по знаку сформованого відношення: позитивна і негативна;
по засобам (каналам) впливу: ЗМІ, Internet, створення громадських рухів,
лекції та публічні виступи, "чутки";
за змістом (залежно від конкретної ситуації).[4]
Пряма політреклама - це власне передвиборна агітація, тобто будь-яка
пропаганда, санкціонована чи нелегальна, мета якої зрозуміла її "споживачам".
Непряма форма - інший обсяг інформації, агітаційна спрямованість якої в
основному не усвідомлюється пропаганда політичних фігур або угруповань в
рамках інформування про їхні дії.
Єдиний дуже серйозний недолік непрямої реклами полягає в тому, що
немає можливості контролювати кінцевий результат.
Непряма реклама має більший обсяг у ЗМІ та інших інформаційних
каналах - фактично будь-яка інформаційна або культурна програма, друковане
видання на історичні, юридичні, політичні теми можуть бути політрекламою.
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Один з різновидів непрямої політреклами - створення бажаного
відношення до політики (наприклад, до військових дій), що проводиться
урядом цієї країни чи урядом дружніх (конфронтуючих) держав.
Головне завдання політичної реклами - створювати рекламному об'єкту
сприятливий імідж. Або висуваючи і перебільшуючи його позитивні
характеристики (абсолютизація), або наділяючи його «додатковими
цінностями» (ідеалізація), з тим, щоб створювати партії чи її представникові
відповідний імідж, а разом з тим - і позитивну до нього установку.[9]
Необхідно забезпечити три щаблі, по яких кандидат у депутати може
піднятися до влади. За допомогою політичної реклами аудиторія потенційних
виборців повинна засвоїти наступне:
1. «Я ЙОГО ЗНАЮ»;
2. «ВІН - ХОРОШИЙ»;
3. «ВІН- ПІДІЙДЕ».
Насамперед треба забезпечити інформацію про те, хто є кандидатом. Потім
реклама повинна прагнути переконати виборців, що кандидат - добропорядна,
розумна, чесна людина. І нарешті, - представити його компетентним фахівцем,
що володіє необхідним досвідом роботи в тій сфері, куди він обирається. Все це
створює у виборця мотивацію того, щоб віддати свій голос за пропонованого
кандидата.[5]
Необхідно пам'ятати, що реклама не буде ефективною, якщо вона не
зачіпає безпосередні інтереси виборця, не відповідає його очікуванням. Слід
враховувати, що сприйняття політичної реклами в чому залежить від рівня
політичної культури виборців. Крім того, при підготовці реклами необхідно
враховувати і такі об'єктивні чинники, як релігійні та географічні особливості, а
також пов'язані з ними традиції.[3]
Слід особливо відзначити опитування громадської думки, які спрямовані
на виявлення намірів електорату, його сприйняття вже сформованих іміджів
партій та кандидатів, його відношення до економічної ситуації в регіоні.
Опитування націлені і на виявлення проблем, що турбують виборців.
Методи рекламної діяльності лежать в площині комунікативних методів,
орієнтованих на управління масовою поведінкою за допомогою впливу на їх
свідомість. Політична реклама користується раціональними та емоційними
методами впливу на аудиторію, що базуються відповідно на усвідомлюваних і
на неусвідомлюваних реакціях реципієнтів.[7]
Емоційно подана інформація засвоюється швидше, тому немає нічого
дивного в тому, що реклама, прагнучи до швидкого отримання результату, в
ряді випадків віддає перевагу ірраціональним методам. Тут існує кілька
моментів, які роблять цей механізм ефективним. Звернення до емоцій не
вимагає ніякого раціонального обґрунтування своїх аргументів.
Звернення до емоційної сфери з метою створення образу або стереотипу в
ході маніпуляції особливо ефективно, коли існує велике скупчення народу, де
працює механізм масового зараження, у кілька разів підсилює будь-яку емоцію.
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У стані масового зараження інтелектуальні процеси знижені, натовп є
некритичним, їм не потрібно переконання, достатньо лише навіювання.
Іншим звичайним психологічним механізмом створення образів і
стереотипів є посилення ідентифікації особистості з групою. Це створює
відчуття більшої безпеки в світі, притупляє відчуття самотності. Тому в
політичній рекламі нерідко успішно використовують цей прийом. Однак це не
означає, що для досягнення успіху на виборах найбільш ефективними є
емоційні посили. Все залежить від економічної, політичної, соціальної картини,
що склалася у виборчому просторі, від потреб електорату в контексті
особливостей політичної ситуації, від ментальності, специфічних вікових,
національних, релігійних, тендерних особливостей електоральних сегментів,
традицій сприйняття і політичної поведінки, ставлення до ЗМІ, рейтингів ЗМІ в
поле кампанії і т.д.[8]
Таким чином, щоб знайти оптимальне, для ефективного досягнення мети,
поєднання методів впливу, необхідно враховувати політичний контекст, стан
масової свідомості на даний момент, переважання тих чи інших механізмів
сприйняття в цільовій групі. Політична реклама поширюється як через засоби
масової інформації (пресу, радіо, телебачення), мультимедійні канали, так і з
використанням пошти, а також за допомогою передачі відомостей про предмет
реклами з допомогою сувенірів, на місці продажу і т.д.
Все вищезазначене є засобами реклами. Рекламний засіб - це прийом,
спосіб дії (вербальних, образотворчих і звукових засоби).
Політична реклама сприяє встановленню і підтримці зв'язку між
суспільством і владою, а в період виборів - кандидатами на управлінські місця.
При цьому використовується набір символів, зрозумілий і доступний простому
виборцю. [9]
Політична реклама повинна інформувати, переконувати і спонукати до дії
(голосуванню) щодо рекламованого об'єкта (кандидата, партії, блоку). Але для
початку вона повинна «привернути до себе увагу». Як відомо, людську увагу
привертає те, що йому подобається або лякає, та що пов'язано з ризиком. Факт
того, що виборці залучені в процес необхідності зробити вибір і емоційна
замученість, привертає увагу виборця не менше, аніж у ситуаціях значимості
для нас рекламованого об'єкта.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ НА ПОВЕДІНКУ
СПОЖИВАВЧІВ
В умовах формування та функціонування ринкової економіки важливими
показниками впливу на поведінку споживачів є такий маркетинговий метод як
нейромаркетинг.
Даний напрямок є порівняно новим, оскільки використання психології в
маркетинговій діяльності почалося лише наприкінці ХІХ ст., а в
нейропсихології - в ХХ ст. [1]. Серед вчених, які досліджують теоретичні та
методологічні основи нейромаркетингу і проблеми його застосування на
практиці можна виділити Акуніча М., Губарєва Ю., Колесникова А.,
Ліндстрома М., Романюха С., Сороку М. та інших .
Така відома в маркетингу фігура як Філіп Котлер висловила думку про те,
що «старий добрий маркетинг» йде в лету. Одне з його інтерв'ю дало орієнтири
щодо напрямків розвитку маркетингу.
По-перше, маркетинг працюватиме «в режимі реального часу». У
багатьох компаніях вже є кімнати, де проводяться так звані «військові ігри».
Приміром, одна авіаційна компанія обзавелася кімнатою з настінними
екранами, які показують ціни, призначувані конкурентами, розкладу польотів
різних авіакомпаній, погоду в різних точках світу. Ця інформація сприяє
миттєвому прийняттю рішень. Проблема лише в надмірності даної інформації,
що ускладнює реагування на неї.
По-друге, орієнтація маркетингу буде фінансова. Це означає, що
маркетологи будуть у всіх випадках прораховувати фінансову віддачу від
маркетингових заходів. У маркетингу стануть вибиратися лише ті рішення, які
приносять більшу віддачу, а ті, що не призводять до такої віддачі будуть
«відмітатися».
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По-третє, буде мати місце велика технологічність маркетингу.
Відбудеться його трансформація в науку управління попитом за допомогою
технологій, що сприяють моментальному прийняттю рішень, що стосуються
споживчого попиту, і сприяють його зростанню.
Саме такою технологією і є нейромаркетинг, який заслуговує того, щоб
про нього поговорити, починаючи з питань, пов'язаних з роз'ясненням його суті
[2, с.4].
Численні маркетингові дослідження щодо вивчення психофізіологічних
реакцій людини в сфері сприйняття товару показали, що на сьогодні споживач
не має об‘єктивного уявлення про ціну. В більшості випадків споживач
керується суб‘єктивною ціновою оцінкою, оскільки у своєму виборі кожен
потенційний покупець співвідносить ціну з рівнем якості товару та власним
уявленням про даний товар. Зважаючи на всі перераховані чинники,
нейромаркетинг на сьогодні є однією з найефективніших сучасних технологій
маркетингу, який досліджує як заплановані, так і спонтанні причини покупки
конкретного товару та ґрунтується на статистичному опрацюванні даних,
одержаних в результаті психофізіологічних досліджень.
Нейромаркетинг являє собою збір, узагальнення та обробку інформації
про мимовільні реакції людини на будь-які особливості і елементи товару або
торгової марки: назву, логотип, поєднання кольорів, аудіосигнали, символи та
подальше маніпулювання цими внутрішніми реакціями з метою вивчення тих
факторів, які діють на споживача на рівні підсвідомості.
Виділяють такі основні розділи, на які орієнтується нейромаркетинг:
маркетингові дослідження з визначенням реакцій мозку, аромамаркетинг,
аудіомаркетинг та психологія кольору [3, с. 2].
Сьогодні основні принципи нейромаркетингу у своїй діяльності з метою
максимізації поточного прибутку використовують близько двохсот фірм, в тому
числі Coca-Cola, Procter and Gamble, General Motors, Eastman Kodak, General
Mills і Nestle та інші [5, с.124].
Якщо більш детально розглядати таку маркетингову технологію як
нейромаркетинг, то вперше вона з‘явилася в 90-х роках в Гарварді. Ця
методика була розроблена професором Джері Залтманом і запатентована, як
технологія ZMET (від Zeltman Metaphor Elisitation Method – «метод отримання
метаморфоз Залтмена»). Основною засадою в даній теорії виступає
використання набору картинок, які викликають у споживача позитивний
емоційний настрій або ж аналіз знімків головного мозку, які говорять про
підсвідому реакцію споживачів на товар. Базою дослідження виступає
поєднання багатьох сучасних наук, а саме нейробіології, психоаналізу,
лінгвістики, мистецтва і теорії для виявлення ментальних моделей, які
визначають поведінку людини [4, с.59].
На сьогодні в Америці було проведено багато досліджень, які
підтверджували дієвість та ефективність даного напряму маркетингу. Зокрема,
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компанія Shop Consult by Umdasch провела ряд експериментів, які дозволили
проаналізувати вплив емоцій споживачів на сприйняття товарів та готовності їх
придбати. В даному дослідженні прийняли участь 400 респондентів, які буди
розділені на групи. Опитуваним необхідно було надати власну оцінку товарам,
які представлені на тлі зображень з різноманітним емоційним відтінком. Одні
продукти були продемонстровані на позитивному фоні та відображали приємні
кольори та смішні асоціації, інші – на негативному фоні та переважали
чорний колір, неприємні заголовки,
згадки про війну тощо. Під час
експерименту кожній групі респондентів показували тільки одну серію
картинок. В результаті було з‘ясовано, що група, яка розглядала позитивні
зображення на 16% краще сприймала товар, ніж та, яка розглядала негативні
малюнки.
Підсумки експерименту підтвердили основну парадигму про те, що
позитивний настрій споживачів сприяє більш високій готовності до витрат та
становить приблизно на 10% [6, с.98].
Отже, можна зробити висновок, що нейромаркетинг є дієвим та
перспективним напрямком маркетингу і вже знайшов своє застосування як
закордоном, так і в Україні. Чи виправдані витрати на вивчення і впровадження
методів нейромаркетингу – покаже майбутнє, однак не варто забувати, що саме
підсвідомість підкаже в момент вибору покупцеві, чи варто йому вибрати ваш
бренд або віддати перевагу вашому конкуренту.
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ЗМІСТ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
Сьогодні в нашій країні значно збільшилася кількість факторів, що
впливають на формування ціннісних пріоритетів та спосіб життя сучасного
підростаючого покоління. Одним із головних інструментів сучасного життя
молоді, що стимулює їх на подальші дії у сфері соціальної політики, економіки
та культури - стала реклама. Зокрема, соціальна реклама володіє широкими
можливостями поширення людських цінностей. Вона сприяє соціальній
підтримці громадян, вирішенню соціальних проблем, підвищує рівень культури
населення. Соціальна реклама зосереджена не лише на привернення уваги до
проблеми, a надає варіанти рішення i закликає до їх практичного втілення.
Соціальна реклама є окремим видом рекламної комунікації. Вона пройшла
тривалий шлях від становлення до розвитку. Новизна соціальної реклами для
практики соціальної роботи в Україні зумовлює актуальність її розробки як у
теоретичному, так і в практичному аспектах.
Оскільки для українського інформаційного простору явище соціальної
реклами не є новим, вона усе частіше стає об'єктом дослідження таких
вітчизняних науковців, як М. Закусило, В. Бугрим, Р. Колядюк, Н. Лисиця, Б.
Обритько, Л. Гейдар та інші. При цьому дослідники зосереджуються переважно
на тематиці і проблематиці української соціальної реклами, її основних
завданнях і цілях, чинниках ефективності.
Відповідно до цього метою написання даної роботи є визначення
теоретичних засад функціонування соціальної реклами в Україні, її
ефективність та перспективи подальшого розвитку.
Між вченими немає єдиної думки щодо трактування поняття «соціальної
реклами». Слід навести визначення згідно до Закону України «Про рекламу»
соціальна реклама – це інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій
формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію
загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання
прибутку [3].
У сучасному інформаційному суспільстві соціальна реклами має на меті
популяризацію, прищеплення певних цінностей, ідеалів і стилю життя,
впливаючи на поведінку людей і зміни в масовій свідомості і сприйнятті
суспільних явищ. В українському інформаційному просторі соціальна реклама
займає важливе місце, розвиваючись як окремий напрям рекламної діяльності.
На жаль, сьогодні соціальна реклама зіштовхується з низкою проблем:
недосконалістю
нормативно-законодавчої
базою
щодо
замовлення,
виготовлення і розповсюдження соціальної реклами; відсутністю об‘єктивних
критеріїв оцінки ефективності соціальної реклами; неврахуванням або
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недостатнім урахуванням етичних і моральних аспектів змісту та форми
соціальної реклами. Така ситуація викликає потребу в постійному моніторингу
соціальної реклами з боку наукових центрів та закладів і виявлення громадської
думки щодо ставлення і сприйняття української соціальної реклами.
Соціальну рекламу поділяють за напрямками, а саме:
- соціальна реклама здорового способу життя (пропаганда життя без
паління, проти вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин,
пропаганда спортивного способу життя та ін.);
- соціальна реклама охорони здоров‘я (профілактика тютюнопаління,
профілактика алкоголізму та зловживання алкоголем, профілактика наркоманії,
профілактика СНІДу та хвороби, які передаються статевим шляхом)[2];
- соціальна реклама охорони природи, збереження енергоресурсів,
питання регіональної екології;
- соціальна реклама право- та законослухняності населення як моделі
поведінки (інформування населення про наявні політичні, економічні,
культурні, соціальні та інші права, гарантії та можливості, пропаганда
громадянської гідності, профілактика правопорушень, пропаганда соціального
захисту та безпеки населення);
- реклама соціальної служби та інших подібних закладів (реклама
закладів, а також реклама послуг, які надає дана установа).
Соціальна реклама в реалізації української національної ідеї виконує
виховну, пізнавальну, розвиваючу функції, формує важливі особистісні якості.
Процес перетворення морально - етичних цінностей у риси конкретної людини,
що будуть регулювати, направляти та спрямовувати її поведінку – є одним із
актуальних завдань соціальної реклами. Другим завданням є формування
моральної відповідальності у людей. Процес формування духовної особистості
передбачає виховання і самовиховання в людині непримиренності до будь яких проявів неповаги до загальнолюдських цінностей, відхилень від норм
моралі. Моральна свідомість людини проявляється в активній життєвій позиції.
Третім завданням є привернення уваги до якоїсь проблеми, що переростає в
інтерес, потім у бажання діяти і, головне, це саму дію.
Соціальна реклама в Україні ще не посідає місце того важливого
соціального інституту, який би мав усіляку державну й громадську підтримку,
зокрема, організаційну, фінансову, матеріально-технічну тощо. На думку
багатьох фахівців, сучасний стан соціальної реклами в Україні не можна
вважати задовільним. Це підтверджується тим фактом, що у нашій країні
соціальна реклама порівняно із комерційною, яка домінує, та політичною,
активізованою у часи передвиборчих кампаній, представлена, явно
недостатньо. Особливо її бракує на вулицях міст. Вона більше представлена в
Інтернеті, у формах банерів та на спеціальних сайтах, зокрема професійних
об‘єднань, соціальних служб. З організаційного погляду, слід було б
популяризувати заохочення до цієї діяльності соціально відповідальних ЗМІ,
що активізує залучення до неї інших медіа, громадських організацій, творчих
62

об‘єднань. Соціальна реклама в Україні має стати надзвичайно ефективним і
дієвим інститутом «оздоровлення» українського суспільства, налагодження
повноцінного функціонування
суспільного
«організму»,
запобігання
негативним явищам і процесам, які сьогодні стають на заваді його успішному
та прогресивному розвиткові[1].
До актуальних і перспективних тематичних напрямів розвитку соціальної
реклами та пріоритетних тем для створення рекламного продукту соціального
спрямування в Україні належать:
- реклама, що пропагує загальносуспільні і національні цінності;
- реклама дотримання законів, конституцій них прав і свобод людини;
- реклама привабливого, здорового способу життя, віри у свої сили;
- реклама, спрямована на зміцнення сім‘ї як соціального інституту;
- реклама, націлена на розв‘язання екологічних проблем, запобігання
СНІДу;
- реклама, що сприятиме розв‘язанню демографічних проблем в Україні;
- антипропаганда негативних соціальних явищ (безкультур‘я, порушень
правил поведінки, насилля у всіх його проявах).
Отже, визначення кола актуальних проблем, завдань і перспективних
напрямів розвитку соціальної реклами дає змогу дійти висновків про те, що в
умовах сучасного світу, який зазнає трансформації та динамічних змін, роль
соціальної реклами як інструмента формування ціннісних настанов,
утвердження гуманістичних цінностей, збереження фізичного й психологічного
здоров‘я суспільства невпинно зростає і зростатиме надалі[1]. Для того, щоб
соціальна реклама набула більшої дієвості, потрібно зосередити зусилля
представників різних галузей, які здійснюють теоретичні та прикладні розробки
у сфері соціальної реклами на пошук ефективних механізмів, методів і засобів
підвищення її якості та впливу на різні соціальні верстви. Надзвичайно
актуальним стає у цьому плані пошук нових оригінальних ідей, форм,
прийомів. У цьому плані українська соціальна реклама має величезний творчий
потенціал, представлений у творчих доробках учасників конкурсів і фестивалів
соціальної реклами, як професійних рекламістів, так й аматорів, креативність і
оригінальність творів яких не поступається професійним розробкам.
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З кожним днем все більше реклама проникає у всі сфери життєдіяльності
людини, вона захоплює її у найнесподіваніших місцях та намагається керувати
людиною як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. Основною метою
реклами є інформування споживачів, стимулювання збуту продукції, а також
створення попиту через формування постійної потреби у конкретному товарі.
Для цього рекламісти здебільшого використовують економічні прийоми під час
розроблення рекламної кампанії, ігноруючи можливості психологічного впливу
на неусвідомлене здійснення покупок споживачами.
Упаковка – це один з найважливіших інструментів маркетингу, за
допомогою якого виробник захоплює увагу покупців, збільшує попит на свою
продукцію, що в майбутньому призводить до розширення ринків збуту.
Дана тему розглядали багато вчених, таких, як: Томас Хайн, Філіп Котлер,
Л. Рональд, Пітер Друкер [2, 5]. Так, на думку Т. Хайна, головна відмінність
між супермаркетом і традиційним ринком полягає в тому, що в першому акті
продаж фактично відбувається без участі людини, так як роль продавця в
певній мірі відіграє упаковка [5].
Упаковка – це один з двох важливих атрибутів бренду наряду з назвою
марки. Саме ці два атрибути «лідирують» по частоті контактів зі споживачами і
активності формування образу марки.
Однією з основних психологічних технологій, які доцільно
використовувати у рекламі є саме психологія кольору, тобто вплив на свідоме
та несвідоме людини(споживача) через використання кольорової гами[1].
Психотехнологія кольору є однією із найсильніших інструментів для створення
бажаної позитивної рекламної атмосфери. За спеціальні дослідження, 80 %
кольору й світла ― поглинаються ‖ нервовою системою й тільки 20 % –
зором[4]. Колір стає важливим елементом загального рішення зовнішнього
вигляду товару, а саме обгортки та бренду і вважається, що кольори мають
певні характеристики, властиві їм від природи. Взаємозв'язок між упаковкою і
просуванням товарів ми можемо розділити на три фази:
1. Важливою роллю в збуті товару виступає реклама. Вона пробуджує у
потенційних покупців інтерес і дає уявлення про товар, тим самим
схиляючи покупця до покупки задовго до появи товару на прилавку.
Вирішальну роль тут відіграє упаковка, так як споживач саме по ній
візуально ідентифікує товар, і на її підставі дається перше враження про
товар.
2. У процесі придбання товару упаковка бере на себе роль "німого
продавця". При цьому на неї накладаються певні функції, вона повинна
привертати увагу, нести правдиву інформацію і грати роль засобу
реклами.
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3. Після здійснення покупки упаковка повинна підтвердити споживачеві
правильність зробленого вибору, свідчити і поєднуватися з якісними
характеристиками товару, виправдовувати ергономічну пристосованість
до решти вимог упаковки.
Нижче наведено фізіологічні й психологічні характеристики кольору та
торгові марки, що їх застосовують для виготовлення обгортки(табл. 1).
Таблиця 1
Основні характеристики кольорів та їх сфери застосування [1, 3]
Кольори

Зміст

Червоний

Теплий і дратівний,
стимулює мозок, символ
небезпеки й заборони,
відбиває діяльний настрій.
Пришвидшує пульс, створює
почуття благополуччя.

Жовтогарячий
Жовтий

Зелений

Синій

Життєрадісний,
імпульсивний, стимулює
мозок, викликає порушення
психічної рівноваги,
привертає увагу,
надовго запам‘ятовується.
Свіжість, природність,
заспокоює, знімає біль,
втому, врівноважує.
Свіжість, спокій, створює
внутрішню силу й гармонію,
знімає стрес.

Фіолетовий Нестандартність, збільшує
витривалість тканини, діє
позитивно на серце, легені,
кровоносні судини.
Білий
Чистота, характерне
«самоусунення» (з метою
протистояння алкогольній та
тютюновій пропаганді).
Чорний
Вишуканість, стриманість.

Сфери
застосування
Продукція, що
адресована
чоловікам,
ювелірні вироби.
Інструменти,
машинне
устаткування,
промислові товари.
Товари ―hi-tech‖.

ТМ,
які
застосовують

їх

Медикаменти,
дитячі товари,
молочні продукти.
Косметична
продукція(креми,
мила, масла тощо),
ювелірні вироби.
Оригінальні
товари, новинки
ринку.
Алкогольні та
тютюнові вироби
Предмети розкоші,
вишуканого стилю

Упаковка на кожній фазі повинна активізувати реалізацію, забезпечувати
рекламну функцію та ідентифікацію товару.
Набувають популярності у світі та в Україні інноваційні продукції
пакувальної індустрії, а саме так звані «Smart-упаковки. Цей новий вид
упаковки широко визначається багатьма іншими термінами – «активна»,
«функціональна», «розумна», «інтелектуальна», тощо. «Smart-упакування»
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зазвичай розглядається як допоміжний пакувальний елемент, який забезпечує
додаткові рівні корисних функцій в рамках захисту продукції, що передбачає
надання додаткової інформації про пакований продукт і для створення
«розумного» дизайну упаковки.
Це можливо завдяки термохромним фарбам, які стають видимими лише
при певній температурі, що дає можливість сигналізувати про конкретні зміни
мікроумов всередині упаковки. В найближчому майбутньому При підігріванні
продукту в мікрохвильовій печі прояв фарби свідчить про те, що він нагрівся до
оптимальної температури. Інші фарби проявляються тільки при низьких
температурах, попереджаючи про можливе переохолодженні продукту або
сигналізують про готовність продукту до споживання (інноваційна упаковка
для горілки «Хортиця ICE») [6].
Фахівці компанії Tetra Pak, одні з перших, обіцяють усім споживачам
молочної продукції, що «розумна» упаковка буде змінювати колір, показуючи
покупцеві ступінь свіжості продукту і тривалість його зберігання в
холодильнику. Крім того що такі технології зручні для споживачів, вони цінні
на всіх стадіях ланцюга поставок і складського зберігання.
Така технологія вже застосовується в промислових масштабах у Франції
для більш ніж 140 продуктів. В Україні така технологія є рідкістю, але в
найближчому майбутньому буде широко реалізована. Подібні сенсорні
механізми можуть визначити концентрацію кисню в упаковці, що вказує на
порушення її цілісності. Хімічний датчик встановлюється на внутрішній
частині упаковки в безпосередній близькості від пакованої продукції. Органічні
хімічні зміни всередині упаковки є сигналом і активатором до зміни її кольору.
Ми можемо зробити висновок, що в даний час, коли супермаркети і
гіпермаркети замінили традиційні ринки, де головну роль грали продавці,
упаковка стала найважливішим елементом пропозиції товару споживачам.
Фактично упаковка є представником виробника в торговому залі. І якщо
упаковку зробити якісно новою, можна достукатися до свого покупця і
розширити клієнтуру.
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ЕМПІРИЧНИЙ МАРКЕТИНГ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК
Сучасний розвиток теорії маркетингу багато в чому характеризується
еволюційними змінами в системі маркетингових комунікацій, як одного з
основних елементів комплексу маркетингу. Розвиток внутрішньо-фірмових і
між-фірмових взаємовідносин суб'єктів ринку обумовлюються якісними
змінами, що відбуваються в сфері технологічних інновацій, внаслідок яких
ускладнюються взаємини з різними партнерами компанії [1].
Гуру світового маркетингу, заслужений американський професор
Ф. Котлер одним з перших передбачив революційний переворот в
маркетингових комунікаціях. У своїй роботі «Маркетинг у третьому
тисячолітті, 2000» Ф. Котлер пише: «В комунікаціях з клієнтами слід робити
акцент на враження покупців»[2]. Так була сформульована нова (четверта за
рахунком) парадигма маркетингу, названа емпіричним маркетингом.
Емпіричний маркетинг - це створення зв'язків між брендом і споживачами
шляхом надання останнім емоційного та інтелектуального досвіду. Його
концепція грунтується на здатності викликати у споживача різні почуття [3].
Обгрунтуванням емпіричного маркетингу є те, що споживачі, незалежно від
того, що вони чули про товар або послугу, в кінцевому рахунку, продовжують
купувати на підставі особистої взаємодії з пропонованими на ринку товарами тобто, це досвід споживача, який викликає лояльність до бренду.
Метою емпіричного маркетингу, таким чином, є звернення до
раціональних та емоційних сторін споживача, що б створити справді незабутнії
досвід взаємодії з продуктом або послугою.
Американський професор Б. Шмітт виділив п'ять елементів
комунікаційного комплексу, названих стратегічними емпіричними модулями:
відчуття, почуття, роздуми, співвідношення і дії.
Для побудови міцного емоційного взаємозв'язку між торговою маркою і
споживачем використовуються інструменти емпіричного маркетингу.
Івент - один з основних інструментів маркетингу вражень, що сприяє
досягненню певних цілей і вирішення бізнес-завдань. Для цього необхідна
креативна концепція, яка проходить через усю дію заходу і дозволяє завоювати
емоції цільової аудиторії.
Подія, прикріплена до торгової марки має бути емоційно забарвлена, що
забезпечує виникнення у споживачів яскравих вражень і прихильність до
бренду.
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Споживача емоційно налаштовують презентації продуктів, які вражають,
залишаються у свідомості і будуються на максимальному залученні, задіюючи
всі органи чуття.
При виведенні на ринок нового товару можна влаштувати навчальний курс
або шоу, яке демонструє правильне вживання, застосування продукту. Цей
метод вже взяли на озброєння деякі українські компанії спортивного одягу, які
проводять виставки для людей, що б ознайомити іх з новими лініями товарів, та
показати зручність у використанні тих чи інших кросівок, ефективність
використання одягу з клімат-контролем [4].
Основним інструментом маркетолога повинен бути – емоційний аналіз,
тобто вміння думати і відчувати за споживача. Великі підприємства у своїй
діяльності починають застосовувати різноманітні технічні засоби, що
дозволяють проникнути у свідомість людини та дослідити її емоції. Аналізуючи
емоції, маркетологи прагнуть створити такий товар, який найбільше б
задовольняв потреби споживачів. Споживачі з-поміж багатьох ідентичних
продуктів обере той, про який складеться найкраще враження. У створенні
подібного роду вражень і полягає ідея сучасного маркетингу для фірми.
Емпіричний маркетинг напевно найбільш інноваційний спосіб просування
маркетингового бренду. «Adidas» не відстає в удосконаленні
підходів
просування своєї марки. Для розкрутки нової лінії кросівок компанія «Adidas»,
заручившись підтримкою відомого баскетболіста Дерріка Роуза, який славиться
своєю дивовижною здатністю до стрибків, зняла і запустила простий, але в теж
час блискучий рекламний ролик - «Стрибай з Дериком». Цей захід відбувався у
місті Лондон, де в квадратній білій кімнаті по периметру на висоті 10 футів
була полиця з кросівками різних розмірів. Задача проста: доторкнися до них, і
вони твої. Кожному учаснику було дано 30 секунд, що б увійти в магазин і
стрибнути за своєю парою взуття. На захід прийшло 2500 людей, 120 людей
встигли випробувати свої сили і стрибнути [5].
В даному емпіричному маркетинговому ході ставка робилася на елементи
співвіднесення і дії. Співвіднесення проявилося в тому, що в рекламній акції
була присутня зірка баскетболу та кумир багатьох молодих людей. Завдяки
цьому, учасники намагалися показати себе, продемонструвати їх можливості і
довести Деррік Роуз і самим собі, що вони мають достатньо сили і навичок що
б роздобути бажаний приз. Завдяки взаємодії зі своїм кумиром, емоційний стан
аудиторії зашкалював. Вони відчули радість, бажання, захоплення, приємні
враження, які точно запам'ятають надовго і будуть їх асоціювати саме з
брендом Adidas. А ті переможці, які змогли отримати бажаний приз, відчувають
гордість за себе, і в деякій мірі вважають що досягли свого успіху, про який
розкажуть своїм знайомим, друзям, колегам, і безумовно поділяться
захопленням і яскравими емоціями які отримали під час участі в такій події.
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Ключовий принцип маркетингової діяльності полягає в використанні
емоції спорту і переваг спортивного способу життя. Компанія робить акцент на
співпрацю з організаціями такими як: Чемпіонату світу з футболу, ЄВРО, Ліги
чемпіонів УЄФА; Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій.
Завдяки тому, що Adidas задіє в організації подій, презентації відомих
людей, інтерес у цільової аудиторії постійно зростає. Дуже часто кожна людина
співвідносить себе з якою-то зіркою, зі своїм кумиром, хоче бути на нього
схожим, мати життя як у нього, і так як для нього такі бажання найчастіше не
доступні, він не відчуває радість, щастя, а навпаки вважає, що не досяг своїх
висот. Для таких ситуацій Adidas використовує емпіричний маркетинг, а саме
приваблює для своїх презентацій і заходів відомих персонажів, що б потенційні
покупці змогли відчути увагу і турботу про їх бажання, отримати позитивні
емоції від контакту з брендом, які в подальшому запам'ятаються як яскрава
подія, яка сталася в його житті .
Для підвищення продажів продукту існує відмінна маркетингова стратегія
– емпіричний маркетинг, яка має глибокий вплив на рішення споживача
зробити покупку. Таке нововведення стає дуже популярним для підприємців,
які багато інвестують в рекламу. На мою думку для успішної діяльності
українських підприємств та виведення товарів на новий рівень продажів, їм
потрібно освоїти елементи стратегічного емпіричного модуля для
налагодження комунікаційних зв‘язків з цільовою аудиторією, а також
опанувати ряд інструментів, через які відбувається вплив на людей.
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СТАН РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день реклама посідає значну роль в соціальноекономічному житті людей. З кожним роком український ринок реклами
набирає все більших обертів за рахунок оновлення інформації, розгляду нових
ідей, проектів та стратегій. Практика використання такого інструменту ведення
бізнесу в Україні нараховує менш ніж два десятиліття. Проте, незважаючи на
невеликий проміжок часу, ринок реклами сформувався й ефективно
функціонує.
Актуальність даного дослідження полягає в тому що в Україні реклама
постійно перебуває в стані розвитку, та не стоїть на місці, з кожним роком
впроваджує власні ідеї або запозичає їх з закордону, задля заохочення
споживачів до придбання певного товару чи послуги. В результаті чого,
реклама заполонила майже весь кругозір людини, чим спричинила зниження її
ефективності за прямим своїм призначенням. Тому в даній роботі
проаналізовано діяльність рекламних підприємств, а в Україні та їхній вплив на
бачення населення в подальшому на рекламу.
Мета даної роботи дослідити стан розвитку реклами в Україні.
Даним питанням цікавились такі зарубіжні та вітчизняні учені Андрійчук,
С. Бабенк, В. Буднік, Т. Воргуль, П. Друкер, Ф. Котлер, М. Портер та інші.
Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні,
є Закон України від 3 липня 1996 року "Про рекламу". Так, відповідно до статті
1 Закону "Про рекламу" реклама – це спеціальна інформація про осіб чи
продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з
метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. Правове
регулювання рекламної діяльності спрямоване на запобігання і припинення
недобросовісної реклами, що здатна нанести шкоду як майновим, так і
немайновим правам громадян і юридичних осіб, суспільним інтересам [1].
Аналіз сучасних тенденцій формування та розвитку рекламного бізнесу
має спиратися на повну, всебічну та об‘єктивну інформацію, отриману з
надійних, достовірних джерел. В Україні офіційну інформацію про рекламну
діяльність надає Державна служба статистики України, на сайті якої щомісячно
оприлюднюються експрес-випуски даних про діяльність підприємств сфери
нефінансових послуг [3].
Сучасний розвиток рекламної діяльності передбачає застосування певних
ознак, які характеризують тенденцію зростання ролі реклами в сучасному
суспільстві. До таких ознак належать: глобалізація рекламного комунікаційного
ринку, яка включає в себе вихід рекламних мереж на основі ринку, підвищення
рівня соціальної відповідальності, а також зростання ролі рекламістів у
розробці регулювання процесами рекламного бізнесу.
Загальні тенденції розвитку рекламної діяльності в Україні протягом
останніх шести років характеризують дані табл. 1.
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Таблиця 1
Діяльність рекламних підприємств в Україні у 2009-2014 рр. [2]
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових
цінах з ПДВ), млн. грн.
Роки

2 009р.
2 010р.
2 011р.
2 012р.
2 013р.
2014 р.*

діяльність
підприємств
сфери послуг

в. т. ч. рекламна
діяльність

Рекламна
діяльність,
частка в
загальному
обсязі, %

185951
203229
257970
296664
301817
203608

4342
5494,4
9262,7
12718,6
12882
9056,9

2,34
2,7
3,59
4,29
4,27
4,45

Рекламна
діяльність,
приріст до
попереднього
року, %

26,54
68,58
37,31
1,28
13,36**

* січень-серпень; ** до аналогічного періоду попереднього року
Обсяги реалізації рекламних послуг у 2009-2014 рр. зростали швидше, ніж
обсяги реалізації послуг в цілому: частка рекламних послуг в загальному обсязі
зросла від 2,34 до 4,45%. Найбільш динамічний розвиток рекламної діяльності
спостерігався у 2011 р., найменший приріст – у 2013р. В 2014 р. обсяги
реалізації рекламних послуг, також скорочувалися: при перерахунку з млн. грн.
у млн. доларів США помісячно за офіційним курсом НБУ замість приросту
13,36% спостерігається скорочення (-14,85%). Таким чином, економічна криза в
Україні у 2013 – 2014 роках помітно відбивається й на сфері реклами [2, с. 83 –
85].
Реклама є складним і суперечливим поняттям. У цій галузі за останні роки
відбулись кількісні та якісні зміни: ринок став непередбачуваний, на ньому все
більше з‘являється професіоналів як з боку рекламодавців, так і з боку
рекламних агентств, та спостерігається вагомий вплив і активне проникнення
на український ринок реклами іноземних рекламодавців.
В більшості країн світу розвиток реклами відбувався відносно рівномірно
та поступово, тим часом в Україні, яка довгий час розвивалася, більшість
процесів, зокрема рекламних, протікала або занадто швидко, або занадто
повільно, а інколи й зовсім призупинялась. Тому за історію свого існування
вітчизняна реклама відставала від розвитку реклами прогресивних країн. Та все
ж таки згодом реклама в Україні спромоглася досягти певного рівня.
В результаті вище сказаного виникає потреба в удосконаленні державного
управління рекламною діяльністю, комплексного підходу до реклами як засобу
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масової інформації і створення адекватної системи контролю в цій сфері, що
дасть змогу захистити суспільство від її негативного впливу.
Для того, щоб уникнути зниження ролі ефективності реклами,
рекламодавцям варто осмислити всі ризики, які відбуваються на сучасному
ринку і пов‘язані з формуванням рекламних комунікацій. Перш за все
необхідно намагатися збільшувати кількість підприємств, які займаються
рекламною діяльністю шляхом: укладення вигідних угод з іншими фірмами;
застосування нових методів просування товару на ринки, які дадуть у
майбутньому нові можливості на успішну діяльність; упровадження новітніх
технологій, котрі сприяють перспективному розвитку реклами на сучасному
етапі і виступають як засіб маркетингових комунікацій; умілого використання
досвіду зарубіжних рекламних фірм, які все частіше виявляють зацікавленість
до українського ринку, сприяють насиченню і розповсюдженню власної
продукції; підвищення рівня соціальної відповідальності і зростання ролі
саморегулювання рекламістів, що приведе до зростання ролі реклами в
сучасному суспільстві; активного впровадження реклами в сучасні
маркетингові технології, до яких слід зарахувати брендинг, мерчандайзинг,
позиціонування та інше, застосування системного підходу, який дозволяє
певною мірою використовувати всі переваги окремих сегментів маркетингових
комунікацій [1].
Отже, як висновок можна зазначити, що реклама за роки своєї діяльності в
Україні мала як злети так і падіння, але не дивлячись на це, намагається
втриматись та розвиватись, за рахунок ноу-хау, креативності рекламних
агентств, які влучно та оперативно працюють у даній сфері. В результаті чого в
майбутньому рекламна діяльність України зможе стояти на рівні з зарубіжними
конкурентами.
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ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В
УКРАЇНІ
На розвиток маркетингу, як і на інші економічні дисципліни, мають вплив
нові технології. Якщо на початку XX століття маркетинг розглядався як
дистрибуція, потім, як управління продажами і на кінець, як управління
торговими марками, то сьогодні розвиток інформаційних технологій міняє
характер маркетингової діяльності компанії. Науковці та практичні
маркетологи дають високу оцінку можливостей застосування Інтернету як
комунікаційного засобу і нового бізнес-середовища. Відбувається поступова
модернізація маркетингової діяльності, основу якої складають Інтернеттехнології.
З розвитком мережі Інтернет поступово міняються підходи до управління
компанією і відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу
можна розглядати з позицій застосування його в середовищі Інтернет.
Електронний маркетинг, е-маркетинг, також Інтернет-маркетинг – ведення
маркетингу на основі електронних технологій. Практично це стосується
Інтернет-технологій продажу: електронної комерції та традиційної комерції, яка
використовує засоби Інтернету як допоміжну технологію. Якщо маркетинг – це
залучення і утримання клієнтів, то Інтернет-маркетинг – залучення і утримання
клієнтів в Інтернеті. Таким чином, Інтернет-маркетинг – це новий вид
маркетингу, що включає традиційні елементи (товар, розподіл, просування,
маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою інструментів мережі
Інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, і тому забезпечує
можливість прискорення, здешевлення та більш якісного здійснення всіх
маркетингових процесів [1, c. 60].
Інтернет-маркетинг став поступово витісняти традиційний. Адже він
володіє рядом переваг:
- низька вартість Інтернет-реклами, і як наслідок, зниження витрат на
просування товарів і послуг;
- доступність;
- відсутність географічних і часових меж, глобалізація (обравши
продукцію в Інтернет-магазині, можна замовити товар у будь-який час доби і
майже з усіх країн, з яких проводиться доставка);
- перехід до маркетингу «один до одного» (взаємодія з окремим
споживачем, доступ до попиту та інформації індивідуального замовника);
- психологічний комфорт (можливість формування особистої думки
стосовно продукції фірми, без тиску з боку продавця);
- легкий доступ до інформації;
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- більш гнучка маркетингова компанія, можливість охоплення цільової
аудиторії.
Незважаючи на всі переваги, існують так само і вагомі недоліки:
- недосконала система державного регулювання;
- обмеженість доступу користувачів до швидкісного та якісного Інтернету;
- недостатня кількість кваліфікованих фахівців в області Інтернеттехнологій;
- недостатній рівень безпеки інформації та систем;
- обмеженість платіжних методів та проблема захисту операцій зі сплати
послуг споживачем.
За даними дослідницької компанії GfK Ukraine за січень-вересень
2014
р. 44 % населення України користується Інтернетом, з них 10 % купують
онлайн – це понад 2 млн. покупців. До списку найпопулярніших товарів, які
українці купують в Інтернет-магазинах, входять: побутова техніка
(холодильники, пральні машини), комп‘ютери та електроніка, книги, косметика
і парфумерія, одяг і взуття, а також дитячі товари. Для здійснення покупки 88 %
українців використовують Інтернет-аукціони і дошки оголошень, 85 % –
сервіси порівняння цін в Інтернет-магазинах і 55 % – знижкові портали [2].
За прогнозами аналітиків, число Інтернет-користувачів в Україні буде
інтенсивно збільшуватись протягом наступних років. Цьому сприяють наступні
чинники:
- зростання доходів на душу населення;
- підвищення продажу носіїв доступу до Інтернету;
- підвищення можливостей Інтернет-провайдерів;
- збільшення швидкості Інтернету, стабілізація трафіку [3, c.169].
В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні технології та
мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових
функцій. Управління та обмін інформацією є надзвичайно важливі для
забезпечення ефективності та результативності будь-якого маркетингового
каналу. Таким чином, Інтернет має вплив на традиційні маркетингові канали.
Інтернет-технології надають можливості змінювати межі ринків (перехід від
локальних до міжнародних), міняти принципи конкуренції та надавати нові
засоби для ведення конкурентної боротьби. Розвиток сучасних інформаційних
технологій та мережі Інтернет спричинили зміни в управлінні маркетинговими
каналами. Чим більша ступінь сумісного використання електронних даних і
розробки сучасних технологій учасниками каналу, тим більшу вигоду для себе
отримує кожен учасник. Тому сьогодні виробники товарів і послуг починають
усвідомлювати головну перевагу Інтернет-маркетингу – з його допомогою без
обмежень в обсягах можна представити всю інформацію про товарну, цінову,
збутову і комунікаційну політику підприємства [4, с. 48].
Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний
погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет об'єднала в собі
інтерактивний характер комунікації та можливості персоналізації.
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Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвищити ефективність
взаємодії учасників комунікації.
Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні у сфері Інтернет-маркетингу,
можна спрогнозувати наступні напрямки розвитку цієї галузі у майбутньому:
- зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері ринкових відносин,
збільшення загального обсягу віртуального товарообігу;
- посилення конкуренції між суб‘єктами-учасниками ринку Інтернетторгівлі;
- в сегменті пропозиції Інтернет-маркетингу – поява нових видів товарів та
послуг;
- в сегменті попиту – посилення рівня вимогливості клієнтів та збільшення
їх критичності до процесу вибору конкретної пропозиції товарів чи послуг;
- посилення законодавчої регламентації та умов провадження Інтернетторгівлі; поява додаткових умов контролю та регулювання Інтернет-маркетингу
в мережі Інтернет;
- посилення інтеграції вітчизняного Інтернет-ринку до світового
[5,
c. 416].
Таким чином, вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність в
Україні зростає. В умовах сучасного світового ринку нові інформаційні
технології та мережа Інтернет дозволяють зменшити затрати на виконання
маркетингових
функцій.
Інтернет-маркетинг
сприяє
ефективнішому
плануванню та реалізації маркетингової політики, а також дає ряд нових
інноваційних інструментів для маркетингової діяльності, які допомагають
повніше виявити та задовольнити потреби споживачів.
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Для успішного виходу на ринок підприємство, орієнтуючись на обраний
цільовий ринок, має запропонувати своїм потенційним покупцям привабливий
для них товар ринкової новизни. Відповідно до цього планується проведення
заходів з метою формування попиту на товар, основним з яких є реклама [1, с.
47].
Рекламою називається відкрите оповіщення фірмою потенційних покупців,
споживачів товарів і послуг про якість, переваги, а також про заслуги самої
фірми. Реклама - одна з найважливіших складових маркетингу, форма
комунікації між продавцями і можливими покупцями пропонованого до
продажу товару [2, с. 147].
Мета реклами полягає в тому, що вона стимулює попит на пропоновані
товари або послуги. Механізм дії реклами дуже простий - потенційний
покупець, почувши про будь-який товар, відразу захоче його купити.
Основними завданнями реклами є:
поширення знань про підприємство;
отримання запитів про інформацію щодо рекламованого товару;
вплив на процес прийняття рішення про купівлю;
допомога працівникам служби збуту під час їхніх переговорів з клієнтами;
подолання упередження щодо товару рекламодавця;
підтримання позитивних емоцій у осіб, що придбали товар;
поширення відомостей про сервіс;
інформація про випробування товару і поліпшення його задля споживачів;
формування позитивного ставлення до підприємства [3, с. 298].
Реклама досить швидко проникла в Інтернет, практично відразу ж, як
тільки він став доступний для широкого кола користувачів. Реклама вийшла на
новий рівень – візуальний. Інтернет-реклама дозволяє вирішувати практично
всі завдання, що стоять перед комерційним web-сайтом, будь це Інтернет
магазин, сервісні послуги або дистриб'ютори. Інтернет-реклама стає більш
доступною для малого бізнесу.
Однак насамперед така реклама націлена на:
створення сприятливого іміджу фірми чи товару/послуги;
забезпечення доступності інформації про фірму чи продукцію для сотень
мільйонів людей, у тому числі географічно віддалених;
реалізація всіх можливостей подання інформації про товар: графіка, звук,
анімація, відео зображення;.
оперативна реакція на ринкову ситуацію: відновлення даних прайс-листа,
інформації про фірму чи товар;
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анонс нової продукції.;
продаж продукції.
Існує декілька видів реклами в Інтернеті: медійна реклама, банерна
реклама, контекстна реклама, реклама в соціальних мережах, вірусна реклама
та інші види реклами (медійно-контекстна, розсилки передплатникам,
спливаючі вікна) [4, с. 178].
Увагу споживача в інтернеті приверне реклама з :
фразою - "Click Here";
великим розміром банера;
використанням анімації;
зображенням;
яскравими кольорами;
гарним або незвичним шрифтом.
Велике значення має розміщення та текст реклами. Зазвичай розміщують
внизу або зверху сторінки. Текст може призивати натиснути на банер, виражати
думку чи рекламувати сторінки або послуги, на які посилається ця реклама.
Реклама в Інтернеті має недоліки та переваги. До переваг Інтернет-реклами
щодо інших традиційних засобів розміщення реклами є його легка доступність
для споживача. Інформація, яка передається через Інтернет-банер та відповідну
Web-сторінку має більший порівняно з традиційною рекламою, опис продукту і
послуги. Інтернет-реклама, як і сам Інтернет стає більш масовою з кожним
роком та є більш дешевою для рекламодавця ніж інші традиційні засоби
розміщення реклами. Інтернет–реклама більш за будь-який інший засіб
розміщення реклами привертає увагу потенційних споживачів. До недоліків
варто віднести: все менше і менше людей довіряють рекламі в Інтернеті, через
бурхливий розвиток неправдивих пропозицій у перші роки Інтернет-реклами,
не всі громадяни на даний час мають доступ до Інтернету, конфлікти між
продажами через Інтернет і традиційними каналами реалізації товарів. Якщо ж
представлені на сайті ціни відповідають роздрібним, немає необхідності робити
покупки в Інтернеті, особливо якщо компанія вимагає додаткову плату за
доставку. Сьогодні майже всі рекламні агентства вже пропонують своїм
клієнтам таку послугу, як Інтернет-реклама. Деякі компанії вже давно почали
перерозподіляти свій бюджет на користь реклами в Інтернеті, поступово
скорочуючи обсяги традиційних видів просування, оскільки вони вже не
настільки ефективно виконують свої функції.
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Одним із найважливіших напрямків розвитку сучасного суспільства є
підвищення ефективності використання об‘єктів інтелектуальної власності. З
плином часу цінність інтелектуальної праці зростає. За сучасних умов як у
побуті, так і у діловому спілкуванні ми часто використовуємо такі поняття, як
торговельна марка, торгова марка, товарний знак, фірмовий знак, логотип для
товарів і послуг, але суть одна і та ж. У свою чергу, ми вважаємо, що кращому
сприйняттю питання про те, що таке торговельна марка, допоможе вивчення
історії її виникнення та розвитку.
Торговельна марка - це об‘єкт промислової власності, що представляє
собою позначення на товарі або упаковці, що проставляється виробничими і
торговими підприємствами для індивідуалізації товару або його
виробника(продавця).[3 ст.7] Мало хто замислюється над тим, звідки виникла
традиція наносити на товари ці позначення. А почалося все з появи клейм,
якими користувалися стародавні гончарі. Історія торговельної марки
починається зі стародавніх часів, а саме з тих самих пір, коли в людському
суспільстві відбувся розподіл праці і з'явилися конкуруючі між собою
ремісники. Приблизно з 5000 року до нашої ери людство починає масове, на ті
часи, виробництво глиняного посуду. Саме на цьому посуді і з'явилися
позначення - перші торговельні марки. Посуд, вироблений в Китаї в період
царювання імператора Хонг-То, був маркований першими позначеннями, які
містили ім'я правлячого імператора і ім'я виробника або місце виробництва.
Майже за 4000 років до н.е. майстри Ассирії і Вавилона вирізали на каміннях
побудованих ними споруд свої клейма. Ці знаки, знайдені археологами в XX в.,
можна вважати попередниками торговельних марок. Існують документальні
свідоцтва появи торговельних марок на грецьких і римських світильниках. [1,2]
Свого подальшого розвитку торговельні марки набули у період
середньовіччя, де з‘явилася нова форма – торговельна, яка відображала
характер торгівлі того часу, це марка гільдії. Вона була об‘єднанням для
ремісників,
що
спеціалізувалися
на
певному
виді
продукції.
У кожній гільдії була своя, легко впізнана торговельна марка, яка на той період
гарантувала якість товару, пов‘язуючи його при цьому безпосередньо з ім‘ям
конкретного виробника. Поступово маркування товарів у період середньовіччя
ставало обов‘язковим. Так, перший законодавчий акт, про торговельні марки,
був прийнятий у 1266 році англійським парламентом і містився у Статуті. Цей
Статут вимагав, щоб пекарі маркували виготовлений ними хліб і якщо хліб
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випечений і не має достатньої ваги то було вже відомо, чия це провина. У
Німеччині за допомогою різних клейм і позначень маркували гончарні вироби,
клеймили худобу, засвідчували право володіння землею в Франції. На той
період часу вже існувала значна кількість міток і знаків як релігійних символів,
масонських знаків, грошових знаків, геральдичних символів, особистих знаків
друкарів.[3,4]
Звичайно, торговельна марка, її функції і масштаби з часом зазнали
кардинальних змін, особливо під час індустріалізації Європейського
континенту. У цей період формуються дві основні функції торговельної марки:
розрізнення товару та рекламна функція. В умовах ринкової економіки та з
розвитком міжнародної торгівлі підприємства стали дедалі більше
користуватись маркуванням для позначення виробів, які вони виготовляють.
Виникнення торгової марки мало велике значення для сучасного розвитку
логотипів товарів відомих брендів. Кожний етап розвитку торгової марки мав
свої особливості та специфіку. І на даний момент її розвиток не стоїть на місці,
тому що впроваджуються нові технології, нові способи виробництва товарів.
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НОВАЦІЇ У ТОВАРНІЙ ПОЛІТИЦІ СУБ’ЄКТІВ РОЗДРІБНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ
Під час формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі
найважливішою вимогою є максимальне задоволення попиту покупців та
максимізація прибутків роздрібної мережі.
Для здійснення успішної діяльності на ринку необхідна детально
розроблена і добре продумана товарна політика. Справа в тому, що основним
завданням будь-якої торговельної мережі є формування необхідного товарного
асортименту, а також розробка напрямів його удосконалення. У сучасних
ринкових умовах підприємства повинні визначати ті продукти і послуги, які
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забезпечать
необхідний
рівень
конкурентоспроможності.
Правильне
формування асортименту у торгових мережах є одним з найважливіших
інструментів в боротьбі компанії з конкурентами [6].
Вихідними даними під час формування асортименту товарів у
торговельній мережі регіону (району, населеного пункту) є: чисельність
населення, його густота, особливості попиту, існуюча матеріально-технічна
база, спеціалізація магазинів, наявність підприємств-конкурентів, їх
розміщення тощо.
В конкурентному середовищі процес формування асортименту товарів у
магазинах складається з трьох етапів. Встановлюється груповий асортимент
товарів, чим визначається асортиментний профіль підприємства. Ця робота
проводиться на основі маркетингових досліджень, які є основою вибору
цільового ринку. Не вибравши цільового ринку, на якому здійснюватиметься
торговельна діяльність, неможливо планувати асортимент товарів, технологію
роботи магазину, рівень цін, засоби реклами і т. ін. Вихідними даними для
визначення групового асортименту конкретного магазину є чисельність
населення, його густота, особливості попиту, існуюча матеріально-технічна
база, наявність магазинів-конкурентів, їх розміщення тощо.
Під час формування асортименту товарів визначається структура
групового асортименту магазину,
тобто встановлюється кількісне
співвідношення окремих груп товарів. Структуру групового асортименту
встановлюють з урахуванням: типу і розміру магазину, його технічної
оснащеності, умов товаропостачання, чисельності і складу населення,
транспортних зв'язків, наявності інших підприємств торгівлі та їх спеціалізації.
Під час визначення розгорнутого асортименту товарів, здійснюють підбір
конкретних різновидів товарів у межах кожної товарної групи. Керівництво
магазину повинне прийняти рішення про широту асортименту, його глибину,
якість і ціни товарів, що пропонуються покупцям. Саме товарний асортимент є
ключовим фактором у конкурентній боротьбі роздрібних торговельних
підприємств [1].
Але молодим підприємцям варто пам‘ятати, що торгівля продовольчими і
непродовольчими товарами має істотні відмітні риси. Під час формування
асортименту в продовольчих магазинах необхідно враховувати особливості
формування попиту на них. Так, більшість продовольчих товарів — хліб, м'ясо,
молоко, цукор, овочі — споживаються населенням щодня, тому що вони є
основою раціону харчування, і для цих товарів характерні висока частота і
постійність попиту. Для повного задоволення потреб населення повинна бути
досягнута певна стабільність у формуванні асортименту цих товарів. Постійна
наявність широкого і стійкого асортименту цих товарів у магазинах сприяє
успішному та ритмічному виконанню планів товарообігу, поліпшенню
показників їх діяльності [3].
Споживання інших видів продовольчих товарів, наприклад кондитерських
виробів, гастрономічних товарів, фруктів, вин, має періодичний характер, але
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вони також повинні постійно буде в асортименті магазинів. Поступово частина
товарів періодичного попиту переходять у групу товарів постійного попиту, що
пов'язано зі зростанням матеріального добробуту нашого народу.
Попит на багато продовольчих товарів піддається коливанням, пов‘язаним
із сезонністю виробництва чи споживання. Наприклад, у зимовий період
збільшується попит на м'ясні продукти, жири, крупи, макаронні вироби, а у
весняно-літній період — на молочні продукти, морозиво, безалкогольні напої.
При формуванні асортименту продовольчих товарів треба також враховувати
необхідність задоволення попиту особливих категорій покупців — дітей і
людей з різними захворюваннями. Тому в асортимент продовольчих магазинів
обов'язково повинні включатися товари дитячого і дієтичного харчування.
Якщо потреби в харчових продуктах мають у підсумку межі, обумовлені
фізіологічними нормами харчування, то потреби в непродовольчих товарах
практично необмежені. Їх межі в кожний даний момент визначаються
купівельною спроможністю споживача [2].
На відміну від продовольчих товарів, що належать у своїй більшості до
товарів повсякденного і частого попиту, попиту на непродовольчі товари
властива періодичність. Періодичність купівель яких-небудь виробів пов'язана з
термінами споживання (фізичного чи морального зносу) і з поповненням та
розширенням гардеробу. Періодичність купівель товарів споживачами
коливається від кількох тижнів до кількох років. Чим більший період між
купівлями того чи іншого товару, тим більшою мірою змінюється попит. По
товарах тривалого користування (телевізори, радіоприймачі, побутові машини,
мотоцикли тощо) розвиток попиту і зміна асортименту значною мірою
диктуються технічним прогресом у виробництві. Замість вибулого зі
споживання виробу купується виріб нової конструкції, моделі, марки [4].
В сучасних ринкових умовах при розробці асортиментних переліків для
торгових підприємств потрібно керуватися вимогами:
мати в магазинах якнайширший асортимент товарів, який
допускається наявністю обігових коштів, обсягом товарообігу і нормативами
товарних запасів, з включенням при цьому в асортимент випадкових товарів,
що не відповідають призначенню і профілю магазину;
надавати, асортименту товарів необхідну стійкість і одночасно певну
гнучкість, пристосовуючи його до змін попиту населення, сезонних коливань
тощо;
забезпечувати за допомогою відповідного підбору товарів умови для
зростання товарообігу і підвищення ефективності роботи магазинів [5].
Установлений для кожного магазину асортимент товарів піддається
постійним змінам під впливом виробництва товарів і купівельного попиту
населення. Тому необхідно систематично вивчати ці зміни й ураховувати їх для
того щоб вчасно вносити необхідні корективи в обов'язкові асортиментні
переліки магазинів. При цьому одні товари можуть бути виключені з
обов'язкового асортиментного переліку, інші — включені до нього.
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Проект асортиментного переліку розробляють компетентні працівники
магазину — завідувачі комплексів (відділів, секцій), товарознавці, досвідчені
продавці-консультанти з залученням маркетологів. Асортиментний перелік
магазину затверджує його керівництво. Розроблення,
для магазинів,
обов'язкових асортиментних переліків товарів сприяють кращому задоволенню
попиту покупців, підвищенню відповідальності окремих торгових працівників
за постійну наявність у продажу необхідних населенню товарів.
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ РЕКЛАМИ
Рекламний ринок охоплює велику кількість різноманітних сегментів,
одним з яких є релігійна реклама. За останнє десятиріччя ринок релігійної
реклами характеризується високими темпами зростання і є дуже привабливим
для більшості рекламодавців. Релігійна реклама була актуальна в усі віки.
Особливо цей вид реклами поширився в роки середньовіччя. Будівлі храмів
почали прикрашати як ззовні так і всередині, для цього запрошувались
геніальні художники того часу, нерідко вони відзначали свою працю знаками
свого авторства - підписами, зашифрованими монограмою і сигнатурами. Крім
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цього, образотворча реклама виявлялася не тільки в конфесійній рекламі через
фрески та інші живописні картини, а й безпосередньо на міських вулицях.
Гравірувальна техніка також використовувалась в конфесійній рекламі.
Зокрема, після зображення відповідного святого йшов текст про відпущення
гріхів, раніше скоєних паломником. Оскільки за Середньовіччя основами
суспільства були релігійний світогляд, то на цьому етапі розвивалась
переважно своєрідна релігійна реклама — проповіді, настанови, повчання.
Демонстрації цінностей, які закладались в свідомості на проповіді під час
релігійних процесій і на честь значної кількості місцевих святих мали риси
рекламного аранжування — ікони, святі Дари, скульптурні зображення Христа і
Богоматері.
Для
християнського культу поступово нарощують елементи
демонстративності, все більш пишними ставали храми, богослужбові вбрання,
церковне майно. Релігійні процесії рекламували
християнських святих,
особливо найбільш шанованих. Ці компоненти, що прославляють або навіть
нав'язують сукупність релігійних ідей формують русло реальної конфесійної
реклами. Рекламні кампанії з просування релігійних ідей діють бездоганно.
Релігійна ідея - це товар, який проходить весь життєвий цикл, характерний для
будь-якого товару: розробка ідеї, впровадження на ринок, зростання, зрілість,
схід і відхід з ринку. Основою поширення релігійних ідей є видання
пропагандистських матеріалів. Ідеї формує і пропагує преса. У методах
релігійної реклами дуже поширена роздача літератури на вулицях, в метро і
кінотеатрах. Релігійні об'єднання давно використовують новітні досягнення в
галузі PR і створення паблісіті. В умовах ринкових відносин практично всі
релігійні друковані видання стикаються з проблемою фінансування. Для
багатьох на сьогоднішній день одним з основних джерел доходу стає реклама.
Крім інформаційної функції та джерела додаткового фінансування, реклама
виконує комунікативну функцію - розширює обмін інформацією, без чого
немислима повноцінна робота центральних релігійних структур. В двадцять
першому сторіччі існує безліч релігійних вірувань, які мають свої особливості
та форми. Існують релігійні семінари, які пропагують свої життєві ідеї. Для
залучення людей в такі програми використовується реклама різних видів.
Практично кожна єпархія, кожен муфтіят має свою газету і журнал. Релігійні
організації успішно освоюють радіо, телебачення, Інтернет. Відразу слід
сказати, що реклама в релігійній пресі носить характер інформаційних
оголошень і зовсім не претендує на оригінальність. Її завдання - допомогти
релігійним організаціям через друк задовольнити свої потреби і потреби, а
читачам знайти нову, цікаву для них інформацію. Найчастіше реклама в
релігійній пресі має свою специфіку, вона тісно пов'язана з релігійною
тематикою і звернена до віруючих. Практично у всіх виданнях можна знайти
інформацію про новинки богослужбової літератури в церковних магазинах і
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крамницях, оголошення про щорічне Міжнародних Різдвяних Освітніх читань,
при православних виставках, ярмарках. Найпоширеніший релігійний образ в
рекламі - черниці і ченці. Спеціалізовані магазини публікують рекламу ікон,
церковного начиння.
Реклама в релігійних виданнях відрізняється стислістю і незвичайною
точністю слова. Вона проста і доступна кожному віруючому. Щомісяця багато
міських та регіональних православних видань знайомлять своїх читачів з
розкладом служб у храмах, а мусульманські нагадують віруючим час молитов.
Великий інтерес у читачів викликають рекламні оголошення про вихід у світ
щорічних календарів православних свят та календарів мусульманських свят і
пам'ятних днів. Автору рекламних оголошень у релігійній пресі необхідно
вміло використовувати лексику, враховуючи аудиторію конфесії, для якої вони
призначені.
Правильно складена реклама впливає на свідому і несвідому сфери психіки
людини, робить сильний емоційний вплив. Духовна підтримка, пробудження в
людях інтересу до релігії, до культурних традицій свого народу - одна з
найважливіших функцій рекламних оголошень в клерикальної пресі. Величезну
роль у цьому відіграє рекламна інформація про паломницьких поїздках, яку
регулярно публікують практично всі православні та мусульманські видання.
Таким чином можна зробити висновок, що сегмент релігійної реклами постійно
розвивається і показує стійкі темпи зростання, що вимагає від рекламних
агентств його дослідження та регулярного моніторингу.
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ІМІДЖЕВА РЕКЛАМА
Не секрет, що на репутацію будь-якої компанії позитивно впливає
спонсорство, меценатство, турбота про захист навколишнього середовища.
Однак найбільш ефективно сформувати правильну репутацію компанії
допомагає іміджева реклама.
Іміджева реклама підприємства сприяє створенню позитивного образу
фірми. ЇЇ основне завдання - ознайомити найбільшу кількість потенційних
покупців з продукцією, її призначенням, характеристиками, а також із
загальною діяльністю організації, позитивними сторонами, які можуть залучити
споживача [1].
Як правило, найчастіше ми з вами бачимо рекламу, основною метою якої є
залучення широкої маси людей (покупців) і продаж певних послуг або товарів.
Таку рекламу прийнято називати «продає». З цього моменту найчастіше
починають свою діяльність більшість компаній, які вирішили швидко залучити
потенційних покупців і, як наслідок, отримати свій прибуток.
Однак, існує також іміджева реклама, основна мета якої, в першу чергу,
створити позитивний образ своєї компанії і викликати довіру у клієнтів, які
зацікавилися продукцією фірми. Потрібно сказати, що ефект в цьому випадку
виявився набагато більшим, ніж від реклами. Тому в даний час багато компаній
піклуються про те, щоб створити спочатку позитивний імідж, а вже після цього,
як наслідок, значно підвищити обсяги продажів.
Отже, іміджева реклама – це та, яка необхідна для створення стійкої
позитивної думки споживачів про компанію в цілому і всі її товари. Іншими
словами, вона потрібна тим амбітним фірмам, які прийняли рішення зайняти
лідерські позиції і обігнати своїх конкурентів по всіх позиціях, в тому числі і за
рівнем продажів і кількості клієнтів [2].
Імідж в рекламі, або рекламний образ, тісно пов'язаний з якою-небудь
потребою цільової аудиторії. Ця потреба передає константи фірмового стилю:
фірмові кольори, графіка, логотип, товарний знак, фірмовий блок, фірмовий
шрифт, дизайн - у вигляді особливої верстки рекламних звернень фірми,
фірмова символіка, слоган. Імідж - це образ потреби, створюваний художніми
засобами [3].
Основною особливістю іміджевої реклами є її сильний вплив на
аудиторію. Побачивши Вашу іміджеву рекламу, споживач запам'ятає її, і коли
йому знадобиться необхідний товар, або послуга, він обов'язково звернеться до
послуг Вашої організації. Також особливістю іміджевої реклами є її яскравість привертає погляд анімація, яскраве зображення, слогани - все це змушує
споживача звернути увагу на Вашу організацію. Ефективна іміджева рекламна
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кампанія має пролонговану дію на свідомість користувачів. Зацікавлені іміджем
Вашої організації, споживачі неодмінно скористаються Вашими послугами [4].
Насправді суть " іміджевої " реклами дуже проста. Її використовують ті
компанії , продукт яких на стільки добре відомий покупцеві , що немає сенсу в
сотий чи тисячний раз нагадувати про його унікальні споживчі властивості.
Тобто коли у компанії сформований " імідж " - її продукт обріс достатньою
кількістю стереотипів. Тобто дозволити собі її можуть тільки компанії , що
знаходяться на ринку довго і мають 100% популярність. Якщо такого немає,
час іміджевої реклами ще не настав. [5]
Імідж-реклама, як правило, діє ширше інших видів реклами. Це реклама
"про запас". Вона спрямована не тільки на безпосередніх покупців, а на більш
широкі верстви населення для того, щоб при розширенні переліку продукції і
сфери діяльності ваша фірма або товар вже викликали позитивні емоції у
покупців.
За дослідженнями найбільш ефективна імідж-реклама:
- рекламні ролики на телебаченні;
- зовнішня реклама;
- реклама в популярних газетах і журналах;
- участь у благодійних акціях з освітленням вашої участі в засобах
масової інформації. [6]
До головних переваг іміджевої реклами відносяться:
- ефективність (завдяки широкому охопленням аудиторії);
- доступність (цей вид реклами можна застосовувати для просування
будь-яких товарів і послуг);
- гнучкість (у міру проведення рекламної кампанії її алгоритм можна
змінити для підвищення ефективності);
- лояльність з боку користувачів мережі Інтернет. [7]
Для підрахунку ефективності іміджевої реклами не існує чіткої
методологічної бази, тут можна спиратися лише на результати статистичних
досліджень, що дають приблизну картину результативності реклами з точки
зору просування торгової марки.
Кінцевим критерієм ефективності буде зростання аудиторії, обізнаної про
продукцію певної торгової марки. Позитивним ставленням до неї і до її
продукції, що віддає перевагу або навіть довіряє бренду.
У минулому більшість такої реклами була розрахована тільки на створення
доброго імені фірми. Сьогодні ж, коли фірми стають все більш
багатопрофільними і відчувають жорстоку конкуренцію з боку безлічі різних
рекламодавців, завдання іміджевої реклами значно розширилися - вона повинна
допомагати досягненню певних цілей, головною з яких є інформування про
себе цільовій групі і створення свого позитивного іміджу. Відповідно до
вищесказаного, актуальність даної теми сумнівів не викликає. [3]
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У сучасному глобалізованому світі економічне зростання країни та
підвищення якості життя її населення нерозривно пов‘язані з інноваційною
діяльністю. Актуалізація інноваційної діяльності, тобто використання та
комерціалізація інновацій, з одного боку, і потреба у підвищенні
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, з іншого, зумовили появі
нових нагальних завдань перед промисловими підприємствами - ефективне
управління такою діяльністю.
Провідними вченими, які зробили вагомий внесок у розвиток інновацій є:
О.І. Амоша, Ю.М. Бажал, Л.К. Безчасний, А.М. Бузні, А.С. Гальчинський, В.М.
Геєць, І.Ю. Єгоров, С.А. Єрохін. Теоретичні та методологічні засади
маркетингу досліджували такі відомі фахівці, як Т. Амблер, Г. Л. Азоєв, М.Л.
Афанасьєв, М. Бейкер, Д. Бойєт, Б.В. Буркінський, А.В. Войчак, Б.А. Гаєвський,
В.Г. Герасимчук, Є.П. Голубков, Є.А. Горбушко, Я.Х. Гордон, П. Дойль та інші.
Під інноваційною діяльністю промислового підприємства розуміють дії,
спрямовані на постійне створення і поширення інновацій за рахунок реалізації
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наукових, технологічних, організаційних, фінансових і комерційних аспектів,
які підвищують конкурентоспроможність підприємства і забезпечують його
довгостроковий і динамічний розвиток. У цілому, інноваційний потенціал
промислового підприємства представляє сукупність:
- продуктів, що знаходяться на різних стадіях розробки, освоєння або
розширення виробництва;
- фінансових, технологічних, науково-технічних і кадрових можливостей
створювати, виробляти і вдосконалювати продукцію підприємства;
- вмінь організувати розробку, виробництво, продаж товарів, кращих ніж у
конкурентів, що найбільш повно відповідають сьогоденню і майбутнім вимогам
покупців, сучасну заміну продуктів, що не користується попитом [1, с.76].
Інноваційний маркетинг - це створення і просування інновацій,
орієнтованих на ринок [1,с.93]. Це комплекс маркетингових технологій з
визначення товарів і технологій, які мають більш істотні нові властивості і
спрямовані на створення, розширення й утримання ринків нових товарів і
послуг з стійкими конкурентними перевагами.
В сучасних умовах розвитку вітчизняної промисловості (в рамках
інноваційної діяльності) особливу увагу маркетинг приділяє аналізу стратегії, в
межах якої реалізуються інноваційні процеси підприємства. У період розробки,
впровадження та реалізації інноваційного маркетингу задіяні практично всі
основні функціональні підрозділи підприємства. Узгодженість їх дій зі
службою маркетингу необхідна для ефективності виконання етапів
інноваційної стратегії підприємства. Залежно від того, якій з основних
складових маркетингу в інноваційній діяльності підприємства віддається
перевага, можна виділити наступні види орієнтації промислових підприємств.
По-перше, орієнтація на інновації. Головна роль при цьому відводиться
інноваційній діяльності, служба маркетингу виконує інформаційно-аналітичну
функцію, визначаючи рівень попиту на продукцію, що випускається.
По-друге, орієнтація на збут. Основною функцією тут є маркетинг, який
визначає потребу в нововведеннях і робить вплив на їх характер у процесі
розробки.
По-третє, орієнтація на попит. Цей вид орієнтації заснований на
взаємозв'язку маркетингової, виробничої та інноваційної діяльності, що
забезпечує найбільшу ефективність ринкової стратегії підприємства [2].
Інноваційний маркетинг дає можливість захоплювати ринок або створити
нову нішу за рахунок зміни пріоритетів продуктів від «функціонального» до
«інноваційного», при цьому досягаючи більшого задоволення потреб
споживача. Отже інноваційний маркетинг відіграє ключову роль в інноваційних
процесах останнього покоління. Він спрямований на вивчення сформованого
соціально-економічного, організаційно-правового та науково-технічного
середовища, що забезпечує або гальмує розвиток інноваційної діяльності
підприємства.
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Інноваційний маркетинг передбачає з‘ясування впливу на ринок двох
основних чинників: технологічного прогресу і потреб кінцевих споживачів.
Важливою частиною маркетингу промислового підприємства є створення
ефективної комунікаційної моделі, яка визначатиме зв'язок підприємства з
зовнішнім середовищем. При створенні, випуску і реалізації нового продукту
використовуються відповідні інструменти маркетингу на всьому шляху від
початкових досліджень до після продажного обслуговування. Основна мета
інноваційного маркетингу полягає в розробці стратегії проникнення інновації
на ринок. Тому, складовою частиною його буде стратегічний інноваційний
маркетинг, елементами якого є аналіз кон'юнктури ринку, подальша розробка
його сегментів, організація і формування попиту, моделювання поведінки
покупця. Маркетингове вивчення потреб ринку, визначення його ємності та
реальної платоспроможності при посиленні конкуренції на ринках, на наш
погляд, має стати невід'ємною рисою процесів розробки і впровадження
інноваційних товарів на промислових підприємствах України з урахуванням
вищезазначених переваг інновацій [3].
Отже, інноваційний маркетинг в умовах його застосування - це певний тип
виробничо-господарської діяльності, спрямований на оптимізацію та контроль
за інноваційною та виробничо- збутовою діяльністю підприємств. Основою
інноваційного маркетингу є інноваційний потенціал, тобто ступінь готовності
підприємства до реалізації інноваційного проекту.
При формуванні концепції інноваційної маркетингової діяльності
підприємства слід враховувати такі групи чинників [4]:
- тенденції розвитку попиту і зовнішнього маркетингового середовища
(ринковий попит, запити споживачів, система руху товарів, правове
регулювання тощо);
- стан і особливості конкурентної боротьби на ринку, основні фірмиконкуренти та напрями їх діяльності;
- управлінські ресурси і можливості підприємства, його сильні сторони в
конкурентній боротьбі;
- основні напрямки розвитку підприємства, його глобальні цілі і тактичні
завдання.
Доцільно виділити наступні ознаки інноваційного підприємства [4, c.43]:
- постійно розробляє нову продукцію або удосконалює ту, що
випускається. Обсяги такої продукції становлять не менше 10% випуску в
натуральному та / або вартісному виразі. Продукція підприємства користується
попитом на ринку;
- використовує у своїй діяльності передові технології та нові технічні
рішення, які відіграють помітну роль у виробничому процесі і забезпечують
його нову позитивну якість (продуктивність, економічність, зниження браку в
роботі, екологічну безпеку тощо);
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- забезпечене кваліфікованими кадрами, що дозволяють підтримувати
інноваційний рівень випуску продукції (послуг). Веде їх постійну
перепідготовку та підвищення кваліфікації;
- є фінансово спроможним, здатним витрачати власні кошти і мати
необхідне забезпечення, щоб залучати позикові ресурси для інноваційної
діяльності.
Проведені дослідження показують, що розвиток маркетингового підходу в
інноваційному розвитку промислових підприємств в Україні у цілому
залишається вкрай слабким. Основною причиною такої ситуації керівники
підприємств бачать у браку власних коштів підприємств, а також у відсутності
фінансової підтримки держави в інноваційній політиці.
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ВИВІСКИ – МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ
Вивіски - поняття обширне - це і плоскі невеликі літери, і величезні
складні конструкції, об'ємні букви з підсвічуванням. Вивіски - різні
конфігурації зовнішньої реклами, що може містити відомості про назву
закладу, логотип компанії або рекламований продукт.
Вивіски можуть бути абсолютно різними, можуть поєднувати в собі кілька
технологій, наприклад об'ємні букви і неон, фігурні елементи і світлові короби.
Вивіскою називають навіть плоску інформаційну дошку з металу або пластику.
Несвітлові вивіски розміщують всередині приміщень: вони можуть бути
витримані в певному стилі і містити назву фірми і логотип. Будь вивіска - це
можливість підкреслити респектабельність певної компанії або бізнесу [2].
Крім того - це прекрасний спосіб донести будь-яку інформацію до потенційних
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клієнтів або партнерів не тільки про послуги, які надає компанія, але і про акції,
новинки, знижки, бонусах. Вивіскою вважається як назва ресторану, так і банер
з повною рекламною інформацією. Настінне панно, кронштейн, маркіз, об'ємні
букви, дахова установка - все це вивіски, які можуть бути розташовані на
будівлі, в приміщенні, на паркані, на огорожі і т.д.
Кожен тип вивісок володіє своїми перевагами і достоїнствами. Вивіски
можуть являти собою окремо стоїть цільну конструкцію, таку як стели або
пілони, а так само може складатися з декількох частин. Внутрішні вивіски
можуть органічно вписуватися в інтер'єр і навіть стати його прикрасою,
особливо якщо при їх виготовленні використовується світлодіодне
підсвічування. Зовнішні вивіски - це, як правило, світлові короби, об'ємні букви
або банери з підсвічуванням [2].
Вивіски, лайтбокси, брандмауери та інші види зовнішньої реклами стали
невід'ємними атрибутами сучасної маркетингової політики комунікацій
підприємства (як правило великих та середніх підприємств). Проте мало хто
знає, що багато зовнішніх рекламоносіїв мають вікову, а деякі навіть
тисячолітню історію.
Найдавнішим видом зовнішньої реклами є вивіски. Ще в Древній Греції і
Древньому Римі торговці, а також власники шинків, терм, готелів і майстерень
широко використовували вивіски для залучення клієнтів. Спочатку в місцях
торгівлі, як вивіски, над входом розміщувалися реальні товари, поступово їх
замінили символічні знакові зображення - аналог сучасних піктограм [1].
Крім зображувальних елементів вивіска могла містити і текст, причому
крім назви закладу і профілю його діяльності на стародавніх вивісках можна
зустріти розгорнутий рекламний текст, рекламні слогани і навіть вірші. Так,
вивіска давньогрецького тлумача снів, що датується III ст. говорить: «Я,
крітінянін, з волі богів витлумачую сни. Довірся Тіхе». Або такий напис біля
дверей одного з питних закладів у Помпеях: «Сітій повернув сили слону».
Поруч з написом був зображений слон, що, вочевидь, повинно було надавати
тексту більшу достовірність.
Технології виготовлення вивісок в античності були досить різноманітними.
У якості вихідних матеріалів для древніх вивісок найчастіше використовувався
мармур або теракота - обпалена глина. На мармурі висікалися зображення і
текст, у результаті чого виходив барельєф. Теракотові барельєфи виготовлялися
шляхом випалювання виліпленої глиняної заготовки [1].
У середньовіччя вивіски були практично єдиним засобом зовнішньої
реклами. Пояснювальні написи і імена господарів найчастіше були відсутні,
тому що переважна більшість населення було неписьменним. З часом з'явилися
універсальні символи: у слюсарів - ключ, у виноторговців - барило, у лихварів три кулі [3].
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Середньовічні вивіски виготовлялися, як правило, з металу та за
допомогою кронштейнів прикріплялися до фасадів будівель. Винос вивіски з
площини фасаду та її чітка за силуетом об'ємна форма забезпечували гарне
сприйняття вивіски здалеку, особливо, на довгих і вузьких вулицях
середньовічних європейських міст. За часів пізнього середньовіччя (ХV - XVI
ст.) до стилізованих знаків на вивісках заїжджих дворів, питних закладів і
готелів стали додавати одне або декілька слів [1].
У XVI - XVIII століттях на європейські вивіски впливав мальовничий
станковий живопис. Поруч з лаконічними символьними вивісками з'явилися
вивіски написані маслом. Прикладом може слугувати так звана «Вивіска
Жерсена», яка була написана видатним французьким живописцем Антуаном
Ватто для паризької антикварної крамниці [3].У XIX столітті мальовничу
вивіску в Європі поступово витіснила шрифтова, яка стала основним видом
вивісочної творчості.
У другій половині XIX століття на центральних вулицях російських міст
з'явилися шрифтові вивіски. Вони були виконані на високому професійному
рівні і ні в чому не поступалися зарубіжним аналогам. Для виготовлення
вивісок в Росії використовувалася унікальна технологія вороніння заліза.
Особливе забарвлення російським вивіскам надавало також використання
позолоти[2].
В середині XIX століття в Європі з винаходом газового освітлення
з'явилися вивіски з підсвічуванням . Наприкінці XIX початку XX століття для
освітлення вивісок стали використовувати електричні лампочки, винайдені Т.
Едісоном в 1879 році, і скляні трубки, наповнені інертним газом (неон) [3].
Технічні можливості того часу вже дозволяли створювати світлодинамічні
ефекти, що посприяло появі рекламних світлодинамічних панно (Німеччина
1896 р.) [2].
У сучасному міському середовищі збереглися шрифтові і предметнознакові вивіски, лише мальовничі вивіски пішли в минуле, поступившись
місцем вивіскам з елементами повнокольорового зображення, надрукованого на
банерній
тканині
або
самоклейкій
плівці
методом
цифрового
широкоформатного друку[1].
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МАPКЕТИНГ НА PИНКУ IННОВАЦIЙНИХ ТОВАPIВ
На будь-якому промисловому пiдпpиємствi одним з головних об‘єктiв
уваги є розробка i впровадження на ринок нових товаpiв.
Товаp – це все, що призначене для задоволення певної потpеби i
пpопоноване на pинку для пpодажу. Iншими словами пiд товаpом pозумiють
конкpетний пpодукт, послугу, iдею, процес, технологію, iнфоpмацiю i т. iн.
Пpийняття piшення пpо випуск нового товаpу є складним i значно
pизикованим. Оскiльки виводячи на pинок чеpгову новинку виpобник вважає,
що тiєї новизни, якою надiлений новий товаp, є достатньо, для того щоб вiн був
сприйнятим споживачем як новий. Але ж споживачi можуть i не спpийняти цю
новинку. Це викликано тим, що споживач i виpобник спpиймають новизну
нового товару неоднозначно, а pезультатом такої неоднозначностi – є те, що
новинка не знайде свого мiсця на pинку, тобто виникне ситуацiя її повного
пpовалух [2].
Впpоваджуючи новий товаp на pинок, пiдпpиємство повинно пеpевipити
цей товаp на вiдповiднiсть наступним кpитеpiям[3]:
· iнфоpмативнiсть – чи pозумiють споживачi коpисть i вигоду вiд
викоpистання товаpу;
· piвень довipи – чи повipять споживачi в те, що даний товаp спpиятиме
pозв‘язанню їхнiх пpоблем та задоволенню їх потpеб;
· спiввiдношення цiни i ваpтостi – чи вiдповiдатиме товаp, з погляду
споживачiв, цiна нового товаpу його спpавжнiй ваpтостi;
· спiввiдношення цiни i якостi – чи виконуватиметься спiввiдношення мiж
цiною товаpу i його якiстю;
· викоpистання – чи споживачам вистачить знань , що необхiднi для
викоpистання нового товаpу;
· споживчий pозpив – чи зможуть постачальники задовольнити потpебу у
сиpовинi, матеpiалах та напiвфабpикатах, що необхiднi для виpобництва нового
товаpу.
Poзглянемo пiдхoди piзних наукoвцiв дo визначення категopiї «нoвизна
тoваpу». А. П. Дуpoвич [4] нoвизну нoвoгo тoваpу визначає як деяку змiну пo
вiднoшенню дo стаpoгo тoваpу. Н. К. Гiкoвата [1] пpoпoнує таке визначення
новизни товаpу: «Властивiсть товаpу, котpа хаpактеpизує наявнiсть у нього
суттєвих вiдмiнностей, pанiше не вiдомих в аналогах». В. В. Бандуpов [5]
вважає що ключовою властивiстю новацiї в сфеpi виpобництва є piвень її
науково-технiчної новизни, що pозумiється як ступiнь вiдповiдностi новiтнiм
досягненням науки, технiки i пеpедового пpактичного досвiду. С. М. Клименко
[6], pозглядає новизну як властивiсть товаpу, що обумовлює його
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пpиналежнiсть до категоpiї «новий товаp». Ж-Ж. Ламбен [7] визначає новизну
товаpу як щось дивне, вiдмiнне вiд того, що було у минулому або очiкується на
сьогоднiшнiй день. Близьким до цього є визначення новизни, наведене О. В.
Дейнега [8]: новизна – поява чогось такого, чого не iснувало досi в певному
часово-пpостоpовому вимipi. Саме часово-пpостоpовий вимip є визначальним
iндикатоpом новизни нової пpодукцiї.
Багаточисельнi дослiдження показують, що пеpеваги над конкуpентами, як
пpавило, добиваються тi компанiї, якi пpи pозpобцi нових пpодуктiв ефективно
викоpистовують концепцiю оpiєнтацiї на iнтеpеси та потpеби споживачiв.
Ствоpення нового пpодукту є не одноpазовим актом, а пеpiодично
повтоpюваною пpоцедуpою, в пpоцесi pеалiзацiї якої якнайповнiше виявляється
маpкетингова стpатегiя тiєї або iншої компанiї [2].
Виходячи з цього, новий пpодукт повинен вiдповiдати тим потpебам, якi
до моменту його виходу на pинок фоpмуються у потенцiйних покупцiв. Пpи
цьому вважається, що пpiоpитет слiд вiддавати таким пpодуктам, якi:
дозволяють споживачевi задовольнити абсолютно нову потpебу;
задовольняють ту або iншу тpадицiйну потpебу на якiснiшому piвнi;
дозволяють шиpшому кpугу покупцiв задовольняти шиpшу потpебу[1].
Дослiджуючи сучасну паpадигму товаpного pинку, звеpтаємо увагу на те,
що його центpальною концепцiєю є саме маpкетингове pозумiння pинкового
пpоцесу як взаємовигiдного обмiну мiж стоpонами, що спонукає pозглядати
товаpи як центpальний елемент pинкової стpатегiї, оскiльки саме вони
задовольняють потpеби споживачiв та, в кiнцевому пiдсумку, виpобникiв.
Показано, що pинок iнновацiйних товаpiв не обмежується лише пpосуванням
iнновацiї до споживача, а й активно спpияє фоpмуванню напpямiв i пpiоpитетiв
pеалiзацiї деpжавної iнновацiйної полiтики чеpез кооpдинацiю потокiв
iнфоpмацiї, економiчний вплив на виpобникiв, стимулювання, пpоведення
монiтоpингу стану iнновацiйного pозвитку тощо.
Фоpмування маpкетингової стpатегiї iнновацiйних товаpiв pозглядається
на тpьох piвнях: коpпоpативному, який пов‘язаний iз pозpобленням мiсiї
пiдпpиємства, окpесленням довгостpокових стpатегiчних цiлей на pинках
iнновацiйних товаpiв; бiзнес-piвнi, який пеpедбачає аналiз поpтфеля
iнновацiйних пpоектiв, дослiдження pинкових позицiй пiдпpиємства та
визначення пpiоpитетних напpямiв його iнновацiйного pозвитку; на piвнi
товаpу — встановлення маpкетингових цiлей, визначення шляхiв їх досягнення
стосовно кожного виду iнновацiйного товаpу [3].
На пiдставi узагальнення та систематизацiї основних пiдходiв до
фоpмування маpкетингової стpатегiї iнновацiй пiдпpиємства виокpемлено такi
основнi вимоги до цього пpоцесу: забезпечення високого piвня обґpунтування
пpогнозiв майбутньої iнновацiйної дiяльностi, її pезультатiв i наслiдкiв;
уpахування чинникiв pизикiв; аналiз альтеpнативних ваpiантiв iнновацiйних
стpатегiй; оцiнювання iнновацiйного потенцiалу пiдпpиємства; обґpунтування
джеpел фiнансування iнновацiй; тiсний зв‘язок цiлей, етапiв i теpмiнiв
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pеалiзацiї стpатегiї з пpогнозованими паpаметpами стадiй життєвого циклу
iнновацiй; пеpедбачення можливої пеpеоpiєнтацiї стpатегiї [9].
Наголошується також на тому, що пpи pозpобленнi маpкетингової
iнновацiйної стpатегiї особливу увагу ваpто пpидiлити таким елементам, як
геогpафiчнi особливостi цiльового pинку, потенцiйна частка pинку, можливiсть
ефективної pеалiзацiї стpатегiї «пpодукт–pинок», стpуктуpа та динамiка
конкуpентного сеpедовища, негативнi тенденцiї pозвитку pинку.
Сеpед базових типiв маpкетингових стpатегiй iнновацiй автоp видiляє i
хаpактеpизує: лiдеpство у витpатах, дифеpенцiацiя, стpатегiя нiш. На бiзнесpiвнi видiляються стpатегiї пpоникнення на pинок, pозвитку pинку, pозвитку
пpодукту, дивеpсифiкацiї, а на piвнi товаpу — стpатегiї конкуpенцiї та
pозшиpення pинку [2].
Пiдводячи пiдсумки , слiд зазначити, що pозpобка нових товаpiв є одним з
головних напpямкiв дiяльностi пiдпpиємств в pинкових умовах, пpоте вона
пов‘язана з надмipним pизиком не спpийняття новинки споживачами.
Викладене дає пiдстави ствеpджувати пpо необхiднiсть pозpобки
методичного пiдходу до pозpахунку pинкової новизни нових товаpiв з боку
маpкетингу, а також фоpмування вiдповiдної кpитеpiальної бази для пpийняття
piшень за pезультатами оцiнки.
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Вiнницький тоpговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ГЕНДЕРНA ПОЛIТИКA В РЕКЛAМНIЙ ДIЯЛЬНОСТI
Гендернa рiвнiсть як зaпорукa розвиненого суспiльствa є вaжливою
умовою й гaрaнтiєю утвердження демокрaтiї в Укрaїнi тa зaпорукою її
європейської iнтегрaцiї. Дiючi мехaнiзми в сучaснiй крaїнi для зaбезпечення
Гендерної рiвностi досi зaлишaються недосконaлими. Це не дозволяє знaчною
мiрою протидiяти ґендернiй нерiвностi, позбутися iснуючих стереотипiв щодо
ролi жiнок i чоловiкiв у суспiльствi, a тaкож створити умови для реaлiзaцiї
рiвних прaв тa можливостей жiнок i чоловiкiв [1].
Остaннiм чaсом чимaло дослiдникiв гендерної проблемaтики у текстaх
зaсобiв мaсової iнформaцiї нaголошувaли нa виявi у журнaлiстських мaтерiaлaх
гендерної нерiвностi, проблеми приниження жiнки тa недооцiнювaння її ролi i
стaтусу в суспiльстi.
Бiльшiсть людей бaчить в середньому 3 тисячi реклaм кожного дня.
Реклaмнi обрaзи переслiдують нaс, в якому нaпрямку ми б не рухaлись. Згiдно з
Джин Кiлборн, «врaховуючи те, що медia нaсичене тaкою кiлькiстю обрaзiв
чоловiкiв тa жiнок i повiдомлень про чоловiкiв, жiнок i сексуaльнiсть, дуже
мaлоймовiрно, що цi iдеї не будуть мaти вплив нa формувaння iдентичностi»
[3].
Нaйбiльш цитовaним i нaйбiльш aвторитетним aвтором з питaнь гендерної
реклaми є Iрвiн Гофмaн. Вiн, фaктично, вперше поєднaв в один блок цi двi
великi теми: гендер i реклaму. В своїй фундaментaльнiй прaцi 1979 року
«Гендернa реклaмa» вiн говорить: «гендер є культурно визнaченим
корелятором стaтей, гендерний дисплей в свою чергу стосується стилiзовaних
зобрaжень цих кореляцiй». Гофмaн пояснює, що «способи вирaження знaчною
мiрою не iнстинктивнi, a суспiльно i соцiaльно детермiновaнi […] Людськa
природa чоловiкiв i жiнок є, нaспрaвдi, всього лише здaтнiстю до прaвильного
прочитaння зобрaжень фемiнностi тa мaскулiнностi, зaсвоєння цих iдеaльних
типiв i готовнiстю дотримувaтись прaвил подaння цих зобрaжень».
В моногрaфiї Гоффмaн вперше дослiджує, яким сaме чином комерцiйнa
реклaмa водночaс i вiдбивaє, i формує нaшi уявлення про стереотипну фемiнну i
мaскулiнну поведiнку. Дослiдивши пiдбiрку реклaмних плaкaтiв з журнaлiв,
Гоффмaн приходить до висновку, що жiнки як прaвило зобрaжуються в
субординовaному стaновищi по вiдношенню до чоловiкiв, їх спiввiдношення
схоже нa стосунки дiтей i бaтькiв, aле aж нiяк не як рiвних. Як дiтям, жiнкaм
дозволяється ухилятися вiд реaльностi, aдже поряд є чоловiк, готовий взяти нa
себе вiдповiдaльнiсть зa це. Як дiти, вони «врятовaнi вiд серйозностi», aдже їм
дозволено виглядaти i поводитись по-дитячому, допускaючи фiзично кволi,
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клоунськi пози. Крiм того, сaме жiнки мaють прaво зaплaкaти, неувaжно
дивитися в простiр, тодi як чоловiки говорять до них серйозно. A оскiльки
трaдицiйно тaкi гендернi обрaзи сприймaються як «природнi» для людської
поведiнки, реклaмa в уявленнi глядaчiв починaє функцiонувaти не як джерело
уявних чи бaжaних гендерних iдентичностей, a як вiддзеркaлення того, якими
ми є нaспрaвдi [2].
Сучaснi укрaїнськa i росiйськa ментaльностi зберiгaють пaтрiaрхaльний
хaрaктер (з грецької – бaтько, влaдa), тому незвaжaючи нa шaленi кроки
прогресу в будь-якiй гaлузi людського життя, жiнку все ще сприймaють зa
виробленими й устaленими столiттями стереотипними моделями. Змiнa
гендерних стереотипiв – процес тривaлий i склaдний. Пaтрiaрхaльнa пaрaдигмa
мислення вiдобрaжaє сприйняття свiту як якоїсь структури, елементи якої
полярнi й вибудовaнi у виглядi iєрaрхiчної моделi. ―Чоловiче‖ i ―жiноче‖ нaчaло
сприймaється тaкож як полярнi кaтегорiї. Чоловiче ототожнюється з духом,
логосом, культурою, aктивнiстю, силою, рaцiонaльнiстю, свiтлом тa iн.
―Жiноче‖ – з мaтерiєю, хaосом, природою, пaсивнiстю, слaбкiстю, емоцiйнiстю,
пiтьмою. До того ж ―чоловiчий‖ символiчний ряд оцiнюється в цiй пaрaдигмi як
бiльш знaчимий.‖ [1].
Якщо звернутись до aнaлiзу,який включaє бiльше нiж 200 реклaмних
повiдомлень перiоду з 1995-2010 рр. дaє змогу видiлити тaкi тенденцiї розвитку
реклaми сaме в жiночих чaсописaх:
– до середини 90-х рокiв домiнує реклaмa, виготовленa iноземним
виробником;
– нa почaтку тa в серединi 90-х рокiв бiльшiсть реклaмовaних товaрiв;
– товaри першої необхiдностi (у 2004 роцi можнa зустрiти реклaму
пaрфумiв нa 10 сторiнкaх поспiль);
– збiльшився aсортимент реклaмовaного товaру (з‘явилaсь реклaмa
телевiзiйних передaч, рaдiостaнцiй );
– реклaмa стaлa бiльш оригiнaльною, цiкaвою тa прaвильно спрямовaною
нa цiльову aудиторiю;
– вiдсутнiсть нa сучaсному ринку товaрiв, реклaмовaних у 90-х;
– з 2002 року – прорив у монтaжi, кольорi, формi й нaвiть в якостi друку
журнaльної реклaми;
– з 2007 року збiльшилaсь кiлькiсть реклaмних повiдомлень у середньому з
6-8 до 17, це призвело до того, що редaктори вимушенi були збiльшувaти
зaгaльнa кiлькiсть сторiнок видaння, aби вони не були схожi нa реклaмнi
журнaли;
– сьогоднi моднi жiночi чaсописи можуть дозволити собi друкувaти
реклaму нa 15 сторiнкaх поспiль;
– якщо спочaтку реклaмa для журнaлiв булa незнaчною фiнaнсовою
допомогою, то сьогоднi - це першa стaття прибуткiв видaнь;
– не вся реклaмa в жiночих журнaлaх нa почaтку тa всерединi 90-х рр.
вiдповiдaлa потребaм aудиторiї;
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– сучaснa реклaмa в жiночих чaсописaх обумовлюється формою тa
змiстом, нaбулa бiльш впевнений хaрaктер, стaлa якiсною, постiйно
використовує гендернi стереотипии [4].
Зобрaження гендеру в реклaмi привертaє бaгaто увaги критикiв. Бiльшiсть
дослiдникiв зосереджують увaгу нa жiночих обрaзaх в реклaмi, однaк впродовж
остaннiх рокiв фокус почaв зaхоплювaти i чоловiчi зобрaження. Трaдицiйно
жiночий обрaз предстaвлений в реклaмi як субординовaний по вiдношенню до
чоловiкa, предстaвлений як сексуaльний aбо декорaтивний об‘єкт. Жiнки
скорiше постaють як споживaчi товaрiв i знaчно рiдше як aвторитетнi фiгури,
спроможнi приймaти влaснi рiшення. Нaс зaвaлюють обрaзaми молодих,
фiзично привaбливих нaпiвоголених жiночих тiл. Чоловiки ж постaють
впевненими в собi, aктивними, переможними, схильними до пригод. Їх чaстiше
можнa побaчити зaйнятих нa роботi чи aктивними видaми вiдпочинку, нiж
предстaвниць протилежної стaтi. Ще одне питaння, що викликaє iнтерес в
реклaмi – використaння сексуaльної привaбливостi. Зловживaння ним, як
прaвило, викликaє рiзку критику. Жiнки використовувaлись як сексуaльнi
об‘єкти впродовж десятилiть, чaсто зобрaжувaлись чaстинaми, їх тiлa
фрaгментовaнi, зaпaковaнi i продaнi. Aле остaннiм чaсом починaють говорити
про «урiвнювaння стaтей»: чоловiчий обрaз перебирaє нa себе бaгaто
«фемiнних» ознaк i переймaє трaдицiю жiночої сексуaльної об‘єктивaцiї,
перетворюється в об‘єкт бaжaння. Однaк нaврядчи ми можемо говорити, що це
свiдчить про поступове вирiвнювaння чоловiчих i жiночих позицiй в
суспiльствi, що проявляється в змiнaх реклaми [2].
Рiвень дослiдженостi проблеми конструювaння гендеру через ЗМК нa
сьогоднi нaдто низький. Це дуже прикро. Aдже сaме телебaчення, рaдiо, пресa,
Iнтернет, реклaмa є нa сьогоднi основним джерелом ―постaчaння‖ рiзнорiдних
соцiaльних культурних стереотипiв тa ролей, якi зрaзковi громaдяни
нaмaгaються приймaти i нaслiдувaти. Тож гендернi стереотипи – культурно i
соцiaльно обумовленi уявлення про якостi i норми поведiнки чоловiкiв i жiнок.
Нaймогутнiшим фaктором формувaння суспiльної свiдомостi є зaсоби мaсової
комунiкaцiї тa реклaмa. Вони зaкрiплюють у суспiльнiй думцi визнaченi
поняття i стереотипи. Сьогоднi в сучaсному свiтi темп життя помiтно
збiльшився, a потiк iнформaцiї зрiс, тому стереотипи мaють велике знaчення
для нормaльного функцiонувaння соцiуму i людини в ньому, тому що,
нaсaмперед, вони виконують функцiю ―економiї мислення‖, сприяють вiдомому
―скороченню‖ процесу пiзнaння i розумiння того, що вiдбувaється у свiтi i
нaвколо людини, a тaкож прийняттю необхiдних рiшень.
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ТЕХНІКА СТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ ВІДЕОРЕКЛАМИ
Необхідність вирішення в Україні соціальних проблем актуалізує питання
ролі некомерційної реклами у житті усього суспільства, визначає завдання її
подальшого розвитку. Некомерційна реклама - це вид реклами, яка не ставить
за мету досягнення економічних цілей і спрямована на формування суспільної
думки, зміну моделі поведінки людей.
Саме за допомогою патріотичної реклами якісної та ефективної, можна
нести емоцію – позитивну, об'єднавчу, направлену на підтримку і захист.Тому
гарний, якісний рекламний відеоролик здатний у дуже короткий термін
надихнути громадян на патріотизм, бажання захищати Україну,
відповідальність та готовність до дій. Психологічні моменти й методи в
професійному рекламному фільмі допомагають глядачеві зрозуміти героїв
відеосюжету, викликати до них симпатію й навіть ототожнити себе з ними,
створити бажання в потребі і підтримці[5, с.102].
Виробництво відеореклами - процес складний і трудомісткий. Найчастіше
відеореклама - це короткий ролик, довжина якого рідко перевищує 15 секунд. У
процесі виготовлення відеореклами важливо врахувати лаконічність і
завершеність, втиснувши при цьому в лімітований час максимально можливу
кількість корисної інформації.
За технологією виготовлення ролики діляться на кілька видів:
- Двомірні ролики (2D-графіка).При виготовленні двомірних роликів
використовують різні картинки, фотографії, тобто все те, що в одній площині.
- Тривимірна
відеореклама
(3D-графіка).При
її
виготовленні
застосовується 3D-анімація, яка моделює об'ємний тривимірний об'єкт. Він
може переміщатися і повертатися.
- Анімаційна відеореклама.Над анімаційними роликами працюють
художники, які малюють не тільки кожного героя окремо, і окремі шари флешанімації.
- Знімальна відеореклама.Найскладніша і дорога, тому що в ній задіяні
багато людей. Це і сценаристи, режисер, актори, оператор, монтажер,
звукорежисер. Крім людей, може бути задіяна техніка і будь-які об'єкти.
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- Рекламний кіноролик - це знятий на магнітному носії кінофільм,
призначений для наступної "перегонки" на відео, передач в ефір або
демонстрації за допомогою кіноапаратури [2, с.185-187].
Для патріотичної реклами найчастіше застосовують художній
(постановочний) відеоролик, який припускає більш детальну розробку
сценарію із залученням знімальної групи та використанням HD-техніки та
інформаційний відеоролик, який містить відомості про рекламовану подію.
Такий відеоролик за короткий час дає уявлення про об‘єкт реклами.
Переваги інформаційного відеоролика - швидкість виготовлення, що дає
можливість оперативного розміщення в Інтернеті та на телебаченні.
На основі маркетингових досліджень формується ідея відеоролика.
Головний принцип ідеї для патріотичної реклами це оригінальність реклами,
несподіваність, живучість та актуальність обраної тематики чи проблеми.
Як тільки уточнюється вид і ідея відеореклами, розробляється сама
структура ролика: пишеться сценарій, якщо в ролику задіяні люди,
підбираються актори, музичний супровід.Головне, сценарій потрібно будувати
так, щоб рекламна ідея призивала до дії, вона насамперед повинна мати міцний
фундамент - ідейно-тематичну основу.
Перед розробкою сценарію необхідно знайти єдиний прийом його
ведення; стрижень, що з'єднує всі епізоди, захоплюючих хід, що допоможе
удержати глядача до кінця в телеекранів.
Можна виділити дві найпоширеніші структури рекламних роликів:
1.Використовується шокування глядачів у тому або іншому виді. Під
шоком ми розуміємо той сплеск емоцій, що виникає в споживача після
руйнування стереотипу, сформованого на початку. Виділяють такі частини:
перша тема (початкова), кульмінація першої теми, друга тема (конкуруюча),
кульмінація конкуруючої теми, розв'язка.
2. В такій рекламі рекламодавці підкреслюють спільність своїх інтересів з
інтересами простого народу. У структурі чітко виділяються тільки дві частини:
перша тема й розв'язка [3, с.228-230].
Особливості психофізіології сприйняття пред'являють свої вимоги до
образотворчих рішень, які відтворюються у відео ролику: рух зліва направо
сприймається легше і більш сприятливо, ніж справа наліво; рух по діагоналі
зліва направо і знизу вгору асоціюється з подоланням, досягненням чогось
значущого, в той час як зворотний рух сприймається як втрата деяких позицій;
рух по діагоналі справа наліво і знизу вгору може викликати смутні негативні
відчуття; різка і часта зміна кадрів, особливо від середнього плану до великого,
асоціюється з вторгненням в персональний простір глядача і може викликати
негативні емоції.
Стильові технології у патріотичній відеорекламі можна виділити і
проаналізувати завдяки наявності стилів реклами. І так, виділяються наступні
стилі реклами: візуалізація, створення яскравого образу, техніка персоніфікації,
використання кольору, використання паралелей, серійність, гумор, емоційність
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і привабливість, синтаксис, метафора, використання невербальної комунікації,
міфологізація та ін.
Поняття візуалізація включає в себе такі речі, як рух (нерухомість), зміна
масштабу кадрів, колір, використання контрастів, що сприяють переборенню
бар'єрів, а, отже, і ефективної доставки рекламних повідомлень, так як картинка
запам'ятовується набагато краще чим текст і швидше доносить ідею до
аудиторії[6, с.95].
Для доставки рекламного повідомлення може використовуватися техніка
створення яскравого, центрального образу. Де часто об'єднуючим, і сприяючим
переборення бар'єрів, елементом в рекламі є якийсь яскравий образ, що
запам'ятовується аудиторії і асоціюється з рекламним зверненням.
Техніка персоніфікації як стильова технологія в рекламі приділяє увагу
присвоєнню людських властивостей предмету або ідеї. Це сприяє подоланню
бар'єрів, так як персоніфікація робить рекламу зрозуміліше і емоційніше.
Персоніфікація виникла дуже давно. Стародавні персоніфікували найважливіші
для себе теми: життя, смерть, добро, зло[1, с.175].
Колір - складова рекламного повідомлення, до якої необхідно ставиться з
особливою обережністю. При складанні та розповсюдженні рекламного
послання може застосовуватися ефективна і часто використовувана в рекламі
технологія - цілеспрямований вплив кольору. Для створення патріотичної
відеореклами найбільше застосовують символічні, національні кольори жовтий
та блакитний, червоний.
Серійність (рекламний серіал). Серійність в рекламі як стильова
технологія передбачає використання різних сюжетів, об'єднаних однією
рекламною ідеєю (тут можуть бути варіанти: єдиний персонаж). Така стильова
технологія ефективна, якщо ідея кожного разу набуває нового змісту, що не
набридає аудиторії.
Емоційність також може виступати в якості самостійного прийому. Гра на
почуттях людей - один з найпотужніших прийомів, що використовуються в
рекламі. Для патріотичної відеореклами характерний фактор співпереживання
[4, с.197-199].
Отже, при створенні ефективного, якісного патріотичного рекламного
ролика необхідно враховувати особливості використовуваного в ньому жанру,
строго дотримуватись послідовності процесу створення й багато інших
важливих моментів. Відеореклама повинна пробиватися до свідомості
громадян, вражати, спонукати, піднімати патріотичну свідомість.
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ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ДУМКУ
СПОЖИВАЧІВ
Будь-яка реклама не тільки володіє інформацією, але і комунікативною
функцією. Вона ефективно передає потрібне послання величезній аудиторії за
мінімальний час. За допомогою реклами образи, які нам пропонують
переглянути міцно вкарбовуються у пам‘ять. Реклама допомагає споживачам
ознайомитися з новими товарами і послугами, підсвідомо прилучаючись до
нових стандартів життя.
Реклама є складовою частиною формування іміджу фірми. В умовах
сучасної конкуренції на ринку не достатньо виготовити хороший товар,
розподілити його але і потрібно вміло розрекламувати, і подати. Яким би товар
не був якісним та інноваційним, його виробник може зазнати провалу, якщо
буде використовувати неефективну рекламну кампанію. Поки існує реклама,
проблема її ефективності буде актуальною завжди. Призначенням реклами є не
тільки привернення уваги і зацікавленість споживача, але і можливість
примусити його купити товар, переконуючи в тому, що він йому потрібен.
Для того, щоб досягти позитивного результату у рекламній діяльності,
підприємству потрібно чітко сформулювати основні цілі, виражені кількісно і
визначені термінами, що дозволять контролювати ефективність рекламних
заходів.
Телевізійна реклама є одним з найсучасніших методів донесення
інформації до споживачів. Вона впливає відразу на декілька каналів сприйняття
людини: візуальний, слуховий і підсвідомий, що теж важливо.
Подібно іншим засобам поширення інформації, телебачення надає
рекламодавцеві унікальні можливості планування і втілення в життя ефективної
рекламної стратегії. Миттєвість передачі дозволяє рекламодавцю точно
контролювати, коли саме буде отримано його звернення - не просто в який день
тижня, а в який час і яку хвилину його побачать і почують. А це дає можливість
вибрати конкретну аудиторію (домогосподарки, діти, любителі спорту і т. д.).
102

У порівнянні з іншими видами реклами телебачення має - чи може мати більш особистісний характер і можливість наочно продемонструвати
рекламовані товари.
Завдяки зображенню, звуку, руху і кольору телебачення забезпечує
високий ступінь залучення глядачів у те, що відбувається на екрані. Величезний
обсяг демографічних даних про телевізійні аудиторії дозволяє більш чітко
планувати стратегію реклами, і розміри витрат. Телебачення - засіб реклами
підвищеного охоплення, що досягає представників усіх сегментів населення.
При цьому охоплення забезпечується дуже швидко завдяки тому, що
телебачення щодня збирає величезні аудиторії. Крім того, воно забезпечує
можливість високої частотності впливу реклами.
Люди проводять за переглядом телепередач так багато часу, що цілком
можуть вступити в контакт з одним і тим же зверненням кілька разів протягом
тижня. Підвищенню частотності сприяє і прихильність глядачів щоденних
серіалів і популярним шоу "пікового" часу.
Незважаючи
на
високі загальні витрати, великі аудиторії телеглядачів дають в результаті
порівняно невисокий показник вартості в розрахунку на тисячу глядачів.
Загалом,
споживачі менше довіряють рекламі на телебаченні ніж зовнішній рекламі,
прямій поштовій, та радіо рекламі. Тому що, радіо викликає миттєву реакцію на
рекламовану пропозицію. Вона чудово виправдовує покладені на ню надії,
якщо мова йде про те, щоб познайомити клієнтів з фірмою, а також допомогти
створити їй репутацію. Радіо рекламу може використовувати будь-яка фірма з
досить широким колом споживачів. Реклама на транспорті дозволяє варіювати
розміщення і форми і розміри оголошень, що значно привертають увагу.
Транспортна реклама розрахована на специфічні аудиторії - робітників чоловіків і жінок, що переїжджають з дому на роботу і назад, домашніх
господарок, що відправляються вдень за покупками, школярів і студентів.
Реклама на транспорті може бути обмежена рамками одного міста, але може
включити в себе набір регіонів. Пряма реклама може націлюватися
безпосередньо на конкретних осіб або конкретні ринки зі збереженням значно
більшого контролю за її здійсненням, ніж це можливо в інших засобах реклами.
У свою чергу, телевізійна реклама охоплює найбільшу аудиторію слухачів, але
є менш ефективною ніж вище вказані.
Ефективність телевізійної реклами визначається такими чинниками:
- охоплення максимального кола потенційних споживачів;
- мінімально можливі витрати;
- повідомлення якомога більшого обсягу інформації;
При розробці рекламної кампанії потрібно ретельно обирати телеканал,
телепрограму, час трансляції, дні тижня, ціну однієї хвилини трансляції
рекламного повідомлення та інші фактори, оскільки від них залежить
ефективність даної реклами [1, с. 46].
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Щоб реклама була ефективною, рекламодавець має задати питання: «На
кого розрахована реклама?». Оскільки рекламодавець має чітко вказати цілі
реклами та на кого вона спрямована, щоб досягти бажаного результату.
Перед тим як розробляти відеорекламу, потрібно провести ретельне
дослідження ринку, детально вивчити його інтереси, потреби. Для досягнення
поставленої цілі, потрібно врахувати усі сторони сучасного ринку, щоб діяти
згідно його потреб. Відомо, що ефективність реклами є важливою умовою
правильного використання праці та коштів, витрачених підприємством. Під
нею розуміють здатність впливати на аудиторію у вигідному для виробника
сенсі. Ефективність рекламних засобів характеризується числом охоплення
споживачів, яскравістю і глибиною враження, ступенем привернення уваги.
[2,с. 32].
Розрізняють економічну ефективність реклами та ефективність
психологічного впливу окремих засобів реклами на свідомість людини
(психологічна ефективність).
Економічна ефективність реклами - це економічний результат, отриманий
застосуванням рекламних засобів (або організації рекламної кампанії, що
виражається у збільшенні прибутків і зниженні витрат на рекламу).
Психологічна ефективність - ступінь впливу реклами на людину, що
залучає увагу, зацікавлює, переконує споживача у необхідності купити товар і
підштовхує до купівлі. Вона пов'язана з впливом реклами на свідомість і
поведінку людей. З цього погляду ефективність реклами вважається
досягнутою, коли їй вдалося привернути увагу потенційного споживача,
актуалізувати потребу, створити сприятливий образ товару, навіяти довіру,
створити стійкі асоціації.
Таким
чином, можна зробити наступні висновки, що кожен спосіб реклами має свої
особливості. Телебачення сфокусовало в собі абсолютну більшість переваг всіх
видів реклами. Воно охоплює найбільшу аудиторію слухачів, але в результаті
дає невисокий показник ефективності. Для ефективнішого результату
телевізійної реклами, потрібно завжди слідкувати за змінами на сучасному
ринку, щоб розробляти ефективні заходи просування товару. Однак, телевізійна
реклама має ряд переваг, таких як можливість вибірково діяти на певну
аудиторію, можливість показу глядачеві, як він буде почувати себе, придбавши
запропонований товар або послугу, також телебачення може створити навколо
рекламованих товарів і послуг атмосферу актуальності, успіху і свята. І взагалі,
сам факт присутності фірми на телеекрані може створити враження, що вона
більше, солідніше і міцніше, ніж насправді.
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ІННОВАЦІЙ
План розвитку будь-якого промислового підприємства орієнтований на
реалізацію цілей розширення, диверсифікації або інновації. Оскільки умови
маркетингового середовища швидко змінюються, тому підприємство
повинно завжди оцінювати структуру своєї діяльності, при цьому приймати
рішення про вчасну модифікацію продукції, заміну новою чи завершення її
випуску. Для подальшого існування підприємства та утримання ним
конкурентних переваг на ринку, ці рішення є дуже важливими.
Товарна інноваційна політика є однією з важливих складових
маркетингу в інноваційній сфері діяльності. Вона включає в себе
вдосконалення товару протягом усього життєвого циклу та зняття його з
виробництва, підтримка конкурентоспроможності, створення нового товару
на ринку, покращення якості вже існуючих товарів тощо. Саме тому
основним завданням товарної інноваційної політики промислового
підприємства є максимальне задоволення потреб споживачів за допомогою
створення інноваційного продукту. Але, в свою чергу, цей продукт має бути
створений більш ефективнішим, ніж у конкурентів методом. При цьому
виділяють такі групи інноваційних товарів як технологічні інновації,
продуктові інновації, маркетингові і логістичні інновації та організаційноуправлінські інновації.
Дані групи можуть розглядатися як товар, тому що реалізуються на
промисловому ринку, а також мають споживчу вартість. Сучасний ринок
вимагає не лише продуктових інновацій, але й технологічних,
маркетингових, а також організаційно-управлінських. Відомо що, інновації
повинні створюватися відповідно до вимог ринку, оскільки в іншому
випадку вони втратять основну властивість товару. Тому промислове
підприємство повинно детально вивчати потреби ринку, його специфіку і на
основі цих даних створювати свій інноваційних товар, покращувала вже
існуючий, щоб він мав споживчу цінність.
Інноваційний товар має певні характеристики притаманні саме
йому.
Основними з них є новизна товару на ринку, перспективний характер
потреби на інновацію або навіть відсутність потреби на ринку,
невизначеність на ринку, значна відокремленість в часі між затратами і
кінцевим результатом, спрямованість, в першу чергу, на задоволення потреб
споживачів-новаторів, неможливість використання без належного рівня
знань та інформованості споживачів [2, с. 14].
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Однак для того, щоб генерувати ідею інновації, сформувати попит на
інновацію, підвищити увагу до управління якістю, підвищити
конкурентоспроможність інновації, вдосконалити інноваційний товар,
управляти життєвим циклом інновації для продовження етапу зростання та
уникнення спаду, підвищити економічну ефективність впровадження
інновації, оцінити попит на інновацію, проводиться комплекс маркетингових
досліджень ринку. Ці дослідження допоможуть знайти відповідь на усі
питання, які будуть виникати у підприємства в процесі створення
інноваційного товару. Оскільки за допомогою досліджень підприємство
дізнається про потреби споживачів, їх особливості та іншу специфіку ринку,
тому це буде полегшувати розробку певних властивостей товару, які
користуються попитом на ринку.
В залежності від природи, зміни фізичних характеристик товару чи
характеристик сприйняття нового товару їх поділяють на:
• радикально нові товари, фізичні характеристики та характеристики
сприйняття описуються в нових термінах; вони вносять якісні зміни у спосіб
людської діяльності;
• модифіковані товари, фізичні характеристики яких змінені, а
характеристики сприйняття залишаються без змін;
• товари з новим позиціонуванням, у яких змінені лише характеристики
сприйняття, завдяки чому споживач оцінює такі товари по-новому [1, с.8].
Для того, щоб прийняти правильне, обґрунтоване маркетингове рішення
потрібно детально дослідити усі питання, що визначають напрям товарної
інноваційної політики на сучасному ринку. Тому потрібно детально
дослідити і розв'язати проблему прискорення темпів оновлення продукції,
технологій, відповідно до життєвого циклу товару. Не менш важливою є
проблема співвідношення «нових» та «старих» товарів у виробничій системі,
оскільки вони мають оптимально співставлятися. Також особливу увагу
потрібно звернути на малоефективний товар, та вибір часу виходу на ринок з
новим товаром, оскільки це є дуже важливою складовою успіху
інноваційного товару. При оптимізації асортименту продукції, що
виготовляється, потрібно врахувати її споживчі характеристики і особливості
технології виробництва.
Загалом, товарна інноваційна стратегія розглядається як процес передачі
наукових або технічних знань безпосередньо у сферу задоволення потреб
споживачів. Для наступаючої інноваційної стратегії характерне
налагодження
співпраці
між
маркетологами
та
економістами,
конструкторами, технологами з метою створення конкурентоспроможного
товару та максимального задоволення потенційних потреб споживачів.
Досить часто виключається можливість участі маркетологів в
інноваційному процесі на початкових його етапах. Лише на етапі розробки
дослідного зразка виникає необхідність пошуку службою маркетингу його
потенційного споживача. Ця стратегія відноситься до стратегії
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пристосування інновацій і характеризується значним ступенем ризику. Такі
наукові дослідження можуть проводитися роками і мати високу ймовірність
комерційного провалу [3, с. 46].
Успіх нововведення залежить від відповідності його споживчих
характеристик вимогам потенційних споживачів, що в значному сенсі
потребує участі служби маркетингу в інноваційній діяльності. Міжнародні
стандарти ISO серії 9000 передбачають безпосередню участь маркетологів
практично на всіх етапах інноваційного процесу.
Найбільш популярними інноваціями на ринку є нововведення
стимульовані ринком, оскільки інновації технічного і наукового прогресу
часто не поєднуються з детальними дослідженнями потреб споживачів, отже
відбувається виробництво яке не відповідає потребам ринку.
Таким чином, можна зробити наступні висновки, що основною
складовою маркетингу інновацій на сучасному ринку є товарна інноваційна
політика промислового підприємства. Для того, щоб досягти стратегічних
цілей інноваційної діяльності, товарна політика повинна завжди
досліджувати, вивчати та аналізувати потреби споживачів, та своєчасно
виявляти зміни на ринку. Також товарна інноваційна політика має
безперервно формувати творчі ідеї відносно цільових ринків, створювати,
власне, інновації, надавати інноваційній продукції нові характеристики,
кращу якість ніж у конкурентів.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Сьогодні суспільство усвідомлює появу та розвиток швидкими темпами
такого явища, як Інтернет-економіка. Успішне існування в новій реальності
визначається, значною мірою, застосуванням як традиційного маркетингу, так і
розробкою специфічних прийомів і засобів роботи в Інтернеті. Мова йдеться
про формування нового напрямку в маркетингу — Інтернет-маркетингу –
сукупність послідовних організаційно-технічних дій підприємства з вивчення
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ринку шляхом аналізу веб-сайтів конкурентів, громадських організацій,
аналітичних сайтів в мережі Інтернет, виробництва продукції з урахуванням
ринкового попиту і просування товарів до споживача через Інтернет з метою
отримання максимального прибутку.
Дослідженню питання розвитку Інтернет-маркетингу в Україні приділили
увагу такі вітчизняні вчені: Петрик О.А., Литовченко І.Л., Успенський І.В.,
Писаренко В.В., Полонець В.М., Пилипчук В.П., Окландер М.А., Артюхов
М.О., Павленко А.Ф., Войчак А.В. та інші.
Метою даного дослідження є аналіз категорії Інтернет-маркетингу,
передумов виникнення Інтернет-маркетингу в Україні та сучасного стану його
розвитку, виявлення недоліків його застосування на вітчизняних підприємствах
з метою окреслення перспектив його подальшого розвитку, що стануть
підґрунтям для розробки подальших пропозицій щодо конкретних напрямків
його удосконалення.
Електронна комерція як новий вид бізнесу виникла наприкінці XX ст. і в
останні роки в розвинених країнах остаточно набула рис усталеного і стабільно
бізнесу, що розвивається, з досить чіткими правилами гри для продавців і
покупців. Сьогодні це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та
торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж. Україна
з ряду причин знаходиться на початку освоєння електронної комерції, і
сприйняття практичного зарубіжного досвіду їй необхідно [1].
Використання Інтернету привносить нові особливості і переваги в
порівнянні з маркетингом, заснованим на традиційних технологіях. Ось деякі з
них:
1) Перехід ключової ролі від виробників до споживачів.
2) Глобалізація діяльності і зниження трансакційних витрат.
3) Персоналізація взаємодії і перехід до персонального маркетингу.
4) Зниження трансформаційних витрат.
Досліджуючи динаміку розвитку Інтернет-маркетингу в Україні варто
зосередитися на аналізі структури користувачів мережі Інтернет. Кількість
користувачів Інтернет у світі та в Україні щороку збільшується в декілька разів.
За даний рік рівень проникнення Інтернету в Україні зріс на 10%. Ступінь
готовності мешканців різних областей України до придбання товарів через
систему електронного бізнесу залежить від їхньої активності.
Із прискоренням науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг в
Україні також набуває стрімкого розвитку. Підтвердженням цього є той факт,
що з кожним роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зростають та
складають значну частку рекламних бюджетів рекламодавців. Так, усе більша
кількість компаній включає Інтернет-маркетинг у перелік використовуваних
маркетингових інструментів, причому все більше число фірм використовує
Інтернет на всіх етапах своєї діяльності. Внаслідок цього останнім часом
відбувається перехід від використання застарілих веб-сайтів з обмеженою
функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного
маркетингового інструменту.
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Незважаючи на демократичність Інтернету як носія, в Україні можна
спостерігати монополію великих проектів. Вихід на ринок іноземних гравців
більшою мірою вплинув на перерозподіл місць на українському ринку, ніж на
його збільшення. Згідно з офіційними звітами Інтернет-компаній дві третини
рекламних витрат припадають на «Яндекс», «Google», «Yаhоо!», «Rambler», та
МSN — компанії, що мають великі частки ринку в інших країнах [2, c.23].
Процес розвитку Інтернет-маркетингу в Україні значно відрізняється від
шляху передових європейських країн і США:
- доступ в Інтернет в Україні має набагато менша частка населення;
- Інтернет в Україні поки що є більш доступним людям з рівнем доходу
вище середнього;
- забезпеченість якісним зв'язком та рівень комп'ютерної грамотності
населення України залишається недостатнім [3, с. 6].
Сьогодні електронна торгівля нарощує об‘єми товарного та грошового
обороту. Серед основних перспектив для продавця можна зазначити суттєво
вищу рентабельність капіталу за рахунок відсутності значних вкладень в
основні засоби, високу оборотність обігових коштів, постійне розширення кола
потенційного попиту з боку споживача, величезну кількість можливостей та
форматів демонстрації пропозицій товарів та послуг тощо. Тенденцію також
підсилюють постійне ускладнення умов торгівлі на звичайному ринку,
зниження на ньому купівельної активності з боку споживача, зростання обсягу
необхідних інвестицій та вкладень у сферу торгівлі класичного формату тощо.
Таким чином конкуренція поступово з класичного ринку, разом зі значною
частиною обсягів його товарообігу, переноситься в мережу Інтернет і дана
тенденція посилюється.
Незахоплені сегменти віртуального ринку можуть стати основною
причиною успіху входження нового суб‘єкта господарювання на нього. Саме
так можна пояснити постійне розширення асортименту товарів та послуг, що
можна спостерігати сьогодні постійно. Очевидно, можливо спрогнозувати
продовження зростання цієї тенденції і в майбутньому, появу таких товарних
позицій та видів послуг, що сьогодні є відсутніми на даному ринку[4, с. 55-56].
З переходом значної частини ринку в сферу Інтернет-торгівлі держава як
регулятор ринкових відносин також переорієнтовує сфери впливу своїх
інститутів, регулюючої їх діяльності в цю сферу. Це зумовлено функціями, які
покликана реалізовувати в цьому напрямку держава, а також переходом
значного обсягу капіталу, який зазвичай був базою податкових надходжень та
стягнень на користь держави. З посиленням розвитку Інтернет-торгівлі,
подальшим насиченням цього ринку та зростанням його обсягів держава буде
також посилювати свій вплив на цю сферу за допомогу своїх прямих та
опосередкованих інструментів ринкового впливу. В майбутньому це може як
сприяти, так і шкодити розвитку Інтернет-маркетингу в Україні.
Значною перспективою розвитку Інтернет-маркетингу є сприятливі умови
для інтеграції регіональних ринків до ринків національного рівня, а їх, у свою
чергу, до міжнародних та світових. Із розширенням ринку глобалізація обігу
товарів та послуг поширюватиметься, що є значним позитивним явищем для
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поглиблення розвитку Інтернет-маркетингу в Україні та залучення досвіду його
використання іншими країнами [5].
На сьогодні розвиток Інтернет-маркетингу тісно пов‘язаний із становищем
та перспективами розвитку Інтернет-торгівлі. У зв‘язку із стрімким ростом
науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг набуває не лише
актуальності, але й поступово перетворюється на основний вид комунікації зі
споживачами багатьох підприємств різних галузей економіки. Дана ситуація
зумовлена рядом особливостей на які варто звертати увагу господарським
одиницям не лише для успішного розвитку їх комерційної діяльності, але й
підтримання рівня власної конкурентоспроможності на ринку.
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СОКУ
Cоки є найважливішим елементом культури здорового харчування. В
соках можна знайти практично всі відомі на сьогоднішній день мікроелементи,
вітаміни та їхні похідні. Саме тому соки повинні входити в раціон усіх членів
сім'ї, оскільки вони є прекрасним джерелом вітамінів і мінералів. Лікарі
рекомендують випивати не менше 200 мл соку в день. Це можуть бути як
щойно віджаті, так і якісні пакетовані соки.
Сьогодні в харчовій промисловості поняття сокової продукції поділяють
на власне соки, нектари, соковмісні напої та морси. Ця класифікація
обумовлена специфікою приготування соків з різних плодів, а також часткою
їх вмісту соку в готовому продукті.
Українець щороку в середньому випиває близько 11 л соку на рік за
даними самих виробників, а за даними офіційної статистики – 4-5 л, тобто лише
45% населення купує соки в супермаркетах. Так, наприклад, житель Європи
випиває соку в три рази більше, а американець - у п'ять разів більше.
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Утім, кожен із нас сподівається, що розплачуючись у супермаркеті за
пляшку чи пакетик із зображенням соковитих плодів, він робить цінний внесок
у скарбницю свого здоров‘я. Проте, як свідчить практика, вміст придбаного
соку далеко не завжди виправдовує очікування споживачів.
Торік ринок українських соків порівняно з 2013 роком зменшився на 11%,
за оцінкою компанії «Вітмарк - Україна». Основною причиною цього є падіння
купівельної спроможності через зниження економіки країни, а також через
конфлікт у Східній Україні й анексію Криму. При цьому ціна на соки зростала
повільніше, ніж на інші товари. Однак у цілому споживачі перейшли на соки
нижчої цінової категорії. Частота покупок теж зменшилася. Крім цього
частина населення перейшла на напої, виготовлені вдома, - компоти, соки
власного приготування та чаї. [1, с. 77].
Виробниками соків в Україні виступають ТОВ «Сандора», ТОВ «Вітмарк Україна», і ЗАТ «Ерлан», так як їх частка в виробництві перевищує 90%.
Лідером ринку залишається компанія «Сандора» (в структуру входить
PepsiCo, ТМ «Сандора», «Сандорик», «Садочок», «Дар»). Потужність проекту
компанії оцінюється в 1,5 млрд пакетів соків в рік. Більше половини
споживачів соку, як свідчать результати опитування , проведеного компанією
Research&Branding Group, найчастіше купують соки «Сандора». Найбільша
питома вага покупок припадає на ТМ «Садочок» - 36,5% споживачів купують
соки цієї марки регулярно. А на Заході України частка регулярних покупок
марки досягає 48,9%. Другим за потужністю і ринковими позиціями є компанія
«Вітмарк - Україна» (ТМ Jaffa, «Наш сік», «Чудо - чадо», «Джусік» і
«Соковита»). За результатами дослідження 28,7% споживачів регулярно
купують соки цього виробника. Відомою маркою компанії являється ТМ
«Наш сік», який регулярно купують 16,5% споживачів.
Два наступних виробника - компанія «Ерлан» (ТМ « Біола», і «Соки літо»)
і «Кока – Кола Беверіджис Україна» ( ТМ Rich, «Добрий») – за своїми обсягами
значно поступаються лідерам ринку. Так, ТМ «Біола» регулярно купують 6,7%
споживачів, ТМ Rich – 2, 5%, ТМ «Добрий» - 2,0%.
Українці найчастіше купують сік кілька разів на тиждень (майже 40%),
кілька разів на місяць (26%) і щодня (більше 20%), також сік купують тільки по
святах (8%) і близько 3% взагалі не п'ють соки. Це свідчить про те, що сік є
популярним напоєм, оскільки 2/3 населення його споживає практично щодня.
[2, с. 39].
Для того, щоб збільшити споживання, виробники соків постійно
оновлюють асортимент продукції, створюючи нові мікси. На українському
ринку дуже широкий асортимент вибору соків і нектарів на різний смак, що
відрізняється від вибору за кордоном.
Але потрібно зазначити, що найбільшою проблемою виробництва соку є
дефіцит сировини. Навіть у роки врожайності потреби виробників
забезпечуються місцевою сировиною не більше, ніж на 25%. Так як в Україні
немає промислових посадок абрикосів, айви, персиків, вишні. Тому основними
постачальниками є приватні господарства, яких не можна вважати надійною
сировинною базою. В структурі собівартості продукції сировина займає
близько 60%.
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Ціни на деякі види сировини за останній час підвищилися в 1,5 - 3 рази.
Це сталося внаслідок девальвації гривні, що спричинило подорожчання
кінцевого продукту для споживачів, і зростання цін досягло 10 - 20%. Але
висока ціна - далеко не завжди гарантія високої якості, адже в неї входять ще й
витрати на рекламні ролики, піар-акції, розкручений бренд.
Отже, ринок соку - одна з галузей економіки, яка має перспективи для
подальшого розвитку. Але на жаль, на сьогоднішній день можна зробити
висновок, що спостерігається тенденція зменшення виробництва і реалізації
даної продукції. Це зумовило низка факторів як зовнішніх, так і внутрішніх.
Також можна відмітити, що загалом в Україні в розрахунку на душу населення
споживається утричі менше соку ніж в Європі. [3, с. 55]. Тобто, існує
незаповнена ніша в сфері споживання.
Також потрібно вжити заходів, щоб зайняти стійкі позиції на ринку, а
особливо велику увагу приділяти споживачам, вивчаючи їх потреби і запити. У
результаті це дозволить суттєво збільшити обсяги збуту продукції.
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Чай відноситься до товарів постійного попиту, так як населення споживає
чай майже щодня. Середньостатистичний українець за рік споживає 0,5-0,6 кг
чаю. І щороку споживання зростає. Більше 80% жителів України зазначили, що
п'ють цей напій більше одного разу на день. Чай є одним з популярних
продуктів харчування - і кращим варіантом для гамування спраги. Його
виробляють головним чином в Індії, Шрі-Ланці, Китаї та Японії. [1, с.30]
Існує кілька критеріїв класифікації чаю: за типом чайного листа,
походженням, способом обробки, методу додаткової обробки, добавками. Види
чаю за типом чайного листа або за розміром чаїнок - листовий (високосортний
чай), ламаний (середній лист, середньосортний чай), висівки або крихта
(низькосортний чай).
За походженням чай буває китайським, індійським, японським,
цейлонським, африканським, турецьким і тд. Також виділяють чорний, зелений,
фруктовий і трав'яний чаї. Щорічно зростають частка чаю в пакетиках на 2-3% і
частка листового вагового чаю 1-2% - тому зменшуються частка листового чаю,
розфасованого в пачки. [1, с. 31]
Чайний ринок є повністю залежним від імпорту, а значить, від змін курсу
валют. Стосовно географічної структури імпортних поставок чаю в Україну, то
вони мають такий вигляд (табл.1). (2, с. 61)
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Таблиця 1
Структура імпортних поставок чаю в Україну
Країна

Частка в загальному обсязі поставок, %

Шрі-Ланка

52

Китай

12

Індія

9

Індонезія

8

В‘єтнам

4,5

Кенія

4

Грузія

2,5

Інші

8

Маркетингове дослідження ринку чаю було здійснено за допомогою
методів опитування та спостереження. Опитування проводилося із
застосуванням спеціально розроблених анкет. Цільовою аудиторією
опитування стали споживачі. Результативність опитування склала 100 чол.
За результатами проведеного анкетування було з‘ясовано, якому виду чаю
-листовому чи пакетованому, надають перевагу споживачі (рис. 1).

Рис.1. Розподіл споживачів за обраним видом чаю
Найбільше чай в пакетиках купують люди, які хочуть заощадити час,
оскільки час його заварки набагато менший, ніж у листового чаю. Саме тому
пакетований чай більше користується попитом.
Також за допомогою анкетування ми дізналися переваги споживачів чаю
залежно від його смаку - чорний, зелений, фруктовий (Рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл споживачів за обраним смаком чаю
Стосовно тенденції до споживання високоякісних сортів чаю, то
анкетування показало наступні результати: споживання недорогих сортів чаю
лідирує за обсягом продажів і у вазі – його частка становить 45%, споживання
чаю за середніх цін становить 35%, а частка преміям сегменту займає 20%.
На даний момент на ринку чаю України представлено понад 100 чайних
торгових марок і виробники продовжують виводити на ринок нові ТМ.
Причому, за словами операторів ринку, в роки кризи кількість ТМ скоротилося
на третину. Тим не менш, великий вибір чаю ТМ призводить до відсутності
явних лідерів споживання.
Трійку провідних брендів формують ТМ AhmadTea, ТMLipton і ТМ
"Майський чай". Із сотні ринкових оперfторів протягом кількох останніх років
лише п'яти компаніям вдається контролювати близько 70% вітчизняного
чайного ринку:Unilever (TMLipton, BrookBond, «Бесіда»), ООО «Компанія Май
Україна» (TMCurtis, «Лісма», «Майський»), ООО «ОріміТрейд» (TMGreenfield,
TESS, Принцеса Нурі», «Принцеса Ява»), СКУ ООО «Піраміда» (TMAhmadTea,
Grace, ТЕТ), СП «Соломія» (TMAskold, Batik). [2, c.60]
На даний момент на ринку цього напою складається не дуже хороша
ситуація. У більшості випадків виробництво не встигає за зростаючим попитом,
а тут все навпаки. Пропозиції чаю тільки збільшуються, за підрахунками
фахівців в найближче десятиліття, щорічно виробництво чаю буде тільки
збільшуватися, причому на 3%.
Стосовно цін, то важливою складовою є світова динаміка ціни чайного
листа. Чай високої якості вирощують тільки 4 країни. І саме ці країни
формують ціну на чай на світових ринках.
З досліджень можна сказати, що криза торкнулася українців і їхні переваги
стали у бік більш дешевого та зручного пакетованого чаю. І з кожним роком
частка має тенденцію до постійного збільшення.
Що стосується виду чаю, то тут зберігається домінування чорного чаю над
зеленим.
Список використаних джерел:
1.Анализ рынка чая в Украине / Мир продуктов – 2014 - ғ8
2.Аспекты чайного сегмента / Мир продуктов – 2012 - ғ6
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ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ:
ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ
Ціноутворення – основний важіль стабільності будь-якого ринку. Політика
ціноутворення вимагає аналітичного підходу, узагальнення та наукового
дослідження процесів, що відбуваються на ринку товарів та послуг. Політика
ціноутворення повинна бути обґрунтована та кваліфікована, тоді вона не тільки
значно поліпшить загальний менеджмент на підприємстві і правильність
управлінських рішень, але також скоротить ризики, що сформуються при
прийнятті таких рішень. Незважаючи на зростаючу роль у сучасному
маркетинговому процесі нецінових факторів, ціна залишається основним
елементом маркетингу. Ціна - його єдиний елемент, що приносить дохід. У
сучасних умовах ціна є таким параметром, від якого багато в чому залежить
благополуччя підприємства, розміри його доходів і витрат. Вона головним
чином задається ринковою ситуацією, і саме тому підприємство зобов'язане
здійснювати продуману політику ціноутворення з урахуванням кон'юнктури
конкретних товарних ринків сьогодні, завтра й у більш віддаленій перспективі.
Розгляд та оцінка проблем сучасного ціноутворення дасть можливість виявити
основні протиріччя та розбіжності ціноутворення в Україні, і виявити найкращі
шляхи їх попередження та подолання.
Проблема ціноутворення є предметом численних наукових досліджень
сьогодення. Висвітленню проблем теорії та практики сучасного ціноутворення
присвячені дослідження В.М. Гальперіна, В.Є. Єсіпова, І.А. Єрухимовича,
І.В.Ліпсіца, А.Д. Чудакова, Л.О. Шкварчук. Проблеми ціноутворення в
ринкових умовах розглядаються на теоретичному і методологічному рівнях
такими вітчизняними і закордонними вченими, як: М. Аристархова, Г. Багієв, І.
Єрухумович, Ф. Котлер, І. Ліпсиц, В. Міщенко, Р. Ноздрьова, Т. Негл, П.
Перерва, Є. Пунін, А. Цацулін, В. Хруцький, П. Шуляк, Е. Уткін та ін.
Дослідження українських авторів не завжди є послідовними та містять деякі
розбіжності та неузгодженості, тому не забезпечують на практиці достатнього
вибору реальних інструментів управління ціновою політикою.
Ринок України на сьогоднішній день є не досить стабільним. Процеси
роздержавлення, зміни економічної ситуації в країні, коливання ринкової
політики, розподіл капіталів мали значний вплив на саморегулювання вільного
ринку та забезпечення його постійності та захищеності. Тому держава відіграє
значну роль як регулятор підтримки та укріплення ринку на усталених засадах.
Однак, національний досвід також свідчить, що держава є не тільки
контролюючим органом економічної діяльності, але й сама виступає у вигляді
підприємця.
Аналіз досвіду розвинених країн показує, що держава повинна бути
гарантом забезпечення оптимальних умов господарської діяльності, балансу
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кон‘юнктури товарного ринку, повинна створювати необхідні та найвигідніші
економічні умови функціонування суб‘єктів ринку. Хоча, зазвичай, процеси
регулювання ціноутворення в державі, а також його форми та методи мають
значні відмінні ознаки в різних країнах. Основними цілями цінового
регулювання є забезпечення рівноважних економічних систем вільного ринку,
запобігання інфляції в умовах товарного дефіциту, зростання цін, монополізму
виробників, розвитку сприятливого інвестиційного клімату.
Важливий регулюючий чинник ціноутворення – державна політика, яка
впливає на встановлення ціни продукції. Дана політика полягає в тому, щоб
держава контролювала ріст цін та запобігала надмірному відсотку надбавки, що
впливає на прибутковість виробників. Але при цьому держава повинна
захищати вітчизняних товаровиробників, створюючи такі умови праці, які б
призвели до беззбитковості підприємств, надавати їм пільги по відношенню до
закордонних, які транспортують дешевшу продукцію. В такому випадку слід
піднімати мито та інші транспортні збори на товари, які в достатній кількості
виготовляються вітчизняними виробниками, звичайно, в розумних межах, щоб
захистити українські підприємства, та сприяти стимулюванню державних
товаровиробників [1].
Метою державного регулювання цін в Україні на сучасному етапі розвитку
економіки виступають наступні напрямки, наведені на рис. 1.
Забезпечення співвідношення між
монополією та конкуренцією, яке
не призводило до руйнівних
наслідків для економіки
Формування нового попиту
населення завдяки
зниженню цін, податкових
пільг на товари, обсяги
реалізації, яких держава
прагне збільшити

Стримування інфляційного
підвищення цін через запровадження
заходів, які усували б причини його
виникнення

Мета державного
регулювання цін в
Україні

Запобігання споживанню
соціально шкідливих
товарів або тих, що
можуть загрожувати
життю та здоров‘ю
людини

Соціальний захист населення, тобто диференційований підхід до
встановлення чи змін роздрібних цін на окремі товари або
послуги. Це здійснюється з урахуванням ролі товарів у верст
населення, які мають різний рівень доходів. Такі заходи можуть
передбачати надання пільг на житлово-комунальні послуги,
проїзд в транспорті, тощо.

Рис. 1. Мета державного регулювання ціноутворення в Україні
Аналізуючи рис. 1, можна узагальнити мету держрегулювання
ціноутворення на ринку – захист споживачів і підтримування нормальних умов
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конкуренції. Цілями цінового регулювання ціноутворення є недопущення
високого рівня інфляції та забезпеченню прибутковості виробників. Воно являє
собою систему заходів запроваджених урядом для збереження та коригування
існуючих рівнів цін окремих товарів, так і загального рівня цін для усунення
економічних та соціальних протиріч та розбіжностей.
Правове регулювання ціноутворення здійснюється передусім, Законом
України «Про ціни і ціноутворення», законами «Про захист економічної
конкуренції», «Про природні монополії» та іншими, а також нормами
Цивільного та Господарського кодексів та численною кількістю підзаконних
нормативно-правових актів, виданих виконавчими органами влади, проте
положення цих законодавчо-нормативних актів не завжди узгоджені [3].
Забезпечення ефективної політики ціноутворення державою здійснюється
за допомогою прямих та непрямих методів.
Прямі методи регулювання застосовуються у період інфляції, коли виникає
дефіцит товарів, ціни зростають, грошові кошти знецінюються. За таких умов
держава втручається у справи підприємства через регулювання цін на
найважливіші товари та послуги для населення, здійснює антимонопольні
заходи, намагається зменшити соціальну напруженість у суспільстві. Пряме
регулювання
здійснюється
в
галузях
суспільного
користування
(електроенергетика, громадський транспорт, зв'язок, водопостачання,
комунальні і житлові послуги та ін.) шляхом установлення визначених правил
ціноутворення.
Непрямі методи полягають у спрямованості змін кон'юнктури,
встановленні оптимального співвідношення між попитом і пропозицією через
механізм економічного впливу на виробничу та комерційну діяльність
підприємства. Вони здійснюються в різних формах: від державних замовлень
до регулювання витрат підприємств через установлення норм та нормативів. Ці
методи не мають прямої дії, але сприяють зменшенню зростання цін у масштабі
всієї економіки [2].
Ступінь регулювання цін з боку держави визначається економічними
умовами, які формуються в державі. Якщо кризові тенденції знижуються, то й
регулювання цін з боку держави зменшується.
Усі методи, якими держава впливає на процеси ціноутворення, умовно
можна поділити на економічні та адміністративно-командні. До економічних
методів відносяться:
- насичення ринку споживчими товарами;
- пільгова система оподаткування;
- система кредитування підприємств;
- чітке дотримання антимонопольного законодавства;
- державна інвестиційна політика;
- імпортно-експортна та митна політика;
- державне замовлення.
До адміністративно-командних відносять:
- установлення фіксованих цін;
- регулювання ціни;
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- установлення індикативних цін.
У цілому частка кожного з методів залежить від економічної ситуації в
країні та вибраних напрямів регулювання економіки загалом.
Теоретично держава має можливість повністю контролювати,
забезпечувати баланс та рівновагу у формуванні цін на ринку. Реальний рівень
цін на товари та послуги свідчить про неефективність процесу регулювання
державою ціноутворення на ринку, що характеризується як негативний
результат національного ціноутворення.
Аналіз результатів суспільного виробництва, законодавчо-правових
документів свідчить, що в ході розвитку ринкових відносин в Україні уряди
віддавали перевагу ринковій рівновазі без контролю. Наслідком цього є те, що
національний ринок і дотепер не набув цивілізованого рівня розвинених країн.
Визначальним фактором неефективного національного ціноутворення є
реформована, однак неефективна в інтересах всього суспільства, податкова
система України. У наш час вже неможливо використовувати старі нормативні
підходи до визначення цін. Не сформовані й нові умови для застосування
ринкових методів ціноутворення. Саме тому ми стикаємось з проблемою
адаптації ринкових методів визначення цін до економіки нашої країни.
Аналіз Податкового кодексу свідчить, що структура податків і діючі
ставки оподаткування недостатньо орієнтовані на виведення значної частини
національної економіки з тіні, попередження ухилень від сплати податків,
удосконалення механізму ціноутворення та корелювання усіх суспільноекономічних інтересів.
Значної уваги варто приділити основному нормативно-правовому акту у
сфері ціноутворення – Законі України «Про ціни і ціноутворення». Відзначимо,
що нормативна база ціноутворення поповнилася новим Законом України «Про
ціни і ціноутворення» від 21 червня 2012 року ғ 5007-VI, що суттєво не
відрізняється від попереднього Закону України «Про ціни і ціноутворення» від
3 грудня 1990 року ғ 507 – основні підходи цінової політики держави суттєво
не змінилися. Так, закон 2012 року містить лише одну норму, яка відрізняється
від попереднього: у ст. 4 цього закону зазначено, що державна цінова політика
спрямована на забезпечення розвитку національної економіки та
підприємницької діяльності [1].
Прибуток є одним з елементів ціни товару. Тому однією з проблем
ціноутворення є прагнення підприємців знизити інфляційні ризики, що
призводить до збільшення рівнів рентабельності продукції. При цьому
відбувається різке, неконтрольоване та небажане для населення зростання
ринкових цін національної економіки.
Вирішення даної проблеми є необхідним для попередження та усунення
нерівності різних сфер підприємницької діяльності. Так, необґрунтовані й
неконтрольовані державою рівні рентабельності різних видів підприємницької
діяльності (виробничої, посередницької, комерційної тощо) зумовлюють
недостатні прибутки виробничої сфери національної економіки в Україні та,
водночас, надприбутки інших сфер підприємницької діяльності. При цьому
високі ціни просто спотворюють саме поняття споживчого попиту та
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видозмінюють кон‘юнктуру товарного ринку.
Наслідками такої нерівності є зниження купівельної спроможності
незабезпеченої частини суспільства та відповідно зменшує споживчий попит,
але й сприяє розширенню цього прошарку населення. Цим самим загальний
рівень життя активного працездатного населення зменшуватиметься, що б за
інших умов могло б сформувати середній клас суспільства. Соціальним
наслідком цього є, наприклад, недоступність житла для більшості національних
споживачів, надвисокий рівень цін на лікарські препарати тощо. Тоді, як у
розвинених країнах ціни ринку житла знаходяться під особливою увагою уряду,
інвестиційних компаній та банків, а також державою дотуються значна
кількість лікарських препаратів [5].
Причиною невірного ціноутворення є наявність «гострої» конкуренції.
«Гостра» конкуренція передбачає постійні інновації, покращення сервісного
обслуговування, розширені рекламні кампанії, що не дає змогу реально оцінити
положення свого товару у великій кількості товарів конкурентів. Від цього
залежить, чи реально встановити вищу ціну на товар, чи навпаки – зробити
ставку на нижчу ціну.
Наступним суттєвим недоліком діючої системи ціноутворення в Україні,
який би ми хотіли розглянути, є те, що політика ціноутворення фактично не
стимулює врівноваження та збалансування пропорції ефективного розвитку
економіки, зокрема, співвідношення темпів зростання продуктивності праці та
фонду споживання на різних економічних рівнях. Уряди розвинених країн
ретельно контролюють цю пропорцію різноманітними методами.
І, врешті, випередження зростання продуктивності праці порівняно з
фондом споживання підприємств – визначальна передумова як стабільного
розвитку економіки, ефективний фактор управління інфляцією та скорочення
дефіциту бюджету, так і перспективний важіль державного регулювання
ціноутворення. При цьому забезпечення державою названих пропорцій
податковими методами дозволило б підвищити не тільки ефективність
формування цін в Україні, але й вивести значну частину економіки «з тіні» [4].
Ринки можуть суттєво залежати один від одного, що значним чином
впливає на ціноутворення на ринку. Якщо ринки можна розділити,
ціноутворення може бути відносно простим. Тоді кожен ринок може мати свою
ціну. Раніше міжнародне ціноутворення було переважно простим, кожна країна
могла встановлювати ціни, переслідуючи свої інтереси.
Інформація є цінним важелем у формуванні ціни. Ціноутворення
ускладнюється наявністю або відсутністю інформації. Завдяки сучасним
технологіям будь-яку інформацію можна легко як отримати, так і поширити по
всьому світу. Покупці з кожним роком стають все більш інформованими і
вимогливими. Застосування диференційованих цін стало необхідним за рахунок
існуючої пропозиції однакового товару за різними цінами.
При встановленні ціни товару, потрібно враховувати всю доступну
інформацію, впевнившись в її достовірності. Тільки за цієї умови варто
переходити до встановлення цін. Аналіз отриманої інформації дозволить
ухвалити правильне цінове рішення. Інформація по цінах повинна бути якомога
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детальнішою: вичерпні дані про конкурентів, конкуруючі товари, про
виробництво і витрати, співвідношення між виторгом від реалізації товару і
прибутком, політику уряду у сфері підприємництва, податкову політику.
Таким чином, проведений аналіз проблеми підвищення ефективності
ціноутворення в Україні дозволяє узагальнити ряд висновків:
1. Процеси роздержавлення, розподілу капіталів, лібералізації цін довели
неадекватність самопідтримки, самостимулювання, саморегулювання вільного
ринку.
2. Створення держави гаранта забезпечення оптимальних умов
господарської діяльності, балансу кон‘юнктури товарного ринку, створення
необхідних та найвигідніших економічних умов функціонування суб‘єктів
ринку.
3. Реформування податкової системи в Україні сприяло б підвищенню
ефективності ціноутворення.
4. Необхідне попередження та усунення
нерівності різних сфер
підприємницької діяльності.
5. З метою підвищення ефективності національного ціноутворення в
Україні, забезпечення інтересів виробників і споживачів доцільно розробити й
законодавчо прийняти національну цінову стратегію.
6. Попередження та подавлення «гострої» конкуренції на національному
ринку.
7. Забезпечення рівноваги та балансу ефективного розвитку економіки.
8. Використання інформації як важливого фактора при ціноутворенні.
Таким чином, ефективне ціноутворення сприяє підпорядкуванню
виробництва суспільним потребам. А адекватний рівень цін сприяє
економічному зростанню, забезпечує ефективне конкурентне середовище,
орієнтує виробництво на інноваційний зміст, скорочує витрати виробництва та
прискорює обіг виробничого капіталу, підвищує якість товарів і послуг та їх
споживчий попит.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ, ЯК НОСІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Сьогодні швидкість донесення інформації до цільової аудиторії є одним з
важливих показників ефективності стратегій просування, зокрема медіа
підтримки будь-якого комунікаційного проекту. Для того, щоб охопити цільову
аудиторію в 50 млн чоловік такому носію як радіо знадобилось цілих 38 років,
телебаченню значно менше – 13 років. А для охоплення такої кількості
аудиторії мережі Інтернет знадобилось всього чотири роки.
Інтернет є засобом представлення інформації, що значно відрізняється від
традиційних засобів масової інформації інтерактивною природою, високою
гнучкістю і масштабністю. Було встановлено, що сайти, які найчастіше
відвідують користувачі Інтернету, це соціальні мережі. За інформацією
маркетингової компанії eMarketer, за даними 2014 року користувачами
різноманітних соціальних мереж по всьому світу є приблизно 1,6 мільярда осіб,
що дорівнює п‘ятій частині населення нашої планети Земля. Дослідники
стверджують, що цього року кількість користувачів, які хоча б раз на місяць
заходять в свій профіль в певній соцмережі, збільшилася на 14,2%. Якщо така ж
тенденція збережеться й надалі, то до 2017 року даний показник складе
орієнтовно 2,33 мільярда чоловік (тобто, приблизно 32% від усього населення
на Землі) [2].
Компанія Яндекс оприлюднила дані свого масштабного дослідження по
використанню соціальних мереж українцями. Вона надає наступну статистику
за даними 2014 року:
- ВКонтакті – найпопулярніша в Україні соціальна мережа. 27 млн
українців мають акаунт у цій мережі (приблизно 60% від усього населення в
Україні) [1];
- 11 млн українських користувачів Інтернету зареєстровано в
Однокласниках( приблизно 24% від усього населення України);[1]
- Кількість українських користувачів у соціальній мережі Facebook
подолала планку в 3 млн і склала 3,2 млн українців. (приблизно 7.1% з
населенням України) [1];
- Наразі у країні налічується понад 230 тисяч акаунтів в мережі Twitter
[1].
За таких умов все більше вітчизняних компаній виділяють в окрему
статтю комунікаційного бюджету, маркетингову активність у соціальних
мережах.
Інтернет є невід‘ємним середовищем для ведення підприємницької
діяльності і платформою для маркетингових комунікацій. Сьогодні
спостерігається така особливість поведінки споживачів, що їх більше цікавить
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думка про товар членів соціального середовища, ніж оцінка пошукових систем.
Близько 80% покупців довірилося рекомендаціям користувачів соціальних
мереж і лише 20% - традиційній рекламі.(рис.1)

Рис.1 Рівень довіри споживачів, до рекомендацій соціальних мереж
Щодня мільйони користувачів ведуть бесіди про компанії, їх товари і
послуги, ділячись думкою та враженнями. Як тільки клієнти починають
отримувати який би то не було досвід (негативний, позитивний, нейтральний і
т.п.) при роботі з товаром, послугою або брендом перше, що вони будуть
робити, це повідомляти про цей досвід в соціальні медіа. Тобто, по суті, всім
процесом зараз керують клієнти. Канали вже не належать компаніям
(постачальникам). Контентом управляє і генерує його клієнт. В результаті
окремо взятий учасник мережевого співтовариства може зіпсувати (чи навпаки
поліпшити) репутацію компанії з багатомільйонним оборотом. Для
рекламодавців соціальні мережі надають унікальні можливості безпосереднього
контакту із споживачами.
Маркетинг у соціальних мережах включає в себе безліч методів роботи.
Найпопулярніші з них – це побудова спільнот бренду ( створення
представництв компанії у соціальних медіа), робота з блогосферою,
репутаційний менеджмент, персональний брендинг.
1)Побудова спільнот бренду. Фанати брендів частенько самі
збираються у віртуальні групи, спілкуючись на спільні для них теми,
обговорюють переваги і недоліки продукту, свої побажання і мрії, діляться
відеозаписами і так далі.
2) Робота з блогосферою. З розвитком Інтернету і його комунікаційних
можливостей блогосфера зазнала певних змін, які зробили її відповідним
каналом для реалізації заходів з просування бізнесу.
3) Персональний брендинг. Позитивна репутація і популярність
потрібні не тільки брендам, а й людям.
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4) Нестандартні активності. Нестандартні активності - це ті види робіт
у соціальних медіа, які не передбачають створення співтовариств.
5) Репутаційний менеджмент. Відгуки споживачів - один з основних
факторів, що формують репутацію компанії.
Інтерес бізнесу до соціальних медіа закономірний. Все більше і більше
компаній розуміють ефективність, і навіть необхідність роботи з соціальними
медіа. Це показник не тільки прогресивності компанії, але і її прагнення
спілкуватися зі споживачем.
Отже, соціальні мережі як рекламоносії мають ряд переваг, таких як:
конкретний склад аудиторії, висока оперативність управління рекламною
кампанією та отримання зворотнього зв‘язку; можливість вимірювання
ефективності; більш низька вартість контакту, в порівнянні з іншими ЗМІ. Та
найбільша перевага соціальних медіа як важеля просування продукту або
бренду полягає у величині аудиторії, а також у тому, що більша її частина
опинилася в мережі нещодавно, потрапила в Інтернет саме через соціальні
медіа і все ще лояльно відноситься до мережевої реклами. Вже сьогодні
більшість споживачів приймають рішення про вибір товарів та послуг
ґрунтуючись на інформації отриманій у мережі Інтернет. Просування в
соціальних медіа – це складна і клопітка робота, що вимагає досвіду і
незвичайних знань.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОЛЬОРІВ В БРЕНДУВАННІ ТОРГОВИХ
МАРОК
Впізнаваність бренда відіграє важливу роль у приверненні уваги
споживача. Професійно підібрана візуальна символіка є однією з основних
складових успішного формування фірмового стилю.
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На сьогоднішній день в Україні проводяться наукові дослідження у галузі
нейромаркетингу, тобто спонуканні споживача до здійснення покупки на рівні
підсвідомості.При цьому маркетологи, в основному, використовують знання
психології кольору, запаху, музики. Кольорові асоціації найбільше
використовують при створенні торгових марок.
Вибрана тема не є новою. У XVII столітті Ісаак Ньютон вперше заговорив
про веселку, як про спектр „кольорових почуттів‖. Проблеми впливу кольору
на ефективність продаж за останні десятиліття досліджували такі вчені як
кандидати педагогічних наук Полєщук І.Ф., Смішко К.В., Чаплінський Ю.Б.,
Нелюбова М.В., Мокшанцев Р.І., Грановська Р.М., Базима Б.А., Андрєєва І.О.
тощо.
Опрацювавши теорію, ми можемо аналізувати кольорову гаму, яка
використовується при створенні товарних марок і ефект який очікують від
вибраного кольору. Розрізняють 2 базових кольори: чорний і білий та 3
основних: жовтий, синій і червоний [1].
Кожен колір має свій зміст, призначення та відображає певні емоції і
душевний стан. Психологія кольору – вплив на свідоме та несвідоме людини
(споживача) через використання кольорової гами[2].
Таблиця 1
Основні характеристика кольорів, їх призначення та сфери
застосування [1, 2, 3]
Кольори
Червоний

Жовтогарячий

Зміст

Призначення

Характеристик
а людей, що
вибирають
Теплий,
«зменшує»
Емоційні,
дратівливий,
поверхню,
закоханні,
агресивний,
пофарбовану в сексуальні
життєвий,
цей колір, і
сповнений сили, створює
викликає
надмірну
збудження,
напруженість
стимулює
мозок, символ
небезпеки
й
заборони,
любові
та
пристрасті,
відбиває
діяльнісний
настрій
реалістичний
Прискорює
реалістичні
пульс, створює
почуття
благополуччя
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Сфера
застосування

Поєднання

Продукція,
що
адресується
чоловікам,
ювелірні
вироби

Сірий,
білий,
чорний

Інструмент
и, машинне
устаткування,
промислові
товари

Синій

1
Жовтий

Зелений

Синій

Фіолетов
ий
Білий
Коричневий

Чорний

2
Життєрадісний,
імпульсивний,
вселяє
святковий
настрій,
збуджує інтерес
до зовнішнього
світу
та
активної
діяльності,
налаштовує на
комунікабельніс
ть
Свіжість,
молодість,
надія, життєва
енергія, радість,
природу, мир,
перемогу весни
над зимою або
життя
над
смертю,
природність
Свіжість,
спокій, вічності,
таємниці

3
4
Стимулює
Життєрадісні,
мозок,
імпульсивні
викликає
порушення
психічної
рівноваги,
привертає
увагу, надовго
запам‘ятовуєть
ся

Заспокоює,
знімає
біль,
втому,
врівноважує

урівноважені

Створює
Меланхоліки,
внутрішню
розчаровані
силу
й
гармонію,
знімає стрес,
стимулює
мислення
Нестандартніст колір втілення Креативні
ь,
багатство, духовності та
успіх, мудрість, аристократизи
креативність
у духа
чистота
Характерне
невиразні
«самоусунення
»
Впевненість,
Викликає
консерватори
непохитність
відчуття
стабільності та
реалістичний
настрій
Вишуканість,
стриманість
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Продовження таблиці 1
5
6
Товари «hi- зелений
tech»

Медикаменти Білий,
,
дитячі синій,
товари,
оранжевий
молочні
продукти

Косметична
Зелений,
продукція
білий
(креми, мила,
масла тощо),
ювелірні
вироби
Оригінальні
товари,
новинки
ринку
Алкогольні
та тютюнові
вироби
Кераміка,
будівельні,
матеріали,
шоколадні
вироби
Предмети
розкоші,
вишуканого
стилю

-

Синій,
червоний
зелений
-

Червоний,
золотавий

При виборі кольору для торгової марки мало просто підібрати колір, варто
враховувати семантику кольору, цільову аудиторію на яку спрямований
продукт, національно-символічне значення кольорів (за В. Бугримом та Т.
Компанець). Усмішне застосування кольору в створенні торгових марок
приведені нижче.

Рис. 1 Застосування червоного кольору

Рис. 2 Застосування синього кольору

Рис. 3 Застосування жовтого кольору

Рис. 4 Застосування зеленого кольору

Рис.5 Застосування жовтогарячого кольору
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Рис. 6 Застосування фіолетового кольору
Отже, на вибір споживача впливає впізнаність бренда, яка в той чи іншій
мірі є результатом співставлення графічних, дизайнерських і кольорових
констант. Тому вибір кольору для певного типу продукції є дуже суттєвим,
адже кожний колір має свою природу і по різному впливає на підсвідомість
споживача.
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MERCHANDISING AS MARKETING TECHNOLOGY IN RETAIL
TRADING
The term ―merchandising‖ came into our lexicon not long ago and can be
translated as planning and stimulating of sale.
In modern marketing merchandising is characterized as a trend in marketing
communications which stimulates retailing to attract ultimate consumers‘ attention to
the certain goods in the places of sale without active help of special staff. [1, c. 254]
People had realized the importance of merchandising before money was used.
Even under condition of barter trade the sellers tried to decorate their counter desks
and display the commodity in the best manner to attract buyers. But at that time
merchandising was not singled out into a separate trend and was used by intuition and
not on the basis of specific rules and methods. [2, c. 47]
First merchandising methods were used by such famous concerns as CocaCola and Pepsi. Though these two companies were commercial rivals at the sales
market of soft drinks, they almost simultaneously had made market research and
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came to conclusion that about 30% of buyers decided to make a purchase while they
were standing at a counter.
They understood that their goods belonged to the category of impulsive
purchase. The marketers of the companies realized that in order to increase the profits
to 13-20% it was necessary to make the best presentation of their commodity.
As a rule merchandising provides comfortable conditions for the customers
which are formed on the basis of effective use of merchandising instruments. Some
of them are:
- internal and external design of a shop or a store;
- planning of the shop interior (planning of buyers currents movemnt);
- advertising and other devices at the sales place;
- colour blocks;
- complex measures.
The shop design has to provide a high level of esthetic view of all elements of
the shop building. To make the building, to harmonize with the landscape, spirit and
history of the district one can use local peculiarities, ornamental motives, traditional
rules of decoration. To leave behind the competitors the shop must have original
architecture or building technologies. To push up sales one must use various colours
in decoration of selling space. Various colours can influence the emotional state of a
person in different ways. Some of them can depress (blue, black, grey) and some
other can attract attention of a person (warm colours). That‘s why it is better to find
―the happy medium‖ and take into consideration the characteristics of the target
audience. This will favour to attract the buyers‘ attention and draw new customers.
[5]
While planning a shop one must remember that 40% of its area is occupied
with the shop equipment (shelves, refrigerators, etc.) which must be placed
accordingly to the premises. It is necessary to have about 60% of the selling space for
the buyers to move (providing free movement of buyers about the shop, the rules of
safety measures, etc.) The task of merchandising in the process of planning is to
provide such current of buyers movement during which they can go round the larger
part of the shop and to watch and evaluate as many goods as possible. Besides, it is
necessary to think over how to place goods effectively in the ―hot‖ places, that is at
the beginning of buyers current movement and in the area of cash-desks, where the
quantity of purchases is the largest.
Correct exposition of goods is of great importance while planning [4]:
- all the goods are well observed at the counter;
- the goods are presented as a single whole;
- each good is put in the most attractive for the buyer place in good light;
- advertising and accessories attract attention and promote positive emotional
feelings.
Advertising is also one of the instrument of merchandising which presents the
way of communication and provides information from the producer to the consumer.
All this is realized with the help of advertising materials which have:
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a) to be near the outlet or on the way to it;
b) to be appropriate and not to astonish or irritate the buyers;
c) to be modern, because the materials of some definite advertising campaign work
for limited time.
Colour blocking is also not less important instrument of merchandising.
It is used for the purpose to single out one commodity among the others due
to the wrapping, which attracts the buyers. As a matter of fact the commodities in the
wrapping of one colour are put together on the shelf and that causes one colour block
of goods. At the same time the blocks which combine various colours can provoke
useful for sale associations. For the harmony it is necessary to combine the colours
correctly: warm with cool, light with dark.
The contrasts can also attract attention to certain group of commodities [3, c.
8]:
to display the packages of contrast shades;
to put in the centre of the group the commodity in the most contrast package;
to install commodity at the contrast background.
Complex measurements such as: sounds, aromas, light (illumination) are also
rather important. It often happens that because of the incompetent merchandisers the
advantages become the disadvantages: erroneous planning of buyers movement,
placing of goods which doesn‘t correspond to the principle of convenience will cause
the decrease of the quantity of customers and benefits. The advertising has such
disadvantages as: false information as to the practical content of the commodity and
its producer that will result mistrust both to the commodity and to the place it has
been purchased, etc. To succeed one has to use the advantages of the activity and to
avoid the drawbacks or to look for the way to overcome them.
Merchandising can successfully replace traditional methods of stimulating
sales and its comparative ―cheapness‖ and ―simplicity‖ of use make the managers to
develop marketing activity of their enterprises.
As the world practice proves merchandising is used not only by retailers but
by other participants of distribution channels, namely by the producers and the
distributors.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Ціна була і залишається найважливішим критерієм прийняття споживчих
рішень. Для держав з невисоким рівнем життя, для бідних прошарків населення
відносно товарів широкого вжитку це особливо характерно. Тому для
виробника чи продавця особливо важливим є завдання правильно розрахувати
та встановити ціну на свій товар.
Кожен підприємець самостійно встановлює ціни на свій товар, керуючись
сформованою на власний розсуд ціновою політикою та покладаючись на власні
знання та практичні навички. Суть цінової політики полягає у встановленні на
товари фірми таких цін і вмінні так варіювати ними залежно від попиту на
ринку, щоб оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг
прибутку і вирішувати інші стратегічні та оперативні завдання.
На сьогоднішній день існує декілька підходів до визначення цінової
політики, що обумовлено різними поглядами окремих авторів на процес
ціноутворення на підприємстві, а саме: цінова політика як мистецтво
управління цінами і ціноутворенням, як діяльність підприємства, ототожнення
цінової політики із поняттям формування конкретної ціни на товари, як система
цілей і методів їх досягнення, як правила встановлення рівня ціни.
На основі аналізу зазначених підходів, можна зробити висновок, що
цінову політику підприємства варто розглядати як систему принципів, цілей та
методів визначення структури та рівня ціни на товар чи послугу, з урахуванням
побажань та можливостей споживачів з однієї сторони, та довгострокових
інтересів підприємства — з іншої.
Основними елементами цінової політики підприємства є принципи, цілі
формування цінової політики, методи ціноутворення та фактори формування
цінової політики.
Принципи цінової політики являють собою обов‘язкові вихідні
положення, на яких базується формування цінової політики будь-якого
підприємства. Зазвичай принципи цінової політики поділяють на дві великі
групи: загальні принципи, тобто принципи наукової обґрунтованості, цільової
спрямованості, безперервності; та принципи, що враховують особливості виду
діяльності підприємства, тобто формування цінової політики з урахуванням
стану і змін кон‘юнктури ринку, урахування цінової чутливості, гнучкість і
динамізм цінової політики та ін.
З урахуванням принципів цінової політики визначають її цілі. Цілі цінової
політики можна розподілити на групи: цілі, орієнтовані на збут; цілі орієнтовані
на прибуток; цілі, орієнтовані на існуюче положення на ринку.
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Ключовою складовою цінової політики є метод ціноутворення, як спосіб,
прийом, сукупність послідовних дій щодо визначення та обґрунтування ціни
конкретного товару. Існуючі методи ціноутворення можна розподілити на такі
групи: методи ціноутворення, що ґрунтуються на попиті (метод визначення
економічної цінності товару для споживача, метод максимально прийнятної
ціни, метод трьох рівнів ціни, метод вивчення намірів про купівлю та ін.),
методи ціноутворення з орієнтацією на конкуренцію (метод орієнтації на
поточні ціни, метод проходження за ціновим лідером, тендерне ціноутворення,
метод аналізу цільового позиціонування та ін.), параметричні методи
(агрегатний метод, метод структурної аналогії, метод кореляційно-регресійного
аналізу та ін.), витратні методи (метод повних витрат, метод виробничих
витрат, метод змінних витрат, метод точки беззбитковості, метод на основі
рентабельності активу та ін.).
Багато науковців при визначенні факторів формування цінової політики
значну роль приділяють умовам ринку (галузі), на якому діє підприємство.
При виборі методу ціноутворення на ринку досконалої конкуренції варто
керуватися такими двома принципами, як покриття витрат та підпорядкування
ринковій ситуації.
Для виконання першого принципу варто враховувати той факт, що не
завжди ціни, що покриватимуть витрати, будуть нижчими чи дорівнюватимуть
ціні, що склалася на ринку, тому зменшення витрат на виробництво є єдиним
шляхом до отримання прибутку.
Щодо другого принципу, то для його виконання найбільш оптимальними
методами ціноутворення є методи з орієнтацією на конкуренцію, а саме метод
орієнтації на поточні ціни, відповідно до якого ціна встановлюється на рівні
загальної ціни в галузі.
На ринку монополії найчастіше застосовуються витратні методи
ціноутворення, а саме метод повних витрат, метод виробничих витрат, метод
змінних витрат, метод аналізу точки беззбитковості, метод на основі
рентабельності активів.
В умовах олігополії використовуються витратні методи ціноутворення,
оскільки вони не потребують значних затрат часу, коштів та базуються на
внутрішній інформації. В цілому, олігополії притаманні всі методи, що
використовуються і в монополії.
Роль цінової політики на ринку монополістичної конкуренції значна. В
умовах цього ринку варто використовувати такі методи ціноутворення, що
базуються на попиті, параметричні методи, методи з орієнтацією на
конкуренцію.
Підсумовуючи вище сказане, можна відмітити, що цінова політика є
складним комплексним явищем, що складається з багатьох елементів, таких як
принципи цінової політики, цілі цінової політики, методи ціноутворення,
правила зміни ціни тощо. На формування цінової політики впливає багато
зовнішніх чинників, серед яких провідне місце належить ринку, на якому діє
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фірма. Саме ринок багато в чому визначає кількість конкурентів, споживачів,
можливість провадити незалежну цінову політику, також він визначає ступінь
залежності цінової політики фірми від цінових політик конкурентів тощо.
Проведені дослідження показали, що ключовим етапом у формування
цінової політики є вибір методу ціноутворення, який повинен відповідати
цілям, принципам цінової політки, зовнішнім факторам ціноутворення.
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ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Завдання оптимізації матеріальних запасів на підприємстві і підвищення
ефективності управління ними стає в умовах сучасної ринкової економіки
досить актуальним, оскільки розмір запасів безпосередньо впливає на кінцеві
результати діяльності підприємства. Топ-менеджери та логісти підприємств
докладають багато зусиль та часу для вирішення цього завдання, тому що
правильно організований процес управління матеріальними запасами
забезпечує сталість фінансово-економічних показників, дає можливість
підвищити конкурентоспроможність підприємства.
Забезпечити високий рівень якості продукції і надійність її постачань
споживачам неможливо без створення запасів готової продукції, а також
запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції незавершеного
виробництва і інших ресурсів, необхідних для безперервного і ритмічного
функціонування виробничого процесу. Недостатній рівень запасів матеріальних
ресурсів може призвести до збитків, пов'язаних з простоями, незадоволеним
попитом і, отже, до втрати прибутків, а також втрати потенційних покупців
продукції. З іншого боку, накопичення зайвих матеріальних запасів зменшує
можливість вигідного альтернативного використання оборотного капіталу
підприємства, уповільнюючи його оборот, що відображається на величині
загальних витрат і фінансових результатах діяльності підприємства.
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При логістичному підході до управління запасами увага приділяється
тимчасовому аспекту. Завдяки переміщенню потрібних матеріальних ресурсів в
потрібне місце і в потрібний час досягається значне скорочення їх видів, що дає
можливість підійти до реалізації концепції «виробництва з нульовим запасом».
З позицій логістики систему управління матеріальними запасами необхідно
розглядати як окрему підсистему загальної логістичної системи, основна мета
функціонування якої полягає у підтримці такого рівня запасів, при якому
досягається висока оборотність запасів, задовільний рівень обслуговування
споживачів і оптимальні витрати на зберігання запасів[3].
Проблемам управління матеріальними запасами присвячено багато
зарубіжних і вітчизняних досліджень, результати яких були опубліковані і
знайшли конкретне практичне застосування. Зокрема, логістичний підхід до
управління запасами матеріальних ресурсів розглядається в роботах
А.
Роднікова, А. Гаджинського, Д. Неруша, А. Тернової, Т. Москвітіної та ін.
Метою роботи є дослідження загальних закономірностей управління
матеріальними запасами підприємства на основі логістичної концепції.
Слід зазначити, що матеріальні запаси – це продукція виробничотехнічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу,
вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес
виробничого або особистого споживання [2].
Основними причинами створення матеріальних запасів на підприємстві є
наступні: невідповідність обсягів постачання матеріальних ресурсів обсягам
разового споживання; суперечність між безперервним характером споживання
матеріальних ресурсів і дискретним характером надходження їх до місця
споживання; зміни ринкової кон'юнктури, що приводять до створення запасів
внаслідок зміни цін; сезонність процесів споживання; дія системи торговельних
знижок і зниження транспортно-заготівельних витрат у випадку збільшення
партії постачання.
У логістиці велика роль належить процесам своєчасного постачання
виробництва всіма необхідними матеріалами, заготовками, напівфабрикатами,
комплектуючими виробами. Закордонними фахівцями розроблено і
впроваджено в практику декілька систем управління цими процесами:
1) МRP (Materials Requirements Planing) – планування потреби в
матеріалах – система планування виробничих ресурсів;
2) «KANBAN» – метод, що забезпечує оперативну регуляцію кількості
проведеної продукції на кожній стадії потокового виробництва;
3) «Just-in-time» – система постачать «точно в термін»;
4) ОPT (Optimized Production Technologies) – оптимізовані виробничі
технології;
5) DRP (Distribution Requirements Planing) – система управління та
планування розподілу продукції [1].
Детальніше розглянемо системи «KANBAN» і «Just-in-time», оскільки
вони є найбільш поширеними логістичними системами управління
матеріальними запасами на підприємстві.
Особливість системи «KANBAN» полягає в тому, що початкові запаси по
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своїй кількості повинні відповідати потребам початкової стадії виробничого
процесу на підприємстві. Масштаби міжопераційного складування
скорочуються внаслідок синхронізації операцій і нівелювання, а також обсягів
предметів праці, що використовуються на кожному етапі виробництва.
Необхідно зазначити те, що обсяги складування готової продукції знижуються
шляхом скорочення терміну тривалості кожної операції.
Особливістю системи постачання «Just-in-time» («точно в термін»), яку
ще називають концепцією «нульового запасу» є така організація постачання, яка
ґрунтується на синхронізації процесів доставки матеріальних ресурсів у необхідній
кількості і на той момент, коли ланки логістичної системи їх потребують, з метою
мінімізації витрат, пов‘язаних із створенням запасів [3].
Впровадження системи «Just-in-time» («точно в термін») має свої
позитивні та негативні сторони (рис. 1).

Система «Just-in-time» («точно в

термін»)

Переваги

Недоліки

зменшення рівня матеріальних
запасів у процесі виробництва,
закупівель і готових виробів

низькі запаси роблять будь-які збої в
роботі логістичної системи критичними

зменшення розмірів виробничих
приміщень, витрат на складування
і переміщення матеріалів

введення системи може вимагати
великих змін, яких важко досягнути на
практиці

зменшення браку, простоїв
устаткування і персоналу

підвищення якості
продукції;підвищення рівня
продуктивності

Рис. 1. Переваги та недоліки системи «Just-in-time» («точно в термін»)
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Отже, застосування логістичних концепцій управління матеріальними
запасами на підприємстві має великий вплив на його фінансове становище і
конкурентоспроможність. Розробка ефективної логістичної системи управління
запасами є запорукою успішного функціонування підприємств в умовах
сучасної ринкової економіки. Для її реалізації необхідно впроваджувати
систему контролю за використанням матеріальних запасів у виробничому
процесі з метою оптимізації витрат на транспортування, зберігання і підготовку
до запуску у виробництво.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
В
условиях
развитых
рыночных
отношений
необходимость
использования маркетингаочевидна. Маркетинг представляет собой комплекс
мероприятий по исследованию торгово-сбытовой деятельности предприятия, по
изучению всех факторов, оказывающих влияние на продвижение товаров и
услуг от производителя к потребителю. От успешной маркетинговой стратегии
зависят в значительной степени финансовые результаты деятельности
компании [1]. Именно маркетинговые службы осуществляют самую трудную
задачу – реализацию продукции за эффективную цену, так как в этом
концентрируется
конечный
результат
всех
сторон
деятельности
фирмы.Концепция маркетинга определяет ориентиры компании на настоящие и
будущие нужды покупателей с созданием приемлемого предложения для
удовлетворения существующей потребности и получения прибыли.
Чем более масштабны, разнообразны и взаимосвязаны направления
маркетинга в организации, тем актуальнее становится проблема организации
маркетинговой технологии и процессов управления в ней. Это является
необходимым условием обеспечения гибкого менеджмента. Разработка и
внедрение эффективных маркетинговых технологий – одно из главных
направлений развития менеджмента в организациях.
В последнее время развитие бизнес-сектора экономики происходит в
условиях достаточно нестабильной рыночной ситуации, что приводит к росту
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конкуренции и перенасыщенности рынка практически одинаковыми товарами.
Поэтому в маркетинге сейчас широко применяются инновационные
технологии, позволяющие компаниям значительно повысить прибыль и
расширить сектор рынка, занимаемый их продукцией.
Для успешного продвижения продуктанеобходимо применение методов
стратегического инновационного маркетинга, целью которого является
разработка технологии проникновения нового товара на рынок [2].
В условиях рынка инновации должны способствовать динамичному
развитию экономики, обеспечивать ускоренное внедрение последних
достижений науки и техники в производство, полнее удовлетворять
потребности
населения
в
разнообразных
высококачественных
и
конкурентоспособных товарах и услугах.
Особенно важную роль призваны сыграть инновации в индустрии
туризма. Мировая практика свидетельствует о том, что туризм по доходности и
динамичности развития уступает лишь добыче и переработке нефти и газа.
Туризм является одним из важнейших секторов экономики многих развитых и
развивающихся стран. Он является катализатором платежного баланса многих
государств, а также мощным источником поступления иностранной валюты в
экономику.
Маркетинг в туристическом бизнесепредставляет собой взаимосвязанную
систему средств, используемых предприятиями индустрии туризма, для
целенаправленного управления спросом на туристическое обслуживание.
Разнообразие услуг, которые могут принести прибыль, безгранично и зависит
от
воображения
и
предприимчивости
владельцев
туристических
предприятий.Для туристической фирмы важно также представлять себе свой
рыноки в количественных характеристиках, поскольку без этого труднобудет
оценить объем продаж и возможную прибыль [3].
К технологиям туристического маркетинга также относится установление
цен, развитие ассортимента туристско-экскурсионных услуг, учетрыночного
спроса, структурирование производства, принятие эффективных решений,
сбытовая политика. Маркетинг в туризме
представляет собой
порядокпоследовательных решений и действий продавца, направленных
навыработку у потребителя предпочтения к конкретному турпродукту.
Под влиянием современныхрыночных сил – конкуренции и инноваций,
требующих
применениямаркетингового
управления
туристическим
предприятием, наблюдается тенденция появления и роста доступности
инновационных маркетинговых технологий. Происходит крупномасштабное
внедрение технологий, основанных на принципах научного маркетинга,
которые обеспечивают турфирме функциональность, необходимую для
планирования, координирования и оценки результатов усилий в области
маркетинга и брендинга.
Инновационное развитие индустрии туризма – это разработка и создание
новых туристических маршрутов, продуктов и услуг с применением
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достижений науки, техники, IT- технологий, а также передового опыта в
области управления и маркетинга, внедрение которых позволит повысить
занятость населения, обеспечить рост его доходов, увеличить туристическую
привлекательность страны, содействовать
ее социально-экономическому
развитию.
Факторами, определяющими степень инновационного развития сферы
туризма, являются следующие:
− рыночная конъюнктура рынка и конкуренция (как на внутреннем, так и
на внешнем рынках);
− внешняя среда (уровень развитие науки и техники, совершенствование
законодательной и юридической базы, политическая и экономическая
стабильность);
− кадры
(ученые,
специалисты,
предприниматели,
менеджеры,
политические деятели, государственные служащие);
− ресурсы (природные, культурно-исторические, производственные,
финансовые, научно-технические, технологические, инфраструктурные) [4].
Следует учитывать, что все нововведения в технике, технологии,
экономике, управлении и социальной сфере взаимосвязаны, поэтому к
внедрению тех или иных новшествв деятельность туристических предприятий
необходимо подготовиться заранее. Например, чтобы отказаться от старой
привычки бронирования тура по факсу и перейти на систему «online резервирования», позволяющего получать мгновенно подтверждение тура,
компания должна обучить сотрудников, установить компьютеры с
соответствующим программным обеспечением, внести изменения в условия
договора между оператором и клиентом и т.д. При этом туроператор экономит
время по обработке заявки, ускоряет процесс оформления тура, своей
оперативностью привлекает новых клиентов.
Инновационное развитие предприятий индустрии туризма – сложный
процесс, в котором задействованы как потребители услуг, так и
государственные органы управления, а также предприятия туристической
индустрии, деятельность которых регламентируется нормативно-правовыми
актами в области туристической и инновационной деятельности.
Для построения эффективной модели инновационного развития
предприятий туристической индустрии необходимо:
− оценить весь спектр показателей, характеризующих индустрию туризма;
− изучить взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды, влияющих
на развитие предприятий индустрии туризма;
− учитывать исторические и местные условия развития конкретного
туристического направления;
− провести оценку состояния туристической инфраструктуры;
− выработать стратегию инновационного развития предприятий индустрии
на основе проведения комплексного анализа.
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови господарської діяльності вітчизняних підприємств
характеризуються посиленням гостроти ринкової конкуренції, ускладненням
вимог споживачів до якості вироблених товарів та послуг, прискоренням
науково-технічного прогресу і безупинною появою нових можливостей для
модернізації матеріально-технічної бази виробництва, а також постійним
зростанням необхідності оперативного реагування на зміни ринкової ситуації.
Розширення складу факторів і рушійних сил економічного розвитку,
прискорення динаміки перетворень ринкового середовища, у свою чергу,
стають джерелом виникнення перед суб‘єктами господарювання значної
кількості нових непередбачуваних проблем та загроз, перспектив і
можливостей, що суттєво розширюють коло доступних підприємству
стратегічних альтернатив розвитку. Обов‘язковою умовою для реалізації
зазначених альтернатив розвитку стає необхідність забезпечення належного
потенціалу підприємства, що розглядається як міра потужності у сфері
господарської діяльності, або сукупність доступних ресурсів, які можуть бути
використані для досягнення певних цілей. Результати оцінки потенціалу
являють собою основу для визначення пріоритетів розвитку та планування
діяльності підприємства, обґрунтування управлінських рішень і розробки
проектів підвищення ефективності господарювання.
Маркетинговий потенціал у діяльності промислових підприємств та
питання його оцінки досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних учених,
зокрема: Л.І. Антошкіна, В.А. Гончарук, А.В. Дзюбіна, Т.О. Загорна,
В.Б. Іванов, О.В. Пожуєв, В.М. Ращупкіна, Л.О. Українська, Г. Хардінг та ін.
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Аналіз наукової літератури [4] дозволяє визначити маркетинговий
потенціал підприємства як узагальнюючу системну характеристику, що
відображає ступінь реалізації маркетингових можливостей (досягнення
маркетингових цілей із використанням наявних ресурсів і резервів, які існують
в сфері маркетингу) підприємства в умовах конкурентної боротьби при
проектуванні, виробництві, реалізації й експлуатації продукції та послуг на
відкритому ринку.
На сьогодні не існує єдиної методики оцінки маркетингового потенціалу
підприємства. На нашу думку, дослідження маркетингового потенціалу
підприємств необхідно починати з діагностики потенціалу маркетингових
ресурсів, які складаються з трудових, фінансових, матеріальних, інформаційних
та інноваційних ресурсів [3, с. 34].
У процесі аналізу маркетингового персоналу необхідно проаналізувати
процес планування кадрової політики, процедури пошуку і прийому на роботу
нових працівників, здійснити оцінку рівня компетентності управлінських
кадрів. Також слід визначити критерії та методи оцінки діяльності
маркетингового персоналу, політику підвищення кваліфікації і навчання.
Аналіз маркетингового персоналу підприємств необхідно закінчувати оцінкою
ефективності його використання.
Потенціал матеріальних ресурсів маркетингу доцільно аналізувати в
наступній послідовності: вивчення роздрібної торгівельної мережі; аналіз
складського господарства, торгівельного обладнання; визначення технічної
підтримки маркетингового персоналу; діагностика товарних запасів; оцінка
ефективності використання матеріальних ресурсів.
Аналіз фінансового потенціалу маркетингу суб‘єктів господарювання
необхідно здійснювати за наступними напрямками: дослідження обсягів
фінансування маркетингової діяльності підприємств; дослідження фінансового
стану; оцінка ефективності використання фінансових ресурсів.
У процесі дослідження інформаційного потенціалу підприємств слід
проаналізувати: рівень оснащеності комп‘ютерною технікою; використання
системного підходу до інформаційного забезпечення; використання
можливостей мережі Інтернет; методики збору й обробки інформації; наявність
кваліфікованих фахівців з інформаційного забезпечення.
Для оцінювання ефективності інноваційного потенціалу потрібно
вирішити проблему власне оцінювання результатів інноваційної діяльності. А
це потребує проведення аналізу витрат на інноваційні розробки та їх
впровадження, визначення економічної ефективності інновацій.
Необхідність комплексної оцінки маркетингового потенціалу підприємства
зумовлює доцільність визначення узагальнюючого показника, розрахунок якого
пропонується здійснювати на основі узагальнення оцінки маркетингових
ресурсів та таких основних факторів формування маркетингового потенціалу:
обсяги збуту продукції, привабливість ринку збуту продукції, позиція
підприємства у конкурентній боротьбі, бюджет маркетингу, бюджет реклами і
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стимулювання збуту, прибутковість ринкових операцій, цінова політика.
Використання даного показника дає можливість підвищити обґрунтованість
вибору заходів у процесі формування маркетингового потенціалу підприємства
[2, с. 122].
Інтегральна оцінка маркетингового потенціалу визначається як сума
добутків окремих оцінок потенціалів складових елементів (маркетингові
ресурси та здатність досягати потрібних маркетингових результатів) на їх
питому вагу (коефіцієнт значущості):
Пм

n

Пі

і

,

(1)

i 1

де Пм – маркетинговий потенціал підприємства;
Пі – потенціал і-го складового елемента;
Кі – питома вага (коефіцієнт значущості) потенціалу і-го складового
елемента (визначається експертним способом);
n – кількість складових елементів.
До основних етапів оцінювання варто додати і стратегічний підхід до
оцінки маркетингового потенціалу підприємства, як ефективність витрат на
маркетинг. З огляду на це, у здійсненні стратегічного аналізу вбачається
доцільним виокремити такі основні етапи:
1. Визначення методу оцінки ефективності маркетингової діяльності.
2. Оцінка ефективності маркетингової діяльності.
3. Дослідження характеру впливу мікро- та макросередовища на
формування маркетингового потенціалу.
4. Аналіз відповідності стратегічних цілей використання маркетингового
потенціалу загальним стратегічним цілям підприємства.
5. Формування висновків і рекомендацій щодо підвищення ефективності
використання маркетингового потенціалу [1, с. 156].
Основною метою проведення комплексу методичних процедур оцінки
маркетингового потенціалу є формування належного інформаційного
забезпечення процесу стратегічного управління маркетинговою активністю
підприємства на ґрунті моделювання можливих альтернатив розвитку та
своєчасного виявлення необхідності здійснення змін у господарській
діяльності. Основні положення, які мають виступати основою для розбудови
системи оцінки маркетингового потенціалу, є такі: необхідність забезпечення
адекватності потенціалу стану факторів його формування; дотримання вимог
достовірності показників маркетингового потенціалу; врахування ймовірної
різноманітності цілей маркетингової діяльності; гнучкість й оперативність
маркетингового потенціалу; забезпечення достатності аналітичної бази;
відповідність і погодженість методичної та нормативно-правової бази оцінки;
адаптивність побудови системи оцінки потенціалу; комплексність охоплення
всіх релевантних факторів формування маркетингового потенціалу;
безперервність відстеження економічної інформації; реалізація ситуативного
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підходу; структурованість та ієрархічність показників або явищ відповідно до
поставлених цілей і завдань; оперативність функціонування.
Отже, методику оцінки стану та ефективності використання
маркетингового потенціалу підприємства пропонується формувати на трьох
рівнях – продуктовому, виробничо-технологічному, господарському – з
дотриманням принципів визначення циклічності появи нестандартних ситуацій,
структурованості й ієрархічності, узгодження цілей із ресурсами, необхідними
для їхнього досягнення. Реалізація такого підходу дає можливість постійно
оцінювати та контролювати стан маркетингового потенціалу підприємства.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день виробництво кондитерських виробів є однією з
найбільш розвинутих галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг
виробництва складає близько 3% ВВП країни. Частка України на світовому
ринку близько 1%, що у вартісному виразі складає понад 90 млрд. дол. США
Ринок кондитерських виробів України досить стрімко розвивається:
нарощуються обсяги виробництва, а головне, споживачі потребують нових
видів кондитерських виробів, на що галузь, аби не втрачати доходи, має швидко
реагувати розширенням асортименту, не припиняючи виробництво традиційної
продукції. В умовах стабілізації економіки спостерігається ріст споживання
дорогих кондитерських виробів. У сегменті цукристих кондитерських виробів
явним є ріст споживання шоколаду та виробів з нього. Поточна ситуація ринку
по групі карамелі характеризується зменшенням частки в загальному обсязі
продажу «звичної» карамелі й навпаки збільшенням функціональних
льодяників. Все більше слідуючи за попитом кондитерські фабрики країни
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переорієнтовуються на випуск сучасних європейських солодощів, наприклад,
жувального мармеладу, тягучок, помадок [4].
Особливий інтерес для інвесторів представляє галузь харчової
промисловості з виробництва кондитерських виробів (особливо сегмент
шоколадних виробів).
Ринок кондитерських виробів України відрізняється стрімкою динамікою
змін у перевагах споживачів. Тому його дослідження є необхідним для
визначення перспектив його подальшого розвитку [2].
Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим, на ньому
працює близько 800 компаній. Станом на 2013 рік на ринку присутні кілька
великих світових концернів - це Nestle (ЗАТ «Львівська кондитерська фірма
Світоч»), Kraft Foods (ЗАТ «Крафт ФудзУкраїна»), Western NIS Enterprise Fund
(ЗАТ «АВК»), Sigma Bleizer (ВАТ «Полтавакондитер»), Trilini International
(ЗАТ КФ «Харків'янка»). Решта фабрик в більшості своїй належать колективу
підприємства і українським інвесторам [5]. Більше 65% ринку поділено між 6
компаніями(рис 1.):

Рис. 1 Структура ринку кондитерських виробів в Україні
Українські виробники наражаються на високі політичні ризики,
підтвердженням чому слугує заборона (серпень 2013 року) на ввезення
продукції компанії «Рошен» на територію Російської Федерації. У разі вступу
до ЄС для вітчизняних кондитерів відкриється найбільш місткий регіональний
ринок, що стимулюватиме вітчизняну галузь до нарощування обсягу
виробництва. З іншого боку, кондитерський ринок Євросоюзу є досить
насиченим, що потребує від українських виробників розширення власного
асортименту, а також приведення якості продукції до європейських стандартів,
причому для конкурування з європейською продукцією не тільки на
зовнішньому ринку, а й на внутрішньому.
Жодна вітчизняна кондитерська компанія не зможе в майбутньому
інтенсивно розвиватися, якщо її продукція не буде представлена на зовнішніх
ринках, а її акції не будуть котируватися (в обігу) на світових біржах. Правила
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гри у світі з кожним днем змінюються, і українські компанії повинні
розкриватися, ставати більш прозорими і зрозумілими для іноземного бізнесу.
Таким чином, у наступні два роки великі гравці будуть активно шукати нові
експортні ринки, а також шляхи виходу на світові фондові біржі для залучення
додаткового акціонерного капіталу [3].
Найпоширенішою проблемою кондитерського збуту є яскраво виражена
сезонність: наприклад, новорічні свята, 8 Березня супроводжуються сплеском
продажів. Їх зростання у цей час перевищує продажі «звичайного» дня більш
ніж на 50%.
Варто зазначити, що сезонні коливання попиту на кондитерську
продукцію посилюють вплив фактора упаковки товару на обсяги продажів.
Існує специфічна група товарів кондитерської промисловості, реалізація якої
прямо залежить від упаковки. Це подарункові набори кондитерських виробів до
свят (наприклад, новорічні подарунки). Відповідно до думки експертів, продажі
такої групи товарів, як кондитерські вироби в упаковці з новорічною
символікою, в кінці грудня зростають до 90% від загального обсягу поставок на
ринок.
Ще одним фактором, що стримує розвиток вітчизняної кондитерської
галузі, є проблеми з поверненням ПДВ. Враховуючи, що на експорт іде близько
30% кондитерської продукції, даний факт негативно відображається на
забезпеченні діяльності українських кондитерів оборотними коштами.
Висока конкуренція на світовому та на внутрішньому ринку змушує
підприємства шукати унікальні шляхи підвищення конкурентоспроможності
продукції. Перспективними напрямами розвитку кондитерського ринку було
визначено: вкладення коштів в формування репутації компанії і чистоти
торгової марки; приєднання кондитерських компаній до участі у діяльності
Міжнародної організації справедливої торгівлі, що передбачає закупівлю какао
та шоколаду за справедливими цінами у виробників з третіх країн, виробництво
яких сертифіковано організацією не тільки за дотриманням стандартів якості,
але й стандартів екологічної безпечності; зростання попиту на товари із
зазначенням походження його інгредієнтів; приділення уваги сегменту
«преміум»; розробка продукції для споживачів пенсійного віку; акцентування
уваги на продукції для сегменту ринку жінки «40 - не 20»; проведення і
оголошення результатів наукових досліджень; активізація промисловості
шляхом удосконалення законодавчої бази; попит на протеїнову продукцію [1].
Таким чином, ринок кондитерських виробів в Україні є ринком, який
динамічно розвивається, що призводить до необхідності вирішення широкого
спектра питань — від проведення досліджень у галузі до формування стратегії
поведінки. Цей процес потребує відповідного забезпечення, враховуючи те, що
підприємства ринку кондитерських виробів відчувають посилення щільності
конкуренції, внаслідок чого виникає необхідність оцінки поточного та
перспективного становища підприємства на ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ
Україна сьогодні перебуває на перехідному етапі до інформаційного
суспільства, в становленні якого важливу роль відіграють маркетингові
комунікації [1]. В умовах глобалізації економічних процесів у світі
відбуваються суттєві зміни на ринках різних галузей України. Ринки
насичуються великою кількістю ідентичних товарів, підвищуються вимоги до
якості продукції. Крім того, посилюється тенденція підвищення вимог
споживачів до товарів та відбувається розширення необхідного переліку їх
характеристик. Все це спонукає виробників створювати більш тісний зв'язок зі
споживачами через систему маркетингових комунікацій.
Актуальність даної теми полягає в тому, що комунікаційні зв‘язки на
цільових маркетингових ринках стали одним з головних інструментів
формування конкурентних переваг та ціннісного капіталу для сучасних
підприємств. Для більшості підприємств елемент просування, у комплексі
інструментів маркетингової політики, є найбільш динамічним та витратним з
точки зору розподілу коштів маркетингового бюджету. ЇЇ формування стало
ключовим фактором успіху будь-якого підприємства.
Проблематика маркетингових комунікацій найшла відображення у роботах
таких вітчизняних науковців, як: А. Войчак,Т. Лук‘янець, Г. Почепцов, Є.
Ромат, В. Сахаров, Т. Примак, О. М. Азарян, А. В. Арланцев, О. С. Братко, В.
М. Воробйов, , А. Ф. Павленко, Є. В. Попов, Т. Б. Решетілова, А. О. Старостіна
та ін. Вивченню маркетингових комунікацій було присвячено багато праць
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зарубіжних авторів, серед них: Л. Персі, Ф. Котлер, Ян В. Віктор, Ч. Сендидж,
Дж. М. Лэйхифф, Дж. М . Пенроуз, В. М. Тарасевич та інших.
Метою статті є аналіз особливостей формування ринку маркетингових
комунікацій в Україні та сучасних тенденцій їх розвитку.
Ринок маркетингових комунікацій є частиною економічної системи, який
функціонує в єдності з іншими ринками і розвивається в рамках загальних
законів ринкової економіки, забезпечуючи суспільну потребу у комунікативних
послугах. У 1980–1990-і роки стався активний розвиток комунікаційної
індустрії практично по всьому світу. Особливо активно цей процес протікав в
країнах Центральної і Східної Європи, України і Азіатсько-тихоокеанського
регіону.
Як правило, українськими компаніями маркетингові комунікації
сприймаються як діяльність, яка має суто функціональний характер, що стає
потім причиною управлінських конфліктів і ускладнює інтеграцію комунікацій
в систему управління підприємством. Недооцінка важливості маркетингових
комунікацій та відсутність методологічного апарату їхньої реалізації
призводить до нераціонального використання ресурсів, які витрачаються на
комунікації із зовнішнім середовищем і, як наслідок, до неефективного
менеджменту.
Часто маркетингові комунікації ототожнюються тільки з просуванням
продукції, застосовуються кожним підприємством відособлено і не в комплексі
з іншими інструментами маркетингу. Зусилля в основному спрямовуються на
використання окремих інструментів маркетингових комунікацій, при цьому
часто одні з них суперечать іншим. Хаотичність у використанні такої важливої
складової маркетингу призводить до зниження сприйняття маркетингових
комунікацій адресатом, а отже і до зниження ефективності діяльності всього
підприємства.
В даний час ринок маркетингових комунікацій – це сегмент економіки
багатьох країн світу, який включає широку систему економічних, правових,
соціокультурних та інших відносин, які виникають і розвиваються між
основними суб'єктами цього ринку - рекламодавцями, виробниками,
розповсюджувачами і споживачами комунікативних послуг. Між ними існує
тісний економічний взаємозв'язок, який є основою комунікативного процесу і
функціонування ринку в цілому.
Національний ринок комунікацій є сферою діяльності в масштабі окремої
країни, в даному випадку України. Стан національного ринку комунікацій в
Україні багато в чому обумовлений специфічними особливостями розвитку
країни. Його формування почалося на початку 1990-х років, причому на
першому етапі цей процес мав стихійний характер, що пояснювалося
відсутністю досвіду рекламної діяльності в умовах ринку і правової бази, що
регулює цей бізнес [2].
У середині 1990-х років відбувалася інтеграція українських і мережевих
рекламних агентств. В результаті інтеграції йшов процес виділення лідерів, в
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той же час склад суб‘єктів українського ринку комунікацій ставав більш
однорідним.
Наприкінці 2000-х років в Україні завершилися основні процеси
становлення ринку комунікацій: сформована законодавча база, основу якої
становив «Закон України про рекламу», завершилися процеси консолідації
великих рекламних структур, рівень рекламних послуг, що виробляються на
ринку, істотно розширився, сталася певна уніфікація взаємовідносин операторів
рекламного ринку з клієнтами і медіа.
Ринок маркетингових комунікацій з 2000 р. розвивався дуже динамічно.
Щорічний приріст обсягу послуг до 2010 р. складав не менше 50%, що значно
перевищує темпи зростання ВВП України за той же період. Навіть у роки
економічної кризи ринок продовжував зростати при незначному його
уповільненні [3].
Розвиток маркетингових комунікацій в Україні підвищує інтерес
вітчизняного покупця до сучасного ринку, поступово формує культуру
споживання. Маркетингові комунікації, як один із видів спілкування між
суб‘єктами в людському суспільстві, містять ідею комунікації із споживачем.
Саме таким чином встановлюється контакт між виробником продукції і
покупцем, віднаходяться оптимальні варіанти задоволення їхніх обопільних
інтересів.
За кілька останніх десятиліть підприємства досягли неабиякої
майстерності в мистецтві масового маркетингу, продаючи стандартизовану
продукцію численній масі споживачів. Виходячи із своїх можливостей,
підприємство вибирало один чи два елементи з комплексу просування та
починало вкладати в нього кошти. Найчастіше таким елементом була реклама в
засобах масової інформації, де за допомогою одного ролика привертали увагу
споживача.
Національний ринок комунікацій в Україні залишається на сьогодні
відносно «непрозорим», тому офіційних даних щодо його обсягів не існує. Ряд
організацій на періодичній основі випускає свої експертні оцінки з розвитку
ситуації на ринку комунікацій, виходячи із своїх даних. Найбільш
авторитетними є дані Української Рекламної Асоціації (УРА) і Української
Асоціації Маркетингу (УАМ), які випускаються у вигляді щорічних звітів.
За статистичними даними, 15% валового національного продукту
спрямовано на діяльність у сфері маркетингових комунікацій: близько 3% – на
рекламу, 7,5% – на персональний продаж, 4,5% – на стимулювання збуту і
невизначена сума – на маркетингові зв‘язки з громадськістю [3].
На сучасному етапі спостерігається тенденція щодо рівномірного
зростання кількості послуг з маркетингових комунікацій, вироблених в Україні.
Темпи зростання в середньому становили 108,8%. У загальній кількості усіх
послуг з маркетингових комунікацій найуспішнішою виявилася діяльність
підприємств, що працюють у сфері телебачення (середній темп зростання —
114,8%), радіо реклами (109%) та інтернет реклами (135%), що пов‘язано з їх
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загальною активізацією, надходженням значних замовлень до українських
рекламних агентств від іноземних замовників, вітчизняних підприємстввиробників з іноземними інвестиціями, активізацією політичних подій. Разом з
цим виявлено зниження темпів зростання кількісних показників ринку
маркетингових комунікацій України та його стабілізація (спрогнозовано темпи
зростання — 110-112% на найближчі роки). При цьому найбільша кількість
наданих послуг припадає на індустріально розвинені регіони, а саме —
Київську, Запорізьку, Харківську області, що свідчить про пряму залежність
кількісних показників ринку маркетингових комунікацій від розвитку
промисловості України.
У табл. 1 наведені дані про обсяги комунікаційних послуг, виконаних
підприємствам і організаціям України, за останні дванадцять років. Ці дані
отримані шляхом узагальнення результатів досліджень ринку маркетингових
комунікаційних послуг різними організаціями, зокрема УРА,УАМ.
Таблиця 1
Обсяг комунікаційних послуг в Україні
Види
комунікацій

Обсяг послуг, тис. грн
2000р.

2002 р.

2006 р.

Маркетинг

21 141

41 054

328 983 667 433 905 884

Друковані
ЗМІ

125 402 268 185 554 966 897 748

Радіо+ТВ

265 000 710 200

1 454
320

2008 р.

1 846
520

2010 р

1 440
531
2 238
720

2012 р

2013 р.

2 450
000
2 647
000
4 579
000
1 537
000
1 166
000

2 521
000
2 560
000
5 280
000
1 613
000
1 210
000
1 060
000

Зовнішня
81 000 157 000 609 000 885 000 901 000
реклама
Друкарні і
182 789 207 282 503 463 746 998 890 533
видавництва
Інтернет
680 000
реклама
Джерело: [4]

Надалі прогнозувалося зростання. Попри те, що за останні два роки темпи
зростання сповільнилися, Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозувала
зростання не менше 12–18% у 2014 р., а в окремих сегментах ринку, таких як
Інтернет-реклама і директ-маркетинг приріст прогнозували на рівні 36-60%.
Однак в результаті економічної і політичної нестабільності дані показники не
були реалізовані.
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Використання засобів поширення маркетингової інформації в найближчій
перспективі змінюватиметься у напрямі активнішого використання мережі
Інтернету у зв‘язку з інтенсивним впровадженням комп‘ютерних технологій в
підприємницькому середовищі. В той же час традиційними залишаються
друковані засоби масової інформації унаслідок дешевизни і різноманітної
спеціалізації, а також радіо і телебачення – завдяки масовому охопленню
аудиторій.
Ринок маркетингових комунікацій України стрімко формувався і
розвивався до 2013 року. Основними замовниками комунікативних послуг були
і залишаються транснаціональні компанії. Політична та економічна криза в
країні у 2013-2014 рр. спричинила зменшення обсягів ринку маркетингових
комунікацій. Єдиним медіаносієм, який активно розвивався і продовжує
розвиватися, залишився Інтернет. Існуюча ситуація в країні призведе до
зниження обсягів комунікативних послуг в першу чергу іміджевого та
розважального характеру.
Основним джерелом розвитку ринку маркетингових комунікацій
залишаються транснаціональні компанії і великі національні виробники.
Приблизно 67% обсягів послуг, що надаються, становлять замовлення
іноземних компаній, дві третини з яких припадає на частку найдорожчих носіїв,
таких як телебачення і зовнішня реклама [5].
Однак, на фоні позитивних тенденцій розвитку ринку маркетингових
комунікацій існує і ряд проблем, серед яких: маркетингові комунікації
використовуються здебільшого для просування продукції, а не для
двостороннього комунікативного зв‘язку, ігноруються такі їх функції, як
дослідницька та управлінська; на більшості підприємств відсутні фахівці з
маркетингових комунікацій; планування маркетингових комунікативних
кампаній переважно здійснюється окремо за складовими, а не в комплексі; при
розподілі витрат на маркетингові комунікації спостерігається відсутність
наукових підходів, що призводить до стихійності, безсистемності їх
планування; у багатьох підприємств споживчого ринку відсутня будь-яка
форма контролю за проведенням та результативністю маркетингових
комунікативних кампаній.
Ринок маркетингових комунікацій України знаходиться в прямій залежності від розвитку товарного ринку (в першу чергу споживчого) і ринку
засобів масової інформації. Із зростанням внутрішнього товарообігу, поза
сумнівом, зростуть витрати на комунікації.
Найбільшу комунікативну активність проявляють підприємства, що
працюють на споживчому ринку. Серед них слід виділити підприємства
телекомунікативного зв‘язку, інформаційних технологій як найактивніших. На
другому місці за ступенем активності — підприємства харчової промисловості,
медицини (у тому числі і виробництва та реалізації засобів гігієни), виробники
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побутової техніки, хімії та транспорт. Основними замовниками на ринку
маркетингових комунікацій залишаються транснаціональні компанії, але
найближчим часом можна очікувати підвищення комунікативної активності
підприємств малого та середнього бізнесу, державних установ.
Формування ринку маркетингових комунікацій в рамках тієї чи іншої
економіки безпосередньо залежить від загальноекономічної ситуації в країні,
тому рекламна активність на ринку іноді розглядається в якості своєрідного
індикатора економічного розвитку [6].
Формування ринку маркетингових комунікацій безпосередньо залежить
від маркетингових бюджетів підприємств, які на даний момент продовжують
скорочуватися через зниження обсягів продажу в східних регіонах і Криму,
виходу з ринку багатьох російських та інших зарубіжних рекламодавців,
коливань курсу валют, зниження купівельної спроможності населення.
Суттєвий вплив на ринок має політична нестабільність, військові дії на сході
країни тощо.
Отже, ринок маркетингових комунікацій має значний потенціал для свого
зростання, але наявні проблеми зумовлюють його повільний розвиток і, як
наслідок, не сприяють поліпшенню загальноекономічного становища держави.
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РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ
«ДНІПРОВУД»
Міжнародний маркетинг є одним з найважливих напрямків, в яких
розвивається наука i практика маркетингу, набуваючи відносну
самостiйнiсть. У сучасних умовах розвитку господарської сфери життя
суспільства, що характеризується подальшим загостренням конкурентної
боротьби на світових ринках, усе більш складними і технологічними, і
організаційними моделями виробництва, надзвичайною інформаційною
насиченістю і комунікативністю. Ефективність зовнішньоекономічної
діяльності, як і економічної активності взагалі, також тісно зв‘язана з цілями і
методикою використання інструментів маркетингу.
Вагомий внесок у концепцію та методологію міжнародного маркетингу
зробили такі відомі вченні, як Г. Багієва, Б. Берман, С. Джен, A. Капустіна, Г.
Елбаум, Ф Катеора, В Кіган та ін. [2].
Метою даного дослідження є розгляд питань щодо ролі міжнародного
маркетингу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Об‘єктом дослідження є методика застосування маркетингу на
міжнародному рівні ПрАТ «Дніпровуд».
Міжнародний маркетинговий комплекс – це система інструментів, методів,
прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення,
використання яких має на меті формування конкурентних переваг на цільовому
сегменті або певному зарубіжному ринку [1].
ПрАТ «Дніпровуд» являється провідним підприємством, по виробництву
меблів з масиву дуба та інжинірингових підлог в Україні за рахунок
використання комплексу маркетингу компанія зазнала визнання і на
міжнародному рівні [4].
Розглядаючи міжнародний маркетинговий комплекс ПрАТ «Дніпровуд»
можна виділити певні переваги та недоліки зовнішньоекономічної діяльності.
Перевага ПрАТ «Дніпровуд» над своїми конкурентами досягається:
завдяки наявності асортименту, який за своїми характеристиками перевершує
пропозиції конкурентів; постійному контролю якості товарів, що
виготовляються; постійному удосконаленню та розширенню асортиментних
позицій для задоволення потреб споживача. Формування відмінних переваг дає
змогу не лише стабілізувати або збільшити частку ринку та отримати прибуток.
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Щодо цінової політики, то формування цін на ПрАТ «Дніпровуд»
здійснюється по узгодженню їх з замовником (споживачем) в момент
заключення з ним прямого договору, або в момент акту купівлі-продажу.
Політика просування товару та залучення нових посередників на ПрАТ
«Дніпровуд» ґрунтується на особистому продажі, адже керівництво вважає, що
завдяки кваліфікованій роботі персоналу даний метод є найбільш ефективною
формою просування товару. І тому, просуваючи свій товар на ринок,
підприємство активно бере участь у виставках і ярмарках, що дає змогу
збільшити обсяги продажів.
Основними виявленими недоліками на ПрАТ «Дніпровуд» при розробці
асортиментної політики є: на підприємстві не налагоджена система управління
асортиментом через складність прогнозування зміни попиту споживачів і
відсутність методик оптимізації асортименту; відсутні чіткі критерії та
інструменти формування оптимального асортименту підприємства; жорстка
конкуренція призводить до того, що дохід від реалізації не встигає окупити
інвестиції в її виробництво та просування.
Наявність проблеми розподілу товарів на ПрАТ «Дніпровуд» зумовлена
тим, що місце виробництва та місце споживання товарів здебільшого не
збігаються. Для процесів виробництва та споживання також характерні часові
та просторові невідповідності, що ініціюють створення системи розподілу,
існування якої дає змогу забезпечувати споживачів товарами та послугами.
Хоча в даний час Приватне акціонерне товариство «Днiпровуд» і являється
ведучим українським виробником продукції з натуральної деревини (дуб), яка
реалізується на Україні та експортується в країни Європи (табл. 1), але компанії
все ж слід звернути увагу на свої недоліки та покращити комплекс маркетингу
на міжнародному рівні [4].
Таблиця 1
Аналіз обсягів збуту у 2014 р. за посередниками ПрАТ «Дніпровуд»
Посередники

Нідерланди
Iталiя «Pavimoligno»
Великобританія
«Winchester»
Ізраїль «Brotim»
Швеція «Atlas Groove»
Фінляндія
Франція «Castorama»
Україна «Епiцентр», «Нова
лiнiя»
Інші посередники
Всього

Обсяг збуту у 2014 р., тис. Частка
обсягу продажу
грн.
товару у загальному обсязі
збуту у 2014 р., %
820
2,7
5250
17,2
9800
32,2
6600

21,7

3610
1206
2100
700

11,8
4
6,9
2,3

370
30456

1,2
100
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ПрАТ «Днiпровуд» традиційно експортує продукцію власного
виробництва у такі країни Європи, як: Нідерланди, Iталiя «Pavimoligno», Данія
та Великобританія «Winchester», Ізраїль «Brotim» значно виросли продажі
продукції у Швецію «Atlas Groove», Фiнляндiю та Францію «Castorama».
Для розширення географії поставок продукції необхідно вживати такі
заходи:
- здійснювати постійний контроль за впливом зовнішніх чинників коливань попиту на певні товари на певних сегментах ринку, змін у
товарній пропозиції конкурентів тощо;
- забезпечувати відповідне обслуговування споживачів у процесі
використання товарів наявного асортименту;
- зробити ціни на продукцію підприємства більш гнучкими;
- займатися пошуком нових клієнтів на міжнародному ринку.
Отже, можна зробити висновок, що міжнародний маркетинг відіграє
важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності ПрАТ «Дніпровуд», а
правильне застосування елементів сучасного міжнародного маркетингового
комплексу може мати позитивний та ефективний вплив на стан та розвиток не
тільки підприємства, а й економіки нашої держави.
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ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ – ЇХ ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Зовсім нещодавно на ринку України з'явилися енергетичні напої, які з
небаченою швидкістю починають набирати популярність, особливо в
середовищі молоді та школярів. Баночка напою на перших порах знімає сон,
без неї вже не можна уявити підготовку до іспиту або гучну нічну вечірку.
Проблему вживання та впливу на організм людини енергетиків у своїх
працях розкривали Харитоненков В.Ф., Поляк Т.В, Ткач М.В.
Сьогодні енергетичні напої продаються в будь-якому кіоску, в барах,
клубах, їх нерідко можна побачити в тренажерних залах і на спортмайданчиках.
Реклама позиціонує їх як засоби боротьби з втомою, що допомагають
активному способу життя, розумової діяльності, клубним танцям і заняттям
спортом. Тому дослідження даного питання є актуальним.
Метою дослідження є визначення переваг і недоліків даного продукту.
Природні психостимулятори були відомі людям всього світу з глибокої
давнини.
Найпоширенішим з них був кофеїн. Його джерелом в Індії та країнах
Близького Сходу була кава; в Китаї, Індії і Південно-Східної Азії - чай; в
Америці - рослина йерба мате і горіхи кола. Крім того, історія знає приклади
використання більш сильних стимуляторів, таких як кущ кока в Південній
Америці, ефедра і ката - в Азії. Жителі Монголії і Сибіру використовували
женьшень, елеутерокок, аралію та інші стимулюючі рослини.
У 1982 році австрієць Дітріх Матешиц, будучи в Гонконзі, спробував
місцевий тонізуючий напій і привіз цю ідею в західні країни. У 1984 році він
заснував перше підприємство з промислового виробництва енергетичного
напою - популярного і понині "Red Bull". Продукт виявився настільки
успішним, що незабаром на ринку з'явилися десятки напоїв з подібними
властивостями. Гіганти "питної" промисловості "Кока-кола" і "Пепсі-кола" теж
не залишилися осторонь, випустивши відповідно "Burn" і "Adrenaline Rush". У
Норвегії, Данії та Франції енергетичні напої вважаються біологічно активними
добавками і дозволені до продажу тільки в аптека.[1]
Останнім часом шум навколо "енергетиків" посилився у зв'язку з судовими
розглядами з приводу декількох смертей, імовірно пов'язаних з їх вживанням. У
Швеції три людини померли на дискотеці після випитої суміші енергетичного
напою з міцним алкоголем.
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Енергетичні напої (енергетики, енерготоніки) - безалкогольні або
слабоалкогольні напої, у рекламній кампанії яких робиться акцент на їх
здатність стимулювати центральну нервову систему людини та підвищувати
працездатність, а також на те, що вони не дають людині заснути.
Напої містять тонізуючі речовини, найчастіше кофеїн (в деяких випадках
замість кофеїну в складі заявляються екстракти гуарани, чаю або мате, що
містять кофеїн, або ж кофеїн під іншими назвами: матеин, теїн) та інші
стимулятори: теобромін і теофілін (алкалоїди какао), а також нерідко вітаміни,
як джерело енергії, що легко засвоюється - вуглеводи (глюкозу, сахарозу),
адаптогени; останнім часом додається таурин.
Розглянемо деякі з цих сполук більш детально.
Таурин - похідне амінокислоти цистеїну (всупереч поширеній точці зору,
сам він амінокислотою не є). Один з основних компонентів жовчі, в невеликих
кількостях міститься в різних тканинах тварин і людини, в основному в
м'язовій.
Кофеїн - поширений психостимулятор, міститься в чаї, кава, мате, гуарані,
горіхах кола і деяких інших рослинах. Зменшує відчуття втоми і сонливості,
підвищує розумову працездатність, прискорює пульс, має легкий сечогінний
ефект. Період стимуляції змінюється втомою, що вимагає адекватного
відпочинку. Вміст кофеїну в енергетичних напоях становить від 150 до 320 мг/л
при рекомендованому верхньому допустимому рівні споживання 150 мг на
добу.[3]
Аскорбінова кислота (вітамін C) - органічна сполука, споріднене глюкози,
є одним з основних поживних речовин у людському раціоні, необхідним для
нормального функціонування сполучної і кісткової тканини. Виконує біологічні
функції відновлювача і коензиму деяких метаболічних процесів, розглядається
в якості антиоксиданту.
Нікотинова кислота - лікарський засіб, вітамін, що бере участь у багатьох
окисних реакціях живих клітин.
Білий кристалічний порошок без запаху, слабокислого смаку. Важко
розчинний у холодній воді, краще в гарячій, мало розчинний в етанолі, дуже
мало - в ефірі.
Кальцію пантотенат - лікарський засіб, вітамін B5, кальцієва сіль
пантотенової кислоти. Пантотенова кислота за хімічною природою - дипептид.
Піридоксин - одна з форм вітаміну B6. Являє собою безбарвні кристали,
розчинні у воді.
Фолієва кислота - водорозчинний вітамін B9 необхідний для росту і
розвитку кровоносної та імунної систем.[2]
Плюси енергетичних напоїв:
Енергетичні напої відмінно піднімають настрій і стимулюють розумову
діяльність.
Кожен може знайти енергетичний напій відповідно до своїх потреб. За
призначенням, енергетичні напої умовно розділяють на групи: одні містять
більше кофеїну, інші - вітамінів і вуглеводів. "Кавові" напої підходять
закінченим, непоправним трудоголікам і студентам, яким доводиться
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працювати і вчитися ночами, а "вітамінно-вуглеводні" - для активних людей,
що віддають перевагу проводити вільний час в спортзалі.
Енергетичні напої містять комплекс вітамінів і глюкози.
Дія чашки кави зберігається 1 - 2 години, дія енергетичного напою години 3 - 4. Крім того, майже всі енергетичні напої газовані, що прискорює їх
дію - це їх третя відмінність від кави.[2]
Мінуси енергетиків:
Енергетичні напої можна споживати лише у відповідності з дозуванням.
Максимальна доза - 1 банка напою в добу. Перевищення дози може привести до
підвищення артеріального тиску або рівня вмісту цукру в крові.
Вітаміни, які містяться в енергетичних напоях, не можуть замінити
мультивітамінний комплекс.
Людям, страждаючим від серцевих захворювань, гіпо- або гіпертонії, не
слід вживати енергетичні напої.
Як будь-який інший стимулятор, кофеїн, який міститься в енергетичних
напоях, приводить до виснаження нервової системи. Його дія зберігається в
середньому 3 - 5 годин, після чого організму потрібен відпочинок. Крім того,
кофеїн викликає звикання.
Енергетичний напій, що містить поєднання глюкози і кофеїну, дуже
шкідливий для молодого організму.[1]
Багато енергетичні напої містять велику кількість вітаміну В, що викликає
прискорене серцебиття і тремтіння в кінцівках.
У разі перевищення допустимої дози не виключені побічні ефекти:
тахікардія, психомоторне збудження, підвищена нервозність, депресія.
Отже, ефект енергетичного підйому є короткочасним, так як виникають
порушення фізіологічних процесів за рахунок певного хімічного складу. А всі
рекламні акції навколо енергетичних напоїв не мають підтвердження, тобто є
голослівними, презентують ілюзорний ефект.
Підлітки є активними споживачами енергетиків, не замислюючись над
наслідками для свого здоров'я.
Багато людей, що п'ють енергетичні напої, думають, що дія їх абсолютно
нешкідливо, і продовжують збільшувати дозу бадьорять напоїв. Захоплення
підбадьорливої газованої медики називають новим видом залежності.
Отже, енергетичні напої можна назвати психостимуляторами, які
викликають збудливість організму на короткочасний проміжок часу, але так як
організм це отримує із зовні, він дуже швидко запам'ятовує і прагне отримати
його ще.
Список використаних джерел:
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Однією з головних задач економіки України є підвищення
конкурентоспроможності промислової продукції, що нерозривно пов‘язано зі
створенням нових матеріалів та виробів, підвищенням їх якості. У цьому
відношенні вироби з порошків займають одне з пріоритетних місць, оскільки
дає можливість отримувати матеріали та на їх основі вироби заданого хімічного
складу в широкому діапазоні експлуатаційних та споживчих характеристик.
Зараз жодна галузь науки, машинобудування, енергетики, електроніки і
електроніки, ракетної та космічної техніки, медицини, біології та багато інших
напрямів не можуть існувати без матеріалів з яких виготовляють машини та
прилади, препарати, ліки тощо. У багатьох випадках, для роботи в
екстремальних умовах, необхідні матеріали, що не існують в природі, які
можна одержати з застосуванням методів порошкової металургії та
напилювання покриттів. Такі матеріали можуть працювати в умовах
температур низькотемпературної плазми (до 10000ºС), дії агресивних
середовищ, високих тиску та навантажень, різноманітних видів зношування,
радіаційного опромінення та багато інших.
Враховуючи велике різноманіття галузей застосування матеріалів, при
навчанні студенти набувають базових знань з цих галузей і можуть обирати той
напрям чи галузь, яким готові присвятити свої професійні знання та талант.
За останні 50 років опубліковано багато монографій фундаментальних
досліджень, які розкривають ті чи інші аспекти, що пов‘язані з отриманням та
застосуванням. Серед авторів цих робіт відомі українські та закордонні вчені,
такі як Р.А.Андрієвський, С.В.Бєлов, Г.М.Жданович, В.М.Капцевич,
А.Г.Косторнов, О.П.Реут, О.В.Роман, В.Д.Рудь, В.В.Скороход, І.М.Федорченко,
В.К.Шелег та багато інших.
Основні властивості, які характерні для пористих порошкових матеріалів,
це – пористість та проникність. Технологію виготовлення порошкових фільтрів
вибирають з урахуванням необхідного рівня фільтрації, продуктивності,
розмірів фільтрів, а також їх експлуатаційних характеристик.
Фільтри
невеликих розмірів виготовляють методом спікання вільно насипаного
порошку бронзи, нержавіючої сталі, нікелю, титану, заліза. Фільтри з металевих
порошкових матеріалів у порівнянні з іншими пористими виробами володіють
рядом переваг: висока ступінь очищення; проникність; жаростійкість; міцність;
опір абразивного зносу; теплопровідність та ін. Їх виготовляють спіканням
вільно насипних або пресованих порошків. При цьому для рівномірного
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розподілу порошку необхідно застосувати струшування або вібрування. У
даному випадку сферична форма часток порошку не змінюється, що сприяє
збереженню максимальної проникності матеріалу.
У зв‘язку з цим, проведення теоретичних та експериментальних
досліджень, які спрямовані на розроблення наукових основ, методів та
технологічних процесів створення фільтруючих багатошарових градієнтних
матеріалів з використанням порошкової сталі , які володіють підвищеними
експлуатаційними характеристиками, устаткування для пресування відповідних
виробів, методів та пристроїв контролю їх якості, а також їх практичне
впровадження, є сучасною та актуальною задачею. Традиційний спосіб
виготовлення спечених фільтрів характеризується ущільненням порошку
методом одно - або двобічного пресування у металевих матрицях. З метою
отримання високої пористості фільтру (пористість 0-75%) шляхом пресування
заготовки в яку вводять спеціальні добавки (наповнювачі) [1]. Порошкові
фільтри використовують для відділення газів і рідин від сторонніх домішок, для
очищення газів у хімічній, металургійній, атомній та цементній промисловості.
Для очищення питних, технічних та стічних вод, молока, розчинів лугів і
кислот використовують корозійностійкі фільтри .
Вдосконалення експлуатаційних характеристик фільтрів можна здійснити
за рахунок використання градієнтно-пористої структури двошаровових
порошкових
фільтруючих
матеріалів
з
використанням
методу
квазіізостатичного пресування[2].
Вдосконалення технології отримання порошків на основі титану з
використанням удосконаленого методу квазіізостатичного пресування
заготовки із послідовним спіканням.
Дана технологія дозволяє отримувати двошарові порошкові фільтри:
пресування першого шару порошку заготовки, потім напресування другого
шару на перший. Більш тонкий шар з дрібного порошку, який займає близько
20 % загальної товщі фільтрувального матеріалу, гарантує високу якість
фільтрування. При цьому проникність фільтруючого елементу зменшується
приблизно на 20 % у порівнянні з проникністю фільтрувального матеріалу з
такою ж товщою стінки, але виготовленого з порошку великої фракції.
Результати проведених випробувань показують, що застосування двохшарових
фільтрувальних матеріалів для очищення води дало змогу за рахунок їх
покращених властивостей (висока хімічна стійкість, необхідна механічна
міцність, рівномірний розподіл пор по всій поверхні фільтрації, підвищена
проникність та трудомісткість, можливість регенерації) збільшити тривалість
експлуатації в 2,0 - 2,5 рази[2].
Крім того, широке застосування порошкових матеріалів отримало в
виробництві харчових продуктів. Наприклад, використання порошку горіха
«ГОРІХОВЕ МОРОЗИВО»
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Аргенін не засвоюється в шлунку і кишечнику людини, а тільки через
слизові оболонки рота. З метою вирішення цієї проблеми розроблено склад
виробу - горіхового морозива, яке рекомендується не тільки як солодкий
приємний кондитерський виріб, але і корисний продукт, що поєднує у собі
властивості компонентів - аргініну і може використовуватись в якості
лікувально-профілактичного засобу.
В основу кондитерського виробу - морозива покладено завдання
виготовлення морозива на молочній основі нового складу у вигляді однорідної
маси з очищеним від шкідливої плівки борошна горіха волоського, маса якого
складає від 5 до 20 %,.
Поставлене завдання виготовлення вирішується тільки за допомогою
додавання порошку горіху, так як ні в якому іншому вигляді горіх не може бути
використаний в морозиві.
Отже, узагальнюючи та синтезуючи технологічно-економічний підходи до
розвитку технології порошків , можна зробити висновок про необхідність
забезпечення в промисловості нових виробів із порошків, необхідних для
економіки: формування нових методів та створення нових матеріалів для
підвищення виробництва та впровадження новітніх технологій матеріального
виробництва та адекватні інститути господарського розвитку.
Проблема розбудови промисловості у вітчизняній економіці лежить в
основному в відсталості матеріально-технічної бази проведення наукових
досліджень, плинності наукових кадрів за кордон, деформованого
демографічного стану. Тому розвиваючи промисловість шляхом впровадження
нових технологій і особливо з такої перспективної галузі як виробництво
порошків різного призначення та конкретно їх застосування в споживчих
сферах.
Список використаних джерел:
1. Гнилиця І.Д., Криль Я.А., Грушецький М.В., Присяжнюк П.М.
Формування структури та підвищення механічних властивостей керамічних
матеріалів на основі нітриду кремнію при високотемпературному деформуванні
// Прогресивні технології і системи машинобудування. – Вип. 1, 2 (43), – Одеса.
– 2012. – С. 92-99.
2. Повстяной О.Ю., Рудь В.Д., Заболотний О.В., Сичук В.А. Технологія
отримання багатошарових порошкових фільтруючих матеріалів з відходів
промислового виробництва. // Технологічні комплекси, ғ 2 (4), – 2011 – С. 385392.
3.Рудь В. Д. Порошкові фільтруючі матеріали на основі природних
мінералів / В. Д. Рудь, С. В. Храпатий, Н. М. Гулієва // Наукові нотатки . - 2013.
- Вип. 42. - С. 224-228.

158

Яна Безкоровайна
Науковий керівник: Бєляєва Н.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ЗАЛИ
Ефективність роботи роздрібних торговельних підприємств залежить від
багатьох чинників, одним з яких теоретики та практики в області організації
торгівлі виділяють технологічне планування торговельної зали. Крім того,
питання створення максимальної зручності споживачів під час купівлі товару та
економія їх часу шляхом влаштування та планування торговельного простору є
актуальним на сьогодні.
В ході теоретичних досліджень встановлено, що залежно від типу будівлі,
розмірів та форми торговельної зали використовують такі види технологічного
планування:
1. Лінійне планування дозволяє чітко формувати потоки руху покупців,
створює кращі економічні умови для групування та розміщення товарів,
дозволяє краще роздивитися покупцеві торговельну залу. В умовах лінійного
планування покупці найбільш ефективно сприймають інформацію про товари.
Варіюючи довжину ліній, можна регулювати рівень концентрації покупців на
різних ділянках торговельної точки.
У торговельних залах прямокутної форми шириною від 7м до 12м
доцільно застосовувати лінійну систему з подовжнім розміщенням обладнання,
а при ширині 13-24м – максимальний ефект дає лінійна система з поперечним
розміщенням обладнання [2, с. 34].
2. Боксове планування - використовується у великих універсамах, і зала
розподіляється на павільйони, секції, відділи, ізольовані один від одного. Таке
планування збільшує кількість імпульсивних покупок. У разі використання
боксового планування в маленькому магазині високі стелажі ставляться за
периметром стін, а в центрі зали – невисоке устаткування.
3. Змішане планування - встановлення обладнання за допомогою
комбінацій лінійного і боксового планувань, наприклад, у книгарні.
4. Виставкове планування - застосовується під час продажу товарів за
зразками. Технологічне обладнання, як правило, розташовується по периметру,
а також у вигляді острівних конструкцій. Іноді в якості острівних конструкцій
використовуються великогабаритні товари, які розміщують на підлозі.
Виставкове планування використовують у магазинах світильників, предметів
інтер‘єру, головних уборів, взуття та ін.
5. Вільне планування - передбачає розстановку устаткування безсистемно
та асиметрично. Такий підхід щодо влаштування торговельного простору
роздрібного підприємства є найдорожчим. Напрямок руху покупців та
траєкторія споживчих потоків можу бути різноманітними. Такий тип
планування є досить привабливим для покупців, які люблять самостійно
вибирати товар та приймати рішення про покупку. Вільне планування
використовується в магазинах, бутіках, невеликих відділах торгових центрів.
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Головним недоліком вільного планування вважається погана видимість
торговельної зали [1, с. 67].
Планування значною мірою залежить також від форм продажу, які
застосовують магазини. У торговельному салоні, орієнтованому на
індивідуальну форму продажу, може взагалі не бути торгового інвентарю чи
викладення товарів. Салон може мати вигляд звичайної вітальні, яка
оригінально оформлена та декорована. В таких торговельних точках часто
можна побачити канапи, крісла, бари і столики для коктейлів. Зразки товарів
для показу покупцям несуть в салон. Однак, у більшості магазинів планування
таке, що змушує покупця обійти виставлений товар, оглядати і шукати серед
нього необхідний, приймати рішення про купівлю.
Важливим умовою раціональної планування є правильне встановлення
ширини проходів покупців на різних ділянках торговельної зали. Проходи для
руху покупців поділяються на основні (магістральні) і другорядні (внутрішні).
Магістральні проходи зв'язують всі зони торговельної зали і розміщуються
попід стінами. Їх ширина має забезпечувати безперешкодне переміщення
основних купівельних потоків. Ширина проходів залежить від характеру
розміщення устаткування й розмірів торговельних залів. Вона встановлюється
будівельними нормами і правилами, проте у кожному конкретному випадку
потрібно враховувати щільність купівельного потоку. Для створення
комфортних умов переміщення покупців необхідно від 4 до 10 кв. м. площі
торговельної зали на покупця. При розміщенні технологічного обладнання
також необхідно забезпечити раціональну спрямованість купівельних потоків.
Зазвичай, купівельний потік рухається проти годинникової стрілки справаналіво, тому технологічне обладнання потрібно розташовувати таким чином,
щоб направляти потік покупців. Не потрібно дотримуватися строго маршруту,
адже відвідувачам також необхідна певна свобода при виборі траєкторії руху
[2, с. 45].
Отже, досліджено, що планування магазину визначається багатьма
чинниками, наприклад розміщенням товарних відділів і секцій, розташуванням
комунікацій, формами продажу, зонуванням торгового залу, купівельними
потоками та ін. При плануванні необхідно враховувати особливості продукції,
зали, іміджу магазину і т.д.
Необхідність планування випливає з економічних, естетичних і
комерційних міркувань. Простір зали – дуже обмежений і дорогий ресурс
підприємства роздрібної торгівлі, тому повинен бути використаний якомога
ефективніше. Споживачам властиво прагнення деякої упорядкованості, яку
створює в торговельній залі технологічне обладнання.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕКСТИЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
Розвиток текстильної промисловості відіграє важливу роль в розвитку
промисловості України. Вона є однією із найперспективніших галузей
економіки. Текстильна промисловість - промисловість, що виробляє нитки,
тканини, трикотажні і неткані полотна з натуральних і хімічних волокон з яких
роблять майже всі речі, які нас оточують. Тому вивчення стану, з‘ясування та
розв‘язання проблем розвитку текстильної промисловості є дуже важливим на
сучасному етапі розвитку України.
Метою даного дослідження є висвітлення сучасного стану текстильної
промисловості в Україні та основних проблем її розвитку.
В період становлення України як країни з ринковими умовами
господарювання в економіці спостерігається спад економічної діяльності й
недостатність інвестицій на підтримку діючих підприємств легкої
промисловості. У розрізі підгалузей легкої промисловості у 2014 році з
найвищими позитивними темпами працювала текстильна підгалузь, причому
зросло виробництво за всіма основними видами її діяльності, у тому числі
ткацьке виробництво зросло більш ніж на 20 % [3].
Це покращення показників можна пов‘язати зі стабілізацією роботи
підприємств з виробництва пряжі і тканин, на що вплинули поточна
кон'юнктура ринку, заходи з подолання наслідків фінансової кризи тощо. Дане
питання широко розглядається у публікаціях вітчизняних науковців: А.
Гречана, В.Дідуха, О. Луговського, О.Наумова, В.Омельченка, А.Скорченка,
В.Столярова, Ю.Чернія.
Результати роботи текстильної промисловості за 2014 рік вказують на те,
що вона перебуває у стані поступового надолуження спаду виробництва,
зумовленого системними кризовими явищами, які виявилися в економіці
України і світу впродовж останніх років.
До текстильної промисловості належать такі підгалузі, як: бавовняна,
ватна, вовняна, конопле-джутова, лляна, текстильно-галантерейна, трикотажна,
шовкова. Виробництво бавовняних тканин концентрується в Херсонській
області (70%); лляних - на Волині (в Рівненській та Житомирській областях –
56 та 44% відповідно); шовкових - у Київській (64) та Херсонській областях
(23); вовняних - у Чернігівській області (38) і Донецько-Придніпровському
економічному районі (30%) [2]. Із загальної кількості підприємств текстильної
промисловості більше 140 здійснюють зовнішньоекономічну діяльність експортують свою продукцію до країн Європи і СНД – в основному чоловічий
та жіночий верхній одяг, костюми, блузки, сорочки, а також одяг промислового
призначення, нижню білизну, рукавиці, рукавички тощо.
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Сьогодні головною підгалуззю текстильної промисловості в Україні є
бавовняна, яка зараз перебуває в стані занепаду. На неї припадає приблизно 4849% усіх тканин, що виробляються [2]. Виробництво бавовняних тканин в
Україні знаходиться у великій залежності від постачальників сировини. Тому
основні осередки бавовництва знаходяться в південних районах країни, що
дозволяє забезпечити бавовняну промисловість на 70% власною сировиною і
значно знизити собівартість виробництва тканин. У Херсоні вже введена
експериментальна лінія бавовняно-очисного заводу, що споруджується
відповідно до Державної програми розвитку легкої промисловості.
Наступною за ступенем важливості, після бавовняної промисловості, є
вовняна промисловість. Вовняна промисловість – це промисловість, яка
приблизно виробляє 7-8% усіх тканин України, первинно обробляє вовну,
виготовляє пряжу, тканини та вироби з неї [3]. Сьогодні, вже майже не існує
чисте вовняне виробництво, як правило використовують хімічні і синтетичні
волокна. В Україні діє понад 30 підприємств вовняної промисловості, які
розміщені в Харкові, Луганську, Одесі, Дунаєвцях (Хмельницька область),
Сумах, Богуславі, Кременчуці, Лубнах, Чернігові, Кривому Розі, Черкасах; у
ряді міст Чернівецької і Закарпатської областей зосереджено виробництво
килимів і килимових виробів з вовни та синтетичних волокон.
Шовкова промисловість виробляє приблизно 18,5 - 20% усіх тканин
України [3]. Сьогодні діє комбінат у Києві, що працює на базі натуральної
сировини (шовку-сирцю) і випускає високоякісний натуральний шовк
(крепдешин і креп-жоржет). Шовкові тканини з синтетичного та штучного
волокна виготовляються в Черкасах, Києві, Луцьку.
Лляна промисловість випускає приблизно 7,3 – 8% тканин країни [3]. Дана
промисловість працює переважно на власній сировині. В Україні діє повний
цикл виробництва та переробки льону, функціонує понад 35 льонозаводів [4].
Лляні тканини виробляють на комбінатах у Рівному, Житомирі, на фабриці в
Коростені (Житомирська область). Україна є експортером льоноволокна і
льняних тканин.
Конопляно-джутова промисловість – це підгалузь, яка крім привізного
джгуту і власної сировини (волокна конопель), використовує коротке волокно
льону, бавовняну пряжу, хімічні волокна. Майже всю продукцію підгалузі
випускають Одеська джгутова фабрика і Харківський канатний завод.
Трикотажна промисловість – промисловість, яка спеціалізується на
виробництві товарів з різних видів пряжі і, орієнтуючись на споживача та
трудові ресурси, розміщується у великих містах: Києві, Харкові,
Дніпропетровську, Львові, Одесі, Житомирі, Запоріжжі, Донецьку, Чернівцях,
Івано-Франківську, Луганську, Хмельницькому, Прилуках. У структурі
трикотажних виробів переважає виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
та білизняного трикотажу.
Більшість проблем, з якими стикається вітчизняна текстильна
промисловість за останні 5 років, стосується недоліків у державному
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регулюванні її розвитку. Серед них є так звані «проблеми росту», що
об‘єктивно виникають і вирішуються у процесі практичної діяльності. Але
багато проблем пов‘язано і з недоліками у стратегічному регулюванні розвитку
галузі, державній галузевій політиці, яка в умовах відкритої економіки повинна
враховувати тенденції розвитку світового ринку текстилю.
Дешеві низькоякісні імпортні товари, низька конкурентоспроможність,
проблеми кредитування галузі, скорочення споживчого попиту, система
оподаткування – все це призводить до виникнення труднощів розвитку
текстильної промисловості в Україні.
Тривожить ситуація на внутрішньому ринку країни. Їх практично
заполонила продукція нелегального виробництва, яка ввезена без сплати мита,
зборів, або ще гірше – контрабанда з країн з дешевою робочою силою та
знецінені товари, що були у вжитку. За оцінками операторів, на українських
базарах продається не менше, як 70% одягу без відома фіскальних органів. Як
правило, 40-60% тіньового товару, потрапляє до України з Турції, Китаю,
Польщі. Це вказує на недостатність захисту вітчизняного виробника [1].
Політична нестабільність в країні, відсутність реформованого податкового
законодавства, недосконале оподаткування підприємств, великий масштаб
тіньового сектору відвертають інвесторів від вкладання коштів в текстильну
промисловість, що, в разі не виправлення даних проблем, призведе до занепаду.
Також однією із важливих проблем розвитку текстильної промисловості є
низька конкурентоспроможність українських текстильних товарів в порівнянні
з імпортованими. Українські споживачі бажають купувати фірмові речі з
гарантією якості - або дорогий товар із Західної Європи, або дешевий товар із
Турції, Польщі, що залишається лідером з продажу і становить 75-80% від
загального продажу на ринку України [4].
Переоснащення текстильної промисловості в Україні ведеться низькими
темпами. Не зважаючи на помітне покращення виробничих процесів
(автоматизація виробництва, вдосконалення технології обробки сировини
тощо), у загальному профілі текстильної промисловості України й далі важливу
роль
відіграє
виробництво
півфабрикатів
(50%
всієї текстильної
промисловості), які експортуються за межі держави.
Існує і сировинна проблема. Це викликано не достатньо взаємовигідними
та тісними зв‘язками підгалузей текстильної промисловості між собою та цих
підгалузей безпосередньо з постачальниками необхідної сировини. Тому
врахування проблем, пов‘язаних із обладнанням і сировиною, є дуже важливим,
адже це ресурси, наявність яких є необхідною умовою ефективного
функціонування та розвитку галузі.
Таким чином, текстильна промисловість займає провідну роль на
сучасному етапі розвитку легкої промисловості України. Проаналізувавши
сучасний стан текстильної промисловості, можна сказати, що вона знаходиться
на етапі поступового надолуження спаду виробництва, а кожна з її підгалузей
має нерівномірний рівень розвитку. З‘ясовано, що існує доволі багато проблем,
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які стримують подальший розвиток промисловості. Адже внутрішній ринок
заполонили іноземні товари, які є гіршими за якістю і дешевшими, а тому
витісняють вітчизняну продукцію з українського ринку. Підприємства не
можуть ефективно працювати через брак інвестицій і відповідного
високотехнологічного обладнання. Текстильна промисловість потребує великої
підтримки з боку держави у вигляді відповідних державних програм. Не
зважаючи на численні проблеми та низькі темпи розвитку, текстильна
промисловість в Україні є перспективною галуззю.
Список використаних джерел:
1. Білоусова Н. Зроблено в Україні, але не для українців / Н. Білоусова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/278640/
2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
3. Офіційний сайт Укрлегпрому. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrlegprom.org.ua
4. Товарна структура зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/rus/economy/trade/ukr/6115.htm
Аліна Булаєнко
Науковий керівник: Бєляєва Н.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ
Оптова торгівля як галузь товарного обігу є важливим важелем
маневрування матеріальними ресурсами, сприяє скороченню зайвих запасів
продукції на всіх рівнях і усуненню товарного дефіциту, бере участь у
формуванні регіональних і галузевих товарних ринків. Адже вона виконує роль
економічного двигуна для підтримання вітчизняного виробника, забезпечує
бюджетоутворення та громадський добробут, є дієвим механізмом
економічного розвитку. Через оптову торгівлю посилюється вплив споживачів
на виробників; в свою чергу виробник сам підбирає споживачів. Тому, на
сьогодні, оптова торгівля набуває актуальності саме через посилення її ролі в
національному господарстві України.
Питанням проблеми та розвитку оптової торгівлі, її ролі та місця в
українській економіці були присвячені наукові публікації таких науковців, як:
Н. Голошубова, А. Мазаракі, О. Пустовойт, В. Торопков, та інші.
Оптова торгівля – це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що
охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для
подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для
виробничого споживання та надання пов‘язаних із цим послуг.
Слід зауважити, що оптова торгівля є частиною внутрішньої торгівлі,
яка охоплює продаж товарів як великими, так і малими партіями з метою їх
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перепродажу або виробничого споживання. Вона здійснюється за цінами, які
нижчі від роздрібних цін, але вони повинні забезпечувати нормально
працюючому промисловому та торговельному підприємству відшкодування
витрат, внесення платежів до бюджету, створення фондів економічного
стимулювання та формування прибутку. Даний вид торгівлі стимулює збут
товарів, формує їх асортимент і забезпечує транспортування. Найбільш
впливовими оптовими торговельними структурами є великі торговельні
підприємства, торгові доми, дистриб'юторські фірми тощо.
В сучасних умовах, коли вже не існує системи централізованого розподілу
товарних ресурсів і прикріплення покупці в до постачальників товарів,
особливо зростає роль оптової ланки як посередника між виробництвом і
роздрібною торгівлею [2, c. 57].
За підсумками опрацювання даних державних статистичних спостережень
за минулий рік основним видом економічної діяльності третини підприємств –
юридичних осіб Вінницької області
є торговельна діяльність. Серед
підприємств торгівлі більше половини (55,1%) займаються оптовою
торгівлею та посередництвом в оптовій торгівлі, понад третина (34,3%) –
роздрібною торгівлею та ремонтом побутових виробів та предметів особистого
вжитку. За розмірами підприємств 96,1% підприємств торгівлі складають
малі підприємства, 3,7% – середні підприємства, 0,2% – великі підприємства.
Так, протягом січня–березня 2014 року оптовою торгівлею займались 744
підприємства. Оптовий товарооборот цих підприємств за січень-березень 2014
р. становив 1730,9 млн.грн., і збільшився проти січня-березня відповідного
періоду попереднього року за фактичними цінами на 14,5% [3, c. 35].
В оптовому товарообороті області в I кварталі 2014 року переважала
торгівля товарами непродовольчої групи. Їх реалізовано на суму 1280,5
млн.грн., питома вага в оптовому товарообороті становила 74,0%, що на 7,7 в.п.
більше відповідного періоду минулого року. У товарній структурі оптового
товарообороту переважали мазути паливні важкі – 225,8 млн.грн. (13,0%),
культури зернові – 138,2 млн.грн. (7,9%), парфумерні та косметичні засоби –
124,0 млн. грн. (7,2%), газойлі (паливо дизельне) – 75,0 млн.грн. (4,3%), товари
спортивні – 55,5 млн.грн. (3,2%), фармацевтичні – 46,4 млн.грн. (2,7%), бензин
– 40,6 млн.грн. (2,3%), засоби для чищення та полірування – 26,7 млн.грн.
(1,5%), пропан і бутан скраплений – 18,8 млн.грн. (1,0%) [4].
Таблиця 1
Обсяг оптового товарообороту продовольчих товарів [1, c. 22]
Назва продовольчих товарів
Шоколад та кондитерські цукрові вироби
Борошно
Олії рослинні
М'ясо та м‘ясопродукти
Молоко та молочні продукти
Цукор
Кава
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Сума, млн.грн
59,9
56,0
39,9
39,0
31,6
26,0
19,2

Питома вага, %
3,50
3,20
2,30
2,30
1,80
1,50
1,10

Отже, з табл. 1 можна дійти висновку, що обсяг оптового товарообороту
продовольчих товарів склав 450,4 млн. грн., питома вага продовольчих товарів
в оптовому товарообороті становила 26,0%. Серед товарів продовольчої групи
найбільшим попитом користувались: шоколад та кондитерські цукрові вироби
– 59,9 млн.грн.(3,5%), борошно – 56,0 млн.грн. (3,2%), олії рослинні – 39,9
млн.грн. (2,3%), м'ясо та м‘ясопродукти – 39,0 млн.грн. (2,3%), молоко та
молочні продукти – 31,6 млн.грн. (1,8%), цукор – 26,0 млн.грн. (1,5%), кава –
19,2 млн.грн. (1,1%) [1, с. 23].
Оптовий продаж товарів вітчизняного виробництва у січні-березні 2014
року становив 1197,5 млн.грн. На нього припадало 69,2% оптового
товарообороту, що меньше обсягів минулого року на 0,2 в.п. Питома вага
вітчизняних товарів в оптовому продажу продовольчих товарів залишається
доволі високою (85,5%). Стовідсотковою забезпеченістю товарами
вітчизняного виробництва характеризується продаж маргарину, молока та
молочних продуктів, м‘яса та м‘ясних продуктів, міцних спиртових напоїв,
лікерів та інших алкогольних напоїв, складових спиртових напівфабрикатів для
виробництва напоїв, вин та сусла виноградних, пива солодового, включаючи
пиво безалкогольне, цукру, олії, борошна, кондитерські вироби та ін.
Товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі на 1 квітня 2014 року
становили 985,8 млн.грн., у тому числі по продовольчій групі – 116,0 млн.грн.,
по непродовольчій – 869,8 млн.грн.. У структурі товарних запасів чільне місце
займали непродовольчі товари – 869,8 млн.грн. (88,2% від загального обсягу
запасів). Питома вага продовольчих товарів складала 116,0 млн.грн. (11,8% від
загального обсягу запасів) [4].
Але, разом з тим, в Україні відбувається тенденція до зростання темпу
оптового продажу закордонних товарів та недостатні темпи продажу товарів
вітчизняного виробництва, поряд зі збільшенням обсягу оптового товарообігу
вітчизняних виробників з кожним роком. Це в свою чергу свідчить про
необхідність удосконалення інструментів обмеження імпорту закордонних
товарів, розширення банківського кредитування вітчизняних підприємств та
стимулювання розвитку оптової торгівлі вітчизняними товарами взагалі.
Сучасний стан розвитку оптової торгівлі також потребує і вирішення такої
проблеми, як формування елементів ринкової інфраструктури. У справжніх
умовах господарювання катастрофічно не вистачає складських і торгових площ.
Це пов‘язано з тим, що старі площі сконцентровані в руках небагатьох
колишніх великих державних організацій, а вони в свою чергу диктують
недоступні для торговців високі ціни за оренду цих приміщень.
Підсумовуючи вище наведену інформацію, можна дійти висновку, що
підприємства оптової торгівлі працюють в умовах часто змінюваної
кон'юнктури товарного ринку, тому ефективність їх комерційної діяльності
залежить від уміння прогнозувати споживчий попит на товари, послуги, а
також оперативності дій. На мою думку підприємствам оптової торгівлі варто
прагнути до того, щоб задовольняти потреби покупців і не змушувати їх
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самостійно шукати на товарному ринку будь-які товари, матеріали, послуги.
Для підвищення ефективності функціонування оптової торгівлі необхідно
впроваджувати більш дієве державне регулювання, яке передбачає не пряме
керівництво, а створення умов для цивілізованих взаємовідносин з
незалежними суб‘єктами господарювання. Об‘єктами такого регулювання
повинні бути не оптові підприємства, а самі процеси, які протікають на
споживчому ринку.
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ НАТУРАЛЬНОГО МЕДУ
Бджолиний мед здавна відомий як цінний харчовий і лікувальнопрофілактичний продукт. У ньому сконцентровані легко засвоювані цукри,
містяться всі зольні елементи відповідно до наявності їх у ґрунтах, ферменти,
вітаміни, ароматичні й азотисті сполуки, біологічно активні та інші
компоненти.
Україна є однією з провідних країн світу, що мають розвинене
бджільництво. Його високий рівень був забезпечений належними природно
кліматичними умовами, достатком медоносів у лісах, луках і степах, що
сприяло одержанню високоякісного меду різних ботанічних сортів та інших
цінних продуктів бджільництва. Україна займає вигідне географічне
положення, що робить доцільним розвиток бджільництва в масштабах, які
дають змогу виробляти продукцію не тільки для задоволення внутрішнього
попиту, а й на експорт.
Натуральний мед є не тільки цінним продуктом харчування, який не має
аналогічних замінників серед продуктів харчування, але і володіє яскраво
вираженими лікувально-дієтичними і профілактичними властивостями. Однак
отримання натурального бджолиного меду пов'язано зі значними
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матеріальними витратами. Високі ціни на натуральний мед роблять його
вельми привабливим об'єктом фальсифікації.
Найбільш розповсюдженими способами фальсифікації є додавання до
натурального меду цукрового сироту або активна підгодівля бджіл сиропом.
Підгодівля бджіл викликана необхідністю: відсутністю кормових запасів,
проведенням профілактичних і лікувальних обробок, стимуляцією розвитку
бджолиних родин тощо. Але це, звичайно, негативно відображається на якості
меду: у ньому значно нижчі показники вмісту білкових речовин, мінеральних
солей та вітамінів. Такий мед має слабко виражений аромат та дуже солодкий
смак. Щоб не придбати цукрову підробку при купівлі меду потрібно звертати
увагу на його органолептичні показники.
Якість меду перевіряється відповідно до вимог ДСТУ 4497:2005 «Мед
натуральний. Технічні умови». Цей стандарт розроблено на основі
широкомасштабних досліджень складу та властивостей різних сортів меду.
За цим стандартом визначаються органолептичні показники, до яких належать
зовнішній вигляд, консистенція, смак, аромат і колір. Деякі сорти меду
(падевий, каштановий, тютюновий) мають дуже характерні органолептичні
показники, тому для них фізико-хімічний аналіз є обов‘язковим.
Колір меду – це один з важливих показників якості цього продукту, що
характеризує у певній мірі його ботанічне походження. Мед може бути білим
(біло акацієвий), світло-жовтий (квітковий), бурштиновий (липовий,
соняшниковий), темно-коричневий (гречаний, каштановий). Чистий без
домішок мед, як правило, прозорий, якого б кольору він не був. Мед, що має в
своєму складі домішки (цукор, крохмаль) каламутний, і якщо уважно
придивитися, то в ньому можна виявити осад. Колір визначають візуально, для
чого продукт наливають у циліндр із безбарвного скла, затверділий мед кладуть
у скляний посуд, що не має колірних відтінків. Колір меду залежить від
колірних показників медоносів і бджолиної підгодівлі. За колірним показником
мед не бракують, у той же час відповідність кольору меду його ботанічному
походженню не може служити достовірним показником натуральності.
Аромат меду краще визначати при узятті проби гарячою ложкою до й під
час визначення смаку. Якщо аромат не виражений, мед потрібно підігріти. Із
цією метою пробу меду (близько 40 г) щільно закривають у стаканчик,
поміщають у водяну лазню при 40-45°С на 10 хв. потім знімають кришку й
визначають аромат. Аромат може бути слабким, сильним, ніжним, приємним і
т.д. Деякі види падевого меду, а також тютюновий і золотарниковий мають
неприємний аромат. Квітковий мед має приємний аромат, відповідний до
нектароносу. У кипрейного меду аромат майже відсутній. При бродінні,
тривалому і інтенсивному нагріванні, додаванні штучно інвертованого цукру,
патоки й при годівлі бджіл цукровим сиропом аромат меду стає мало
вираженим або зникає повністю. Тривалість і несприятливі умови зберігання
також суттєво впливають на кінцевий аромат продукту [1].
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Смак меду зазвичай солодкий, приємний. Солодкість меду залежить від
концентрації цукрів і їх виду. На смак меду впливають також кислоти,
мінеральні речовини, алкалоїди. Майже всі існуючі види меду мають солодкий,
приємний смак, зі своєрідним присмаком. Кращими за смаковими
властивостями вважають такі види меду, як липовий, білоакацієвий,
еспарцетовий, кіпрейний, малиновий У падевому, тютюновому, вербовому,
каштановому меді допускається специфічний слабогіркий присмак.
Натуральний мед подразнює слизову оболонку рота, гортані при його
споживанні через присутність поліфенольних сполук, що переходять у мед
разом з нектарами. Цукровий мед такого сприйняття не дає.
Мед, витриманий при високій температурі, має карамельний присмак, який
недопустимий. Неприйнятний також мед з кислим, прогірклим, пліснявим та
збродженим присмаками. Смак визначають після нагрівання до 30°С в
закритому бюксі. Якісний мед повинен мати властивий для даного медоносу
смак.
Консистенція меду залежить від його хімічного складу, температури,
строків зберігання. Вона може бути рідкою, в'язкою, щільною або змішаною.
Консистенцію меду визначають зануренням шпателя в мед при температурі
20 °С. Шпатель витягають і визначають характер стікання меду. Консистенція є
показником зрілості меду й вмісту води. Свіжовикачаний зрілий мед –
сиропоподібний, через 1-2 місяця кристалізується (зацукровується). Незрілий,
цукровий і штучний мед звичайно повністю не кристалізується. Рідкий мед на
шпателі залишає сліди меду, стікає дрібними, частими краплями. Рідка
консистенція відзначається в акацієвому, конюшиновому, кипрейному меді,
вміст води в них більше 21%. В‘язкий мед стікає зі шпателя великими, рідкими,
витягнутими краплями. Більшість видів квіткового меду має в‘язку
консистенцію; дуже в‘язкий мед на шпателі залишає значну масу, при стіканні
утворює довгі тяжі. Падевий і квітковий мед у початковій стадії кристалізації
має дуже в‘язку консистенцію. У мед щільної консистенції шпатель самостійно
(без тиску на нього) не поринає. Падевий мед за в‘язкістю вищий, ніж
квітковий. Максимальний ступінь щільності має кам'яний мед, який
відламується шматочками, не липне до шпателя. Порошкоподібний мед містить
велику кількість глюкози і мелітози. Він негігроскопічний, зберігається у
вигляді порошку.
Включення бувають природні (пилок, шматочки стільника, трупи бджіл і
личинок) і сторонні (пил, зола, шматочки різних матеріалів і ін.). Вони можуть
бути видимі й невидимі. Визначенням механічних домішок дають оцінку
чистоти меду. Механічні домішки визначають методом фільтрування й
осадження. Із цією метою 50 г меду фільтрують через металеву (латунну) сітку
в термостаті при 60 °С або розчиняють у теплій воді в співвідношенні 1:1.
Механічні домішки виявляють на сітці фільтру, на дні або поверхні розведеного
меду [2].
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Зрілість меду визначають у випадках підозри на низьку якість, оцінюють за
консистенцією при температурі 20 °С. Мед перемішують ложкою, яку потім
піднімають над поверхнею й повільно обертають. Якщо мед стікає з ложки, то
його вважають незрілим. У випадках "накручення" продукту на ложці зрілим.
Більш точно зрілість меду можна визначити лабораторними методами
дослідження вмісту води, питомої ваги й ступеня кристалізації. Повноцінний
зрілий мед має питому вагу 1,11-1,49 при 20-22 °С, вміст води не більш 22%.
Чим більше в меді кристалів, тим він більш зрілий.
Останнім часом з‘явилося багато літератури, де можна знайти різноманітні
поради щодо способів визначення якості меду в побутових умовах. Серед них і
досить популярний метод визначення «справжності» меду за допомогою
хімічного олівця. Для цього мед пропонується набрати в ложку і провести по
ньому хімічним олівцем паралельні смуги. У випадку фальсифікації,
завищеного вмісту вологи на медові нібито мають залишитися сліди від олівця.
Однак чисельні лабораторні дослідження показали, що такий спосіб визначення
натуральності та якості меду не є достовірним, тож покладатися на нього не
варто [3].
Так як останнім часом виробники меду піддають його фальсифікації, яка
безпосередньо впливає як на кінцевий продукт, так і на самопочуття людини.
Тому щоб запобігти вживанню такого неякісного продукту потрібно звертати
увагу на органолептичні показники меду, які можуть зберегти вам здоров‘я.
Список використаних джерел:
1. Сирохман І. В., Лозова Т. М.Товарознавство цукру, меду, кондитерських
виробів – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 616 с.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Трикотажний одяг небезпідставно називають одягом XX століття.
Красивий зовнішній вигляд, висока гігієнічність і зручність в експлуатації,
необхідна довговічність і надійність вигідно відрізняють трикотажні верхні й
особливо білизняні вироби від аналогічних за призначенням виробів з тканин.
Останнім часом гостро постає питання якості одягу і текстилю, передусім
його безпечність та екологічність.
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Контроль якості виробів з трикотажних полотен - це перевірка
відповідності показників якості виробів вимогам нормативно-технічної
документації. Головною метою виробничого контролю на трикотажних
підприємствах є попередження випуску недоброякісної продукції, яка не
відповідає стандартам та технічним умовам. Для забезпечення високої якості
одягу на підприємствах перевіряють якість сировини, матеріалів, фурнітури
тощо (вхідний контроль). Контролюють технологічні операції до виготовлення
одягу (внутрішній контроль), здійснюють контроль якості готових виробів
(вихідний контроль), а також контроль за пакуванням, зберіганням,
транспортуванням виробів засобами виробництва згідно з нормативнотехнічною документацією.
Якість трикотажних виробів, як й інших текстильних виробів і матеріалів,
визначається сукупністю їх споживних властивостей, що забезпечують їх
здатність задовольняти певні потреби споживачів.
Контроль якості трикотажних виробів об‘єднує комплекс процедур, що
включають проведення відповідних вимірювань та визначення різноманітних
механічних, фізичних, естетичних показників при застосуванні неруйнівних і
руйнівних методів контролю. При цьому на трикотажних підприємствах
методом суцільного неруйнівного контролю перевіряють відповідність виробу
зразку-еталону та сорту, а вибірковим методом - відповідність лінійних
розмірів [1].
Номенклатура показників якості трикотажної продукції різних видів і
призначення повинна відповідати вимогам безпеки для здоров‘я та життя
людини з огляду впливу на неї хімічного складу сировини, оздоблювальних
обробок (апретів, просочувань тощо), зміни фарбувань в умовах експлуатації на
тілі людини (впливу поту, морської, хлорованої, дистильованої води), зручної
експлуатації (відповідність виробу зазначеному розміру), гігієнічних
властивостей. Перераховані показники обов‘язково використовуються при
сертифікації трикотажної продукції.
На торговельних підприємствах перевіряють відповідність маркування і
пакування трикотажних виробів вимогам стандартів і визначають їх сорт.
Особлива увага під час контролю якості та сортності трикотажних виробів
приділяється виявленню, характеристиці та оцінці дефектів. При цьому
необхідно виявити не тільки дефект і дати йому однозначне тлумачення та
характеристику за основними ознаками, а й причину його появи, оцінити його
вплив на рівень якості виробу, а також вивчити можливість усунення
виявленого дефекту у сфері виробництва чи торгівлі.
Якість трикотажних виробів залежить від багатьох чинників. Основними з
них слід вважати:
- забезпеченість високоякісними сировинними ресурсами (волокнами,
пряжею, нитками, барвниками, текстильно-допоміжними речовинами та ін.);
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- обґрунтованість технологічних режимів виробництва й обробки цих
полотен і виробів;
- наявність прогресивного в‘язального й оброблювального обладнання;
- впровадження останніх досліджень науки та світового досвіду в практику
трикотажного виробництва; кваліфікація інженерно-технічних працівників;
- якість нормативної та проектної документації, де регламентуються
вимоги до оформлення асортименту, основних споживних властивостей і рівня
якості продукції;
- обґрунтованість вибору методів оцінки та контролю якості полотен та їх
основних споживних властивостей [2].
Працівники відділу технічного контролю на підприємствах здійснюють
внутрішній технічний контроль з метою перевірки відповідності якості пряжі та
ниток, трикотажних полотен, фурнітури та інших матеріалів. Якість матеріалів
визначається органолептичними та інструментальними методами.
Органолептичними
методами
встановлюють
вид
трикотажного
переплетення, оглядаючи лицевий та зворотній бік матеріалу, наявність
дефектів зовнішнього вигляду полотен, відповідність зразку-еталону,
визначають відповідність норм усіх показників якості. Сорт полотна
визначають візуально, розглядаючи на бракувальній машині або на
бракувальному столі з обох боків полотно, тобто визначають за дефектами
зовнішнього вигляду та встановлюють за найгіршими показниками.
Ознаками визначення сортності тканин є міцність фарбування; фізикомеханічні показники, пороки зовнішнього вигляду.
За фізико-механічними та фізико-хімічними показниками полотно повинно
відповідати нормам, зазначеним у нормативних документах на конкретний вид
полотна виробів.
Інструментальними методами в лабораторії підприємства визначають
показники експлуатаційних та технічних властивостей матеріалів - товщину,
масу, поверхневу щільність трикотажу, щільність, міцність, розтяжність,
усадку, зминання, драпірування, осипання, прорубування, повітропроникність,
гігроскопічність тощо.
Отже, перевірка сировини на початкових етапах, контроль за операціями
виготовлення трикотажних виробів впливають на якість кінцевого виробу.
Тому на підприємствах працівники повинні суворо дотримуватись всіх вимог,
які зазначені в нормативній документації на трикотажні вироби.
Список використаних джерел:
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ОРГАНІЗАЦІЯ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
За сучасного розвитку ринку одним з найперспективніших і динамічніших
напрямів економічної діяльності як у світі, так і в Україні є логістика. Логістика
по праву вважається ефективним джерелом забезпечення конкурентних
переваг.
Світовий ринок логістичних послуг оцінюється у більше, ніж 5 трлн. дол.
(2012 р.) і щорічно зростає на 4-5%. В Україні ринок логістичних послуг почав
формуватися на початку 90-х років XX ст. А першими на ньому стали діяти такі
відомі західні логістичні компанії, як «United Parcel Service» (UPS) (США),
«Thomas Nationwide Transport»(TNT) (Нідерланди), «Schenker – Billspedition
Transport Logistics» (Schenker – BTL) (Німеччина/Швеція) [4].
Логістичні послуги є важливими складовими ринкової системи
господарювання. Саме завдяки засадам логістики і застосуванню на практиці
принципів та методів щодо організації логістичних процесів забезпечується
налагодження, безперебійний рух матеріалів, ресурсів і готової продукції від
виробника до споживача.
На сучасному ринку логістичних послуг в Україні можна виділити три
основних напрями:
– виконання перевезень і експедирування вантажів транспортом різних
видів;
– надання складських послуг;
– надання послуг щодо інтеграції, а також керування ланцюгами
постачань.
Зараз в Україні на перевезення, зберігання продукції і сировини суб'єкти
економічної діяльності витрачають приблизно 15% ВВП, в країнах ЄС і США
логістичні витрати складають 12-16% ВВП, в Китаї – 26, в Японії – 6%. За
експертними оцінками, українські компанії щорічно вкладають в логістику
близько 10 млрд. дол. При цьому 70% логістичних витрат доводиться на
транспорт (7 млрд. дол.), 25 – на складське зберігання (2,5 млрд. дол.) і близько
5% – на управління логістичними потоками (0,5 млрд. дол.). В той же час в
рейтингу Всесвітнього банку за показником ефективності логістики (Logistics
Performance Index – LPI) у 2013 р. Україна зайняла лише 73-е місце серед 150
країн. Для визначення показника ефективності логістики оцінювалися 7
параметрів: діяльність митної служби – наша країна зайняла 97-е місце,
інфраструктура – 74-е, міжнародні перевезення – 83-е, компетентність
логістики – 90-е, «трекінг і трейсинг» (фіксація і відстежування шляху) – 80-е,
внутрішні витрати на логістику – 21-е і своєчасність доставки – 55-е [1].
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На сьогодні в українському секторі міжнародних автоперевезень задіяно
понад 2 тис. автопідприємств, автомобільний парк яких нараховує близько 16,5
тис. одиниць. Сукупний річний оборот лише найбільших транспортних
підприємств, що займають близько 20% ринку міжнародних автоперевезень,
становить близько 37 млн. доларів. Лідерами міжнародного автотранспортного
бізнесу України є: ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід», ТОВ «Транс
Кінг», ТОВ «Укртрансзахід», компанії «Транс Пеле», «Орлан Транс Груп»,
«Камаз-Транс-Сервіс».
В отриманні комплексних логістичних послуг, у тому числі і складських,
зацікавлені торговельні мережі й міжнародні виробники – компанії, що
працюють із косметичними засобами, побутовою хімією, побутовою технікою,
продовольчими товарами, меблями, зокрема, великі роздрібні мережі («Фоззі»,
«Фуршет», «Велика кишеня», «Сільпо» тощо), міжнародні компанії («Auchan»,
«Danone», «Вимм-Биль-Данн», «IKEA», «Metro Cash&Carry», «Kodak», «LG»,
«Nestle Food», «Pepsi», «Procter&Gamble», «Unilever»), але, нажаль, в
складському господарстві 70% припадає на перепрофільовані склади і лише
близько 10 – на високопрофесійні центри логістики та нові складські
комплекси, які відповідають сучасним вимогам.
Поліпшити ситуацію із якістю надання логістичних послуг в Україні
можуть іноземні інвестиції. На сьогодні іноземні інвестиції у будівництво
логістичних комплексів навколо міст-мільйонників, і, в першу чергу, навколо
Києва, зроблені іноземними компаніями, зокрема «Kuehne & Nagel» – два
складські комплекси у Києві та в Гостомелі, HCM Group – в Обухові, «Westgate
Logistic» – у селищі Стоянка, «Raben» – у Броварах тощо [2].
Також в Україні спостерігається така тенденція, що більше половини
ринку логістичних послуг зосереджено всередині компаній-замовників.
Прикладами таких компаній, є «Орлан-транс» у вантажоперевезеннях,
«Укрвино» і «Тетра Пак» в області складського сервісу, вони створили власні
підрозділи, тому, що не знайшли необхідних пропозицій на ринку.
З існуючих в Україні 120 транспортно-експедиційних компаній і
складських центрів до рівня 3PL досягають не більше 10 компаній: «КомораС», «Ост-Вест Експрес», «Kuehne&Nagel», «Maersk Line», «РЕП-транс», «ТБНЛогістика», «Українські вантажні кур‘єри», «ICT», «Raben-Україна». Такі
компанії, як «CAB-Сервіс» і їх дочірня компанія «Комора-С» в більшості
зосереджені на внутрішньому вантажообігу, хоча їхніми клієнтами є багато
великих компаній – «Проктер енд Гембл Україна», «Крафт Фудз Україна»,
«ГласкоСмітКлайн Хелекер Юкрейн» та ін. [4].
Серед національних логістичних 3PL-операторів заслуговує на увагу
компанія «Українські вантажні кур‘єри (УВК)», яка надає комплексні
логістичні послуги на ринку України з 2001 року і пропонує:
- послуги зберігання в таких містах, як Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса,
Харків, Львів;
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- систему доставок («точно в строк»; «від дверей до дверей»);
- доставка від 1 ящика, час доставки по Україні 36 год.;
- експрес-доставку (гарантована доставка по всій Україні «від дверей до
дверей» за 24 год.; відсутність обмежень на вагу і розмір; індивідуальний підхід
до кожного клієнта);
- складські послуги (28 складів в Україні (40 тис. кв. м.); сучасний
складський термінал класу А (10000 кв. м); використання палетної технології
обробки і зберігання, система управління складом, система забезпечення
документообігу (DCS);
- повний спектр складських послуг; повний спектр митно-брокерських
послуг; доставка вантажів із країн Європи, СНД та Росії; міжнародні
перевезення авто- та залізничним транспортом.
Постійними клієнтами УВК є більше 350 компаній.
Ще однією проблемою розвитку в Україні ринку логістичних послуг є те,
що існує нерівномірність розвитку ринку логістичних послуг в територіальному
розрізі. Найбільша кількість підприємств, які здійснюють логістичну
діяльність, зареєстровано у Київській області – 28 (у т. ч. м. Києві - 21),
Одеській області – 2 (у т. ч. м. Одесі - 1), у містах Львів та Миколаїв – 2,
Харків, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Ужгород, Запоріжжя – по 1 [2].
Логістична діяльність в Україні – одна із наймолодших. Цей ринок
характеризується дефіцитом кваліфікованих спеціалістів, недостатньо
розвинутою інфраструктурою, слабкою підтримкою з боку держави.
Незважаючи на наявність окремих гальмуючих чинників, ринок логістичних
послуг в Україні успішно розвивається. Однією з визначальних умов
ефективного функціонування вітчизняного ринку логістичних послуг є
формування сучасної, науково обґрунтованої стратегії його розвитку з
урахуванням інноваційного потенціалу економіки України, національних
пріоритетів та світових процесів глобалізації та регіоналізації.
Список використаних джерел:
1. Логістика в Україні Ғ історія довжиною 20 років // Українська правда. 2013.
2. Шимко О. Ринок логістичних послуг: проблеми становлення та розвитку
/ О. Шимко // Наукові записки. Серія ―Економіка". – 2011. – 16. – C. 422-434.
3. Шоповал С. Перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в Україні /
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ САЛАТІВ З МОРСЬКОЇ КАПУСТИ В
УМОВАХ ПІДПРИЄМСТВА «ТРІАЛ»ТМ
Концепція здорового харчування, яка отримала визнання в багатьох
країнах світу і державну підтримку в Україні, визначає пріоритетні напрями
досліджень у галузі харчової технології та створення нових харчових продуктів.
Останнім часом економічно розвинені країни виявляють зацікавленість у
використанні біоресурсів океану, які займають значне місце в забезпеченні
населення ессенціальними біологічно активними речовинами, що мають
унікальну хімічну природу.
Раціональне харчування сприяє збереженню здоров‘я, високій фізичній та
розумовій діяльності, активному довголіттю [2, с. 16], підвищує стійкість до
іонізуючого випромінювання, мобілізує захисні сили організму, нормалізує
функціонування імунної, кровотворної, травної системи, знижує дозу
внутрішнього опромінення від радіонуклідів стронцію та цезію, що
потрапляють до організму з їжею [3, с. 100].
Істотний теоретичний і практичний внесок у створення продуктів
харчування з ламінарії внесли вчені: Амінов А.А., Боева А.Ю.[1], Підкоритова
А.В., Вишневська Т.І., Врежесинська О.А. [2], Герасімов Г.А., Коденцова
В.М.[2], Козярин І.П., Корзун В.Н. [3], Кутин О.И. [5], Парац А.Н. [3], Трухін
Н.В., Сагло В.І. [3] та ін. Незважаючи на порівняно велику кількість робіт в
області переробки морської капусти, проблемі створення кулінарних виробів
тривалих термінів зберігання без хімічних консервантів та інших шкідливих
добавок, приділяється все ще недостатньо уваги.
Метою роботи є дослідження якості салатів з морської капусти
органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками.
Якість є поняттям об‘єктивним, яке показує стан економіки, розвиток
соціальної інфраструктури, рівень життя країни в цілому. При оцінці якості
враховують ті показники, які є обов‘язковими і регламентуються нормативною
документацією. Визначення якості продукції носить періодичний характер.
Товари, що пройшли випробування на якість, отримують сертифікат
відповідності, котрий гарантує якість продукції протягом певного періоду. Під
час оцінки якості салатів з морської капусти звертали увагу на органолептичні
та фізико-хімічні показники [5].
Цінним і порівняно недорогим джерелом для виробництва продуктів
масового, функціонального і спеціалізованого харчування є морські водорості,
зокрема, ламінарія. Вона містить унікальний комплекс біологічно активних
речовин, необхідних для повноцінного функціонування організму: вітаміни
«А», «Е», «С», групи «В» та інші, включаючи антиоксиданти, хлорофіл,
каротиноїди, амінокислоти, імуноактивний полісахариди, компоненти, здатні
зв'язувати токсини (тканинні сорбенти), кальцій, фосфор, магній, а також безліч
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мікроелементів. Значну частину (близько 40 % від маси сухої ламінарії)
становить альгінова кислота, яка є природним іонообмінником і володіє
сорбційною здатністю відносно важких і радіоактивних металів [3, с. 103].
Об'єктом досліджень було обрано салат з морської капусти «Делікатесний»
суб‘єкта підприємницької діяльності Андрусенко Л.М. «Тріал»ТМ. В процесі
дослідження було виконано органолептичний, мікробіологічний, фізикохімічний методи досліджень, а також якість салатної продукції оцінювали
відповідно до правил проведення дегустацій.
В процесі органолептичних досліджень показників якості було оцінено:
зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак та запах. З фізико-хімічних
показників для салатів найбільше значення мали масова частка кухонної солі,
титрована кислотність, волога.
Органолептична оцінка салату з морської капусти «Делікатесний»
проводилась в лабораторії підприємства СПД Анрусенко Л.М. «Тріал»ТМ. Під
час оцінки в лабораторії температура була 190С, відносна вологість 74,5%. При
оцінці зовнішнього вигляду звертали увагу на стан готового продукту. Також
звернули увагу, що морська капуста та овочі нашинковані рівномірно, крабові
палички подрібнені рівномірно у вигляді кубиків. Салат рівномірно
перемішаний з прянощами і приправами, заправлений олією.
При оцінці кольору звертали увагу на відповідність кольору даним
складникам салату. Відібравши пробу масою 50г, встановили, що салат має
приємний смак, властивий даному виду продукту, без сторонніх присмаків та
запахів. Для порівняння проведеної органолептичної оцінки з ТУ У 25095224399 результат оцінки представимо в табл. 1.
Таблиця 1
Результат дослідження органолептичних показників салату з морської
капусти «Делікатесний»
Найменування
показника
Зовнішній вигляд

Норма (ТУ У 25095224399)
Морська капуста, овочі
нарізані у вигляді соломки,
рівномірно перемішані з сіллю,
цукром, спеціями, прянощами
та заправлені олією

Колір

Темно-зелений для
морської капусти, червоний для
моркви

Консистенція
морської капусти, овочів
Смак та запах

М‘яка, допускається
жорсткуватість
Приємний, властивий
даному виду продукту, без
стороннього присмаку та запаху
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Результат дослідження
Морська капуста, овочі
нарізані у вигляді соломки,
м‘ясо крабів у вигляді
кубиків, рівномірно
перемішані з сіллю, цукром,
спеціями, прянощами та
заправлені олією.
Темно-зелений для
морської капусти, рожевий
для моркви, білий для цибулі
та м‘яса крабів
Жорсткувата
Приємний, властивий
даному виду продукту, без
стороннього присмаку та
запаху

Органолептична оцінка салату з морської капусти «Делікатесний»
показала, що показники, які були отримані при оцінюванні, мали допустимі
відхилення від норми. Як висновок, органолептичного дослідження зазначимо,
що продукт відповідає вимогам ТУ У 25095243.001-99.
Проведені фізико-хімічні методи дослідження дали змогу визначити
хімічний склад продукту (масова частка солі, кислотність, масова частка овочів
і морської капусти, масова частка жиру) за допомогою фізичних приладів,
реактивів.
Аналіз проводився в такому порядку: наважку середньої проби 20г
зважили у фарфоровій чашці з точністю 0,01г і без втрат перенесли, змиваючи
гарячою дистильованою водою крізь воронку в мірну колбу. Колбу долили
гарячою водою (800С) до ¾ об‘єму, струсивши залишили стояти 30 хвилин, при
цьому періодично струшували. Потім колбу охолоджували під краном
проточною водою до кімнатної температури. Долили до мітки дистильованої
води і закоркували пробкою, потім добре перемішали суміш. Рідину
фільтрували за допомогою сухого складчастого фільтру в сухий стакан. Із
одержаного фільтрату відібрали піпеткою 50 мл рідини і перенесли її в колбу,
додали 5 крапель 1%-ного спиртового розчину фенолфталеїну і титрували 0,1 н.
розчином їдкого калію і отримали рожеве забарвлення, яке не зникало протягом
30 хвилин. Загальну кислотність розраховували у за формулою:
X

a k V 100
,
m v

(1)

де а – кількість 0,1 н. розчину лугу, витраченого на титрування, мл;
k – коефіцієнт переліку на відповідну кислоту;
V – об‘єм рідини в мірній колбі, мл;
m – наважка досліджуваного продукту, г;
v – об‘єм розчину, взятого для титрування.
Оскільки в дослідному салаті міститься оцтова кислота, то коефіцієнт
переліку на відповідну кислоту згідно нормативу (ГОСТ 26185-84) становить –
0,0060.
X1

5.1726 0.006 100 323
0,8%
18 50

За кінцевий результат аналізу приймають середнє арифметичне значення
результатів двох паралельних визначень, різниця між якими не має
перевищувати 0,03%.
Для отримання паралельного результату проведемо друге дослідження за
аналогічною методикою.
X2

4,5402 0,006 100 232
0,79%
16 50

Х1 – Х2 > 0,02%
0,8% – 0,79% =0,01% > 0,025
При визначенні співвідношення морської капусти і овочів результати
показали, наступне: 75% - морської капусти; 15% - овочів (моркви і цибулі);
10% - крабові палички.
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Визначення масової частки жиру від маси нетто 150 г салату з морської
капусти «Делікатесний» проводили методом С.В. Рушковського. Кількість
жиру в досліджуваному продукті визначили за різницею маси сухої наважки,
взятої для екстрагування, і обезжиреного залишку. Використовуючи цей метод,
одночасно провели додаткове дослідження в одному й тому ж апараті при
однакових умовах. В результаті чого не було коливань щодо результатів між
паралельними дослідженнями. Вміст жиру визначали за формулою:
X

(m1 m2 ) 100%
,
m

(2)

де m – наважка продукту;
m1 - маса висушеного пакетика до екстрагування жиру, г;
m2 – та ж, після екстрагування жиру, г.
Отже, середнє арифметичне значення масової частки жиру двох
паралельних показників дорівнює 0,03%.
Проблема збереження якості салатів з морської капусти включає адекватні
методи дослідження, в тому числі фізичних, застосування яких дозволить
вчасно попередити зниження їхньої харчової цінності, погіршення
органолептичних властивостей, і є актуальним.
Нами проведено дослідження індукційного періоду окислення олій із
застосуванням теплового методу та рефрактометричного аналізу. Дослідження
проводились в лабораторії Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ. Підчас дослідження в лабораторії температура кімнати була 19 0С,
відносна вологість - 74,5%.
Насамперед, варто зазначити, що під дією молекулярного кисню на
гліцериди жирів при невисокій температурі виявляється, що зовсім не окислені
жири важко піддаються дії молекулярного кисню. На початку контакту кисню з
такими жирами окислення або зовсім не відбувається, або швидкість цього
процесу досить незначна. Цей період дії кисню, який у різних випадках має
різну тривалість, називається індукційним. Тривалість його залежить від
температури нагрівання жиру, від наявності речовин, що продовжують його.
За даною методикою було проведено дослідження 2-х зразків олії: олія
кукурудзяна рафінована (зразок ғ 1), олія маслинова рафінована (зразок ғ 2).
Початкові заміри показника заломлення (n) для зразків ғ 1-2 відповідно
склали: n1 = 1,472; n2 = 1,466.
Після 35-хвилинного нагрівання, протягом якого через кожних 10 хвилин
показник заломлення вимірювався для кожного зразка, значення n почали
змінюватись: насамперед, для зразка ғ 1, а за 10 хвилин і для зразка ғ 2 (інші
показники, які отримувались через кожні 10 хвилин зразка ғ 2, не
змінювались). Результати досліджень показника заломлення представимо у
вигляді табл. 2.
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Таблиця 2
Результати досліджень показника заломлення кукурудзяної та
маслинової олії
Назва
досліджуваного
продукту
Олія кукурудзяна
рафінована
Олія маслинова
рафінована

початковий

на 15
хв.

Час проведення досліду
на 30
на 45
на 1,15
хв.
хв.
год.

1,472

1,476

1,475

1,471

1,466

1,467

1,466

1,466

на 1,30
год.

на 1,45
год.

1,471

1,472

1,471

1,466

1,466

1,465

Для перевірки отриманих даних і виключення некоректних дій через
визначений період, було проведено паралельний дослід, в результаті отримали
ідентичний показник.
Провівши дослідження, нами зроблені наступні висновки: індукційний
період для зразка ғ 1 склав 55 хв., а для зразка ғ 2 – 60 хв.. Показники
заломлення змінювались нехарактерно для подібних досліджень. Звичайно він
має не зменшуватись, а навпаки, зростати, що свідчить про утворення оксигруп, збільшення молекулярної маси і кількості ненасичених кислот, що
входять до складу олії (зразка ғ 1).
Як видно із досліджень, показник заломлення зразка ғ 1 мав суттєві зміни,
що свідчить про фальсифікацію даного продукту, тобто вміст речовин в олії,
незазначених на етикетці. В результаті використання кукурудзяної олії в
харчових цілях є недоцільним. Перед усім, спадає на думку те, що зразок олії
(ғ 1) не відповідає повною мірою тій сировині, з якої вона виготовлена.
Показник заломлення зразка ғ 2 має несуттєві зміни за 7-ми результатам
досліджень. Це свідчить про використання натуральної сировини при
виготовленні маслинової олії. На основі табл. 2 побудуємо графік зміни
показників заломлення олії двох зразків (рис.1).
Харчову цінність маслинової олії визначають гліцериди (98 – 99%), які
характеризуються певною кількістю жирних кислот, властивих даній олії, що
використовуються при ідентифікації рослинних олій. Вміст хімічних речовин
маслинової олії представимо у вигляді табл. 3
1,478

1,476
1,474
1,472

1,47
1,468
1,466

1,464
1,462
1,46

1,458

початкове

на 15 хв.

на 30 хв.

на 45 хв.

кукурудзяна олія

на 1,15
год.

на 1,30
год.

на 1,45
год.

маслинова олія

Рис. 1. Зміна показників заломлень рафінованих олій двох зразків
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Отже, проведені нами дослідження, показали, що маслинова олія має
позитивні показники, то і відповідно по іншим показникам вона є якісною.
Виникає пропозиція використання її при виробництві салатів з морської
капусти.
Таблиця 3
Вміст хімічних речовин маслинової олії
Показники

Вміст речовин
99,80
99,00
0,30
94,70
15,75

сума ліпідів, %
тригліцериди, %
в – ситостерин, %
жирні кислоти, %
насичені
в тому числі:
- пальмітинова
-стеаринова
-арахінова
Мононасичені
в тому числі:
-пальмітоолеїнова
-олеїнова
-ейкозинова
-ерукова
поліненасичені
в тому числі:
-лінолева
вітаміни, мг/100г:
вітамін Е
в тому числі: % до суми токоферолів:
-токоферол
-токоферол
калорійність (розраховано) 100г олії, ккал

12,90
2,5
0,35
66,90
1,55
64,90
0,50
12,10
12,00
13,0
90
10
927-929

Органолептичні та фізико-хімічні
рафінованої олії представлені в табл. 4

показники

якості

маслинової

Таблиця 4
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості маслинової
рафінованої олії

Найменування показника
Смак та запах

Характеристика та норма
Властивий маслиновій олії без сторонніх
присмаків та запаху
Світло-жовтуватий
Прозоре, без осаду
15,0
0,4
0,05

Колір
Прозорість
Кольорове число, мг йоду, не більше:
Кислотне число, мг КОН, не більше:
Масова частка не жирових домішок, % не
більше:
Масова частка вологи і летючих речовин, %
не більше:
Йодне число, г йоду на 100г
Масова частка неомилюючих речовин, % не
більше:

0,2
74-92
1,5
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При вживанні в їжу маслинової олії, підвищується імунітет організму
людини, виводиться залишок холестерину з крові, допомагає міжклітинному
обміну, бере участь в побудові нервової та мозкової тканин.
Масову частку кухонної солі в салаті «Делікатесний» визначали
аргентометричним методом. Аргентометричний метод полягає у взаємодії
натрій хлору з азотнокислим сріблом в присутності хромкислого калію із
утворенням червоного осаду – хромкислого срібла. Отримані в процесі
дослідження результати розраховано за формулою:
X6

k 0.00585 v v1 100
,
v2 m

(4)

де х6 - масова частка хлористого натрію (%);
v - об‘єм водяної витяжки в мірній колбі, см3;
v1 - об‘єм розчину азот кислого срібла 0,1 моль/дм3, використаний на
титрування досліджуваного розчину, см3;
v2 - об‘єм водяної витяжки, взятої для титрування, см3;
m - наважка досліджуваного зразку;
0,00585 – кількість хлористого натрію, відповідно 1 см3 розчину 0,1
моль/дм3 азоткислого срібла, г;
k – коефіцієнт перерахунку на точний розчин 0,1 моль/дм3 азот кислого
срібла.
Отже, масова частка кухонної солі продукту становить 0,2%. Результати
фізико-хімічних досліджень, проведених нами, порівняємо з ТУу 25095243.00199 та представимо у вигляді табл. 5
Таблиця 5
Результати фізико-хімічних показників салату з морської капусти
«Делікатесний»
Найменування показника
Масова частка солі, % від
маси нетто продукту
Титрована кислотність, %
в перерахунку на оцтову
кислоту, не більше
Масова частка овочів і
морської капусти, % від маси
нетто продукту
Масова частка жиру, %
від маси нетто продукту

Згідно ТУ У
25095243.001-99

Результати
досліджень

від 0,2 до 2,0 включно

0,2

від 0,02 до 1,0 включно

0,02

від 75 до 90 включно

20-80 (на 100г
продукту)

від 0,5 до 5,0 включно

0,03

Проаналізувавши табл. 5 відмітимо наступне, дослідження якості салатів з
морської капусти на виробничому підприємстві показали, що відхилення за
окремими показниками незначні і якість продукту відповідає нормативним
вимогам.
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Якісний склад мікрофлори морської капусти не постійний та залежить від
багатьох факторів, впливу навколишнього середовища та передусім вмісту
мікрофлори води. Мікробіологічним методом визначили ступінь забрудненості
салатів з морської капусти мікроорганізмами, а також видовий склад
мікрофлори, наявність у продукті бактерій, які здатні викликати отруєння і
захворювання людей. Зразки були відправлені 10 лютого 2014 року до
бактеріологічної лабораторії м. Вінниці та отримані з результатом 14 лютого
2014 року. Результати мікробіологічних досліджень представимо і порівняємо з
нормативом ТУУ 25095243.001-99 в табл. 6
Таблиця 6
Результати мікробіологічних досліджень показників якості салату з
морської капусти “Делікатесний”
Патогенні
мікроорганізми, в т.ч
сальмонела

2 х 105

0,01

1,0

25

1 х 104

0,01

1,0

24

Сульфітредуцируємі
клостридії

Staphaureus

Норматив
(ТУУ
25095243.00199)
Результати
досліджень

БКГ

Показник

Кількість
муофільних та
факультативно
аеробних
мікроорганізмів,
КОЕ в 1 г, не
більше

Маса продукту 100 г, в якій не
допускається

0,01

Примітка

Пліснява та
дріжджі
відсутні

0,005

Результати досліджень бактеріологічної лабораторії м. Вінниці показали,
що показники відповідають нормі.
Таким чином, аналіз отриманих даних показав, що нові інгредієнти
кулінарних виробів на основі морської капусти знижують окислювальному
псуванню ліпідів, зазвичай, що виникає в процесі виготовлення та зберігання
салатів, і сприяє збереженню повноцінного складу ліпідів. Проведено
комплексну товарознавчу оцінку якості кулінарного виробу на основі морської
капусти, виготовленого за традиційною і за вдосконаленою технологією з
використанням нових інгредієнтів встановлено, що комплексні показники
якості нового асортименту вище аналогічних показників контрольних зразків.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ
ЯКОСТІ
QFD-методологія використовується для забезпечення кращого розуміння
вимог споживачів при проектуванні, розробці і вдосконаленні продукції, послуг
і процесів з застосуванням все більшої орієнтації на встановлені і передбачувані
потреби споживачів. Не дивлячись на проблеми і труднощі, які виникають,
QFD вже давно і з успіхом використовується різними компаніями світу.
У основі цієї моделі лежить модель профілю якості, розроблена японським
вченим Н. Кано. У відповідності до цієї моделі, профіль якості продукції
(послуги) включає три складові - базова, бажана і необхідна якість. І завдання
полягає в раціональному їх поєднанні.
Згідно до моделі QFD виділяють чотири етапи розгортання функцій якості
[2]:
1. Планування продукту.
2. Проектування продукту.
3. Проектування процесів.
4. Проектування виробництва.
Найбільш відповідальним є етап планування продукту, на якому повинні
бути виявлені групи потенційних споживачів нового продукту або послуг, їх
потреби і очікування. Досвід показує, що до 80% додаткових витрат,
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викликаних змінами в період розробки і реалізації проекту, розробки і освоєння
випуску нової продукції (послуги), удосконалення старої продукції чи послуги,
обумовлені помилками у встановленні потреб потенційних споживачів.
На другому етапі моделі QFD на основі заданих характеристик продукту
здійснюється його проектування. Наприклад, у разі розробки нового виду хліба
має бути розроблений комплекс документації, рецептура на основі діючих
стандартів. Характеристики продукції можуть коректуватися і уточнюватися,
якщо в цьому виникає потреба (зміна цін на сировину, обладнання, зміну
кон'юнктури ринку).
На етапі «проектування процесів» на основі специфікацій проектуються
процеси закупівлі сировини, матеріалів, проводитися вибір постачальників,
проектуються технологічні процеси випікання хліба, розробляється комплект
технологічної документації, визначаються основні параметри процесів.
На етапі «проектування виробництва» опрацьовуються питання організації
виробництва, вибирається необхідне технологічне устаткування, а також
устаткування для здійснення технічного контролю, розробляються необхідні
процедури і робочі інструкції для процесів первинної підготовки, формування,
випікання, контролю і перевірки якості, використання яких забезпечить високу
якість виготовлення (представлення) хлібобулочної продукції [2].
У основі QFD лежить використання серії матриць — так званих «будинків
якості», що дозволяють інтегрувати вимоги споживачів до рівня якості з
параметрами продукту або процесу. У матриці вимоги покупців представлені у
рядах, а параметри продукту/процесу — в стовпцях.
Основна мета використання матриці — встановлення відповідності між
потребами клієнтів, тобто відповіддю на питання: «Що?» і тим, за допомогою
чого вони задовольняються, тобто відповіддю на питання «Як?» [1].
«Дах» „будинку якості‖ — матриці — показує ступінь кореляції між
параметрами продукту/процесу, а права частина матриці дозволяє оцінити
успішність задоволення вимог клієнтів щодо конкурентів або якнайкращих
досягнень в даній області.
Будинок якості містить 6 елементів:
1. Вимога клієнта. Структурований перелік вимог, що удержується із заяв
клієнта.
2. Технічні вимоги. Структурована сукупність параметрів продукції або
послуги.
3. Матриця планування. Ілюструє сприйняття клієнта, спостережувані в
ході дослідження ринку. Включає відносну важливість вимог клієнта,
ефективність компанії і конкурентів в задоволенні цих вимог.
4. Матриця взаємин. Ілюструє сприйняття групи QFD відносно взаємин
між технічними і споживчими вимогами. Застосовується відповідна шкала, яка
ілюструється з використанням символів або цифр.
5. Матриця технічної кореляції. Використовується для визначення того, де
технічні вимоги підтримують або перешкоджають зміни послуги або продукту.
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6. Технічні пріоритети, орієнтири і цільові показники [3].
Остаточним результатом матриці стає сукупність цільових показників для
кожної технічної вимоги, які співвідносяться з клієнтськими запитами.
Впровадження
в
діяльність
хлібобулочного
заводу
методики
структурування функцій якості дозволяє:
значно підвищити якість продуктів, які виробляються і супутніх
послуг;
збільшити термін зберігання продукції;
значно зменшити кількість скарг;
значно зменшити виробничі витрати;
значно підвищити продуктивність праці;
Для того, щоб визначити показники конкурентоспроможності хліба, нами
були відібрані зразки від партії хліба, які відповідають вимогам стандарту або
технічних умов. Також були відібрані зразки хлібобулочної продукції, яка
найбільш задовольняє потреби споживачів (продукція конкурента) [4].
На основі відібраних проб було проаналізоване співвідношення наступних
параметрів: стан поверхні, забарвлення, стан м'якуша, вологість, кислотність, а
також пористість між відібраним зразком і продукцією конкурента (табл. 1).
Таблиця 1
Матриця показників якості хлібобулочних виробів конкурента та
власного виробництва
Стан
поверхні

Забарвлення

Стан
м‘якуша

Вологість

Кислотність

Пористість

Наш зразок

5

3

4

5

3

4

Конкурент

5

5

4

4

4

5

На основі даних показників видно, що в порівнянні з продукцією
конкурента, стан поверхні повністю відповідає вимогам споживачів,
забарвлення – лише на 3/5=0,6 (або 60%), стан м‘якуша – на 100% у порівнянні
з конкурентом, але його можна покращувати, в тому числі, за рахунок
впровадження методики розгортання функції якості. Вологість продукції краще
відповідає вимогам споживачів і на 5/4=1,25 (або 25%) переважає продукцію
конкурента. Балова оцінка кислотності нижча, ніж в продукції конкурента і
складає лише 3/4=0,75 (або 75%) від еталона. Коефіцієнт пористості складає
4/5=0,8 (або 80%) від оцінки конкурента.
В цілях швидкого і ефективного досягнення покращення якості, і як
наслідок, конкурентоспроможності продукції, вказаних вище, необхідно:
створити умови для продуктивної командної роботи;
проводити всі виробничі процеси послідовно;
мати в своєму розпорядженні всю необхідну інформацію про ринок;
ретельно документувати те, що відбувається на всіх етапах процесу;
якомога повніше враховувати думки споживачів;
бути відвертими із споживачами.
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Таким чином, метод QFD є універсальним інструментом розробки і
покращення продуктів, який інтегрує методики маркетингової інформації,
бенчмаркінга продуктів і послуг та інженерного аналізу, який формує
безперервний інформаційний потік, що гарантує зв‘язок всіх елементів
виробничої системи із вимогами споживача.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО СТАНДАРТИЗАЦІЮ»
У зв‘язку з виданням Закону України «Про стандартизацію», поточна
редакція якого була здійснена 11.02.2015р., виникла нагальна необхідність
проаналізувати його зміст, структуру та актуальність у сучасний період
розвитку України.
Законодавство в галузі стандартизації ставить перед собою такі завдання,
як регулювання діяльності державних органів, підприємств, організацій різних
форм власності та громадян з розробки, виробництва, реалізації і використання
продукції; установлення прав, обов'язків і відповідальності усіх учасників
суспільного виробництва з метою найбільш повного задоволення потреб людей,
трудових колективів і всього суспільства в продукції високої якості, яка
відповідає вимогам безпеки життя і здоров'я людей та збереженню
навколишнього середовища [4].
Основними завданнями щодо реформування системи технічного
регулювання є приведення національного законодавства у відповідність із
законодавством ЄС та забезпечення реалізації його положень, здійснення
необхідних адміністративних та інституційних реформ відповідно до чинних і
таких, що передбачаються до підписання Угод з ЄС і його органами,
запровадження ефективної та прозорої адміністративної системи у сфері
технічного регулювання [1].
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На сучасному етапі на ринках збуту України виявляють велику кількість
фальсифікованих продуктів, що, у свою чергу, вимагає вживання
попереджувальних заходів щодо запобігання появи таких товарів на полицях
торговельних мереж та контролю зі сторони служб захисту прав споживачів
Держспоживстандарту України. Чинне законодавство України складає міцну
нормативну базу стандартизації на усіх рівнях управління економікою. Однак
слід зазначити, що законодавство ще не повною мірою відповідає суспільним
вимогам [4].
Через ситуацію, що склалася в державі на фоні політичних та економічних
подій, Україна зазнала значних змін. У влади виникла необхідність
удосконалити або змінити застарілу законодавчу базу, яка гальмує процес
становлення держави на новий рівень.
Законодавство України у сфері стандартизації складається з Закону
України «Про стандартизацію», чинних міжнародних договорів України та
інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у відповідній
сфері [3].
Саме тому важливим етапом є поліпшення Закону України «Про
стандартизацію». Слід зазначити, що останній є важливим документом в
системі регулювання виробництва та реалізації товарів і надання послуг
споживачам.
Даний закон у новій редакції оперує більшою кількістю понять, які є
скоригованими на вихід держави на європейський рівень розвитку усіх сфер
життя; вводяться уточнені визначення, які використовуються не лише на
території України, але і за її межами.
Згідно ст. 7 «Мова національних стандартів та кодексів усталеної
практики» національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються
державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних
або регіональних організацій стандартизації. Це є підтвердженням того, що
держава дійсно взяла курс на відповідність європейським стандартам для
поліпшення та рівноправності української законодавчої бази з європейською
[3].
Поточна редакція визначає ширшу сферу застосування закону,
роз‘яснюючи технологію процесів в організації роботи органів стандартизації,
при цьому охоплює значно більший перелік обов‘язків певних посад та порядок
формування рад. А також розглядаються основні засади розроблення
національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них;
пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації; підготовка
програми робіт з національної стандартизації; повідомлення про проекти
національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити
щодо коментарів; прийняття і скасування національних стандартів, кодексів
усталеної практики та змін до них; перевірка національних стандартів та
кодексів усталеної практики; застосування національних стандартів та кодексів
усталеної практики тощо.
Оновлений Закон спрощує процедуру стандартизації для певних
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підприємств та установ, які виробляють продукти та надають послуги. І саме
через свою широту Закон зменшує можливість реалізації вищезгаданої
фальсифікації товарів, а отже і зменшення кількості неякісного товару на ринку
вітчизняних виробників і надає більш надійних гарант споживачам про якість
товарів і послуг.
Виходячи з нової редакції Закону можна виділити як позитивні, так і
негативні аспекти в його дії.
З одного боку Закон «Про стандартизацію» надає більш повну інформацію
про дії органів стандартизації та підприємств, що потребують певного
контролю та регулювання; використовує та визначає новий спектр понять, які
характеризують державу в позитивному світлі; дозволяє згодом вийти на новий
рівень збуту товарів вітчизняного виробництва (що, у свою чергу, буде
стимулювати залучення іноземного фінансування та збільшить кількість малого
та середнього бізнесу, який збагатить бюджет України); ставить чіткі завдання
перед виробниками, що може спрощувати процедуру отримання сертифікатів
якості чи інших документів, які підтверджують корисність та безпечність
даного товару чи певної послуги.
А з іншого боку Закон не гарантує введення в дію усіх наданих
можливостей, так як потребує значного реформування у державі; Закон ставить
за мету докорінно змінити систему стандартизації в Україні через
невідповідність європейським стандартам, що вимагає невідкладних змін в усіх
сферах діяльності країни.
Закон пропонує встановити нову національну систему стандартизації, яка
буде відповідати сучасним вимогам, а точніше, в створенні організаційних
форм діяльності в галузі стандартизації в відповідності з міжнародною та
європейською практикою.
Закон передбачає створення та функціонування єдиного Національного
органу стандартизації. Функції національного органу стандартизації
виконуватиме юридична особа публічного права, створена центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
стандартизації.
Отже, Закон України «Про стандартизацію» є важливою ланкою у наданні
державних послуг та покращенні якості життя суспільства. Лише ефективне
виконання усіх пунктів Закону дасть можливість гарного початку
реформування всіх інших взаємодіючих галузей.
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Українська легка промисловість сьогодні є потужним багатогалузевим
комплексом з виробництва товарів народного споживання. Вона забезпечує
приблизно 150 тис. робочих місць. Цей соціально вагомий сектор економіки
орієнтований на кінцевого споживача. Потенціальні можливості підприємств
легкої промисловості дозволяють виробляти широкий спектр товарів, здатних
задовольнити увесь попит внутрішнього ринку.
Текстильна промисловість є провідною галуззю легкої промисловості.
Текстильна промисловість виробляє різні тканини для населення і технічних
потреб. Традиційно тканини виробляються з натуральних волокон як
рослинного (бавовник, льон, коноплі, джут тощо), так і тваринного (вовна,
кокони шовкопряду) походження. З розвитком хімічної промисловості зі
середини 70-х років ХХ ст. зросла частка тканин, вироблених із синтетичних та
штучних волокон.
Виробництво льняних тканин переважає в країнах, де вирощується льондовгунець і є потужності його переробки (Росія, Білорусь, Чехія, Україна,
Польща, Франція, Корея тощо). [6]
Лляна промисловість забезпечує частину споживачів тканинами
побутового та технічного призначення, що вирізняються високою міцністю. Це,
перш за все, брезент, пожежні рукави, сировина для взуттєвої промисловості.
Лляні тканини застосовуються як технічні у поліграфічній промисловості,
деяких галузях машинобудування. Окрім того, лляні тканини потрібні для
виготовлення одягу, білизни тощо. В Україні діє повний цикл виробництва та
переробки льону, функціонує понад 30 льонозаводів. Лляні тканини
виробляють у Житомирі, Рівному — на великих комбінатах, а також на
Коростенській та Марчихіно-Будській фабриках. Україна є експортером
льоноволокна.
Завдяки високим споживчим властивостям: висока вологовіддача,
гігієнічність та гігроскопічність, гарне вологопоглинання, лляні тканини
займають досить велике значення в промисловості. В цей час збільшення
виробництва лляних тканин тягне за собою і збільшення фальсифікації. Тому
актуальність обраної теми полягає у наданні товарознавчої оцінки якості
сучасного асортименту лляних тканин, відповідності кількісних і якісних
показників вимогам нормативної документації.
Об´єктом дослідження було обрано зразки лляних тканин різних
виробників, що реалізуються на ринку м. Харкова. Дослідження проводилось за
190

органолептичними та фізико – хімічними показниками: поверхнева щільність
тканини, гігроскопічність та вологість, водопоглинаюча здатність, величина рН,
стійкість забарвлення до різних дій.[5]
В ході дослідження було виявлено, що найбільшим поставником являється
Корея. Тому в якості об‘єктів були обрані зразки тканин корейського
виробництва, різних торгових марок: ТМ «HWASUN CO», ТМ «DAEDONG
TEXTILE CO», ТМ «SHINHWA PLUS» виробник Bai Zhong; та виробників
України: ТОВ «Галерея льону» та зразок без маркування, також українського
виробництва.
Результати фізико – хімічних досліджень показали, що за
гігроскопічністю, а це показник, що характеризує гігієнічні властивості та
говорить про натуральність тканин, відповідають вимогам НД три зразка
тканин: ТМ «DAEDONG TEXTILE CO» - 8,1 %; ТМ «SHINHWA PLUS» - 9,25
%; ТОВ «Галерея льону» - 8,2 % (за НД: не менше 7 %). Ці ж тканини мають
високі показники й за вологою: 10 %; 8,85 %; 8 % відповідно. [4]
В ході виявлення стійкості забарвлення було встановлено: щодо дії
мильного розчину найякіснішим виробом є зразок ТОВ «Галерея льону», оцінка
стійкості забарвлення складає – 4/4/4. Стійкість забарвлення відносно дії
розчину «поту» теж найкраща у ТОВ «Галерея льону» (4/4/4). [2]
Показники зразків щодо дії прасування, то всі зразки тканин отримали по 5
балів. За показником безпеки - рН, всі зразки відповідають вимогам НД, тобто
входять до межі допустимого значення – 4,8 – 7,5 од..
За результатами органолептичної оцінки та визначення лінійних розмірів
було встановлено, що зразок ТОВ «Галерея льону» відповідає 1-му сорту, всі
інші зразки відповідають 2-му сорту, так як не має жодних дефектів.[1],[3]
Підводячи підсумки після проведення органолептичних та фізико –
хімічних досліджень, можна зробити висновок, що найбільш якісні та дійсно
лляні тканин поставляє на ринок попиту України ТОВ «Галерея льону»,
виробник - Україна.
Список використаних джерел:
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ГОСТ 12739-85 «Матеріали текстильні. Методи випробування
стійкості забарвлення до праня»;
3.
ГОСТ 10138 - 93 «Тканини чисто льняні, льняні та напівльняні
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ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ
ВИНОГРАДУ ПРИ РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Серед інноваційних сировинних інгредієнтів, нетрадиційних для
кондитерської галузі, перспективу у використанні для створення нових видів
кондитерських виробів мають вторинні продукти переробки винограду.
При розробці кондитерських виробів, крім унікальних біохімічних
властивостей, нетрадиційні види сировини повинні виконувати певні
функціонально-технологічні
властивості
для
створення
виробів
з
оригінальними органолептичними властивостями (смаком, ароматом,
структурою), забезпечувати їх якість в процесі зберігання.
У результаті промислової переробки винограду на вино і сік залишається
велика кількість вторинних продуктів, які складають від 10 до 20% від обсягу
винограду, який переробляється.
В ягодах винограду на частку шкірки припадає в середньому 8% ваги
ягоди; насіння 3,6%; м'якоті 88,5%. Для кондитерської промисловості
найбільший інтерес представляють шкірка винограду і виноградне насіння як
джерела біологічно-активних речовин. Вміст високомолекулярних речовин
вуглеводної (пектини, геміцелюлоза, целюлоза), білкової (оксипролінвмісні
сполуки, вільні амінокислоти та інші) та фенольної природи (лігнін, катехіни та
інші речовини з Р-вітамінною активністю), а також вітамінів, макро- та
мікроелементів, поліненасичених жирних кислот, є показниками, що
відображають цілющі властивості винограду та продуктів його переробки. У
винограді ідентифіковано близько 150 компонентів, які обумовлюють його
смак та аромат; калорійність 1 кг винограду оцінюється в 480 – 1280 ккал, тобто
покриває приблизно 30% енергії, необхідної людині щодня [1].
Основною складовою частиною винограду, що визначають його поживну
цінність та смакові якості, є цукри, які представлені глюкозою, фруктозою і, в
невеликій кількості, сахарозою. в. У винограді вміст целюлози 0,91%,
пентозанів – 0,58% [2]. У клітинній стінці мікрофібрили целюлози занурені в
матрикс, що складається з аморфних полісахаридів – пектинових речовин та
геміцелюлоз.
Пектин, що міститься у винограді, належить до біологічно-активних
речовин, оскільки сприяє утворенню комплексів з важкими та радіоактивними
сполуками і їх виведенню з організму людини. Завдяки антимікробним та
протизапальним властивостям пектину знижується концентрація холестерину,
цукру та поліпшуються функції травлення [3].
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Амінокислоти поряд з іншими легкозасвоюваними та біологічно
активними сполуками плодів і ягід відіграють велику роль у визначенні їх
поживності та цілющих властивостей. Серед знайдених амінокислот 46,5%
припадає на незамінні – лізин (7,4% від загального вмісту амінокислот), аргінін
(3,2%), треонін (5,4), валін (6,7%), ізолейцин (3,9), лейцин (13,1%) та
фенілаланін (6,7%) [4]. Виноградна ягода містить численні ферменти. Одним з
широко поширених ферментів рослин є інвертаза (β-фруктофуранозидаза), яка
розщеплює сахарозу на глюкозу та фруктозу.
У винограді містяться вітаміни групи В (В2, В3, В6, В9, В12), РР, С, Е, D, а
також виявлені каротиноїди, які є провітаміном вітаміну А. У винограді
налічується понад 30 найменувань органічних кислот. У зрілої виноградної
ягоди кількісно переважають кислоти – винна та яблучна.
У винограді присутні мінеральні солі калію, кальцію, заліза, марганцю,
фосфору та інші. Цілющі властивості винограду в значній мірі обумовлені
вмістом мікроелементів: алюмінію, бору, ванадію, заліза, йоду, кобальту,
марганцю, міді, молібдену, нікелю, рубідію, фтору, хрому, цинку та ряду
рідкісних елементів.
Серед біологічно важливих речовин винограду фенольні сполуки займають
одне з провідних місць. Загальні фенольні речовини виноградної ягоди,
розподіляються у такому співвідношенні: 10% у м'якоті, 60 – 70% – в насінні,
28 – 35% в шкірці. Найбільш поширені фенольні речовини виноградної ягоди –
катехіни (катехін, епікатехін, і проціанідин), а також їх полімери [5]. Фенольні
речовини у харчовій промисловості застосовуються в якості натуральних
барвників та антиоксидантів.
Такі властивості як набухання та водопоглинальна здатність пектину,
дозволяють в технології кондитерських виробів підвищити технологічні
характеристики при приготуванні цукеркових мас, сприяють зв'язуванню
вільної вологи дисперсійного середовища та поліпшенню структурних
властивостей цукеркових мас. Передбачається, що зв'язана волога буде сприяти
збереженню пластичної консистенції цукеркових мас не тільки при формуванні,
але й при подальшому зберіганні.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що до моменту
фізіологічного дозрівання винограду вміст цукрів становив 19 – 25 г/100 см3 за
кислотності 5,0 – 6,3 г/дм3 , співвідношення яких характеризує гармонійність
смаку. Загальний вміст водорозчинного пектину у пюре з виноградних вичавок
становить 2,4%, кількість вільних карбоксильних груп – 1,5%, кількість
етерифікованих груп 61,0 – 62,5 %, що свідчить про те, що пектин винограду
належить до високоетерифікованих пектинів.
Високоетерифіковані пектини знайшли широке застосування в
кондитерській промисловості при виробництві мармеладо-пастильних виробів,
фруктово-желейних та збивних цукеркових мас, начинок. Це дає підставу
вважати виноград та виноградні вичавки перспективною пектиновмісною
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сировиною, а напівфабрикати з виноградних вичавок доцільно використовувати
у кондитерській промисловості.
Таким чином, використання продуктів переробки винограду дає
можливість створити новий асортимент кондитерських виробів з
використанням натуральних барвників, антиоксидантів, підвищеною харчовою
та біологічною цінністю, з оригінальними органолептичними властивостями.
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СТАН СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Розвиток системи технічного регулювання є базовою вимогою інтеграції
країни у світовий економічний простір та підвищення конкурентоспроможності
її економіки. Ефективна робота системи технічного регулювання є вкрай
важливою для динамічного інноваційного розвитку економіки країни відставання любого з її секторів може стати нездоланим бар‘єром при виході на
світові ринки, особливо, у зонах високих технологій.
Система технічного регулювання як дійовий важіль керування економікою
відіграє значну роль у виробленні конкурентоспроможної якісної продукції,
захисті довкілля та ощадливому використанні ресурсів - основах сталого
розвитку будь-якої країни.
Системи технічного регулювання в сфері стандартизації, а також порядок
сертифікації засновані на міжнародних стандартах і нормах.
В українському законодавстві не дається визначення терміну «система
технічного регулювання». Визначення категорії «технічне регулювання»
надано у ст. 1 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності»: «…технічне регулювання - правове
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регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання
обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг,
персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки
відповідності та/або ринкового нагляду».
В Євросоюзі створена система технічного регулювання, яка на сьогодні у
світі розглядається, як найбільш ефективна модель для міжнародного
співробітництва, оскільки визначально створювалась для формування єдиного
економічного простору.
Україна приводить національну систему технічного регулювання до
визнаної у світі, європейської моделі, тобто до норм та правил, які прийняті в
країнах - членах ЄС.
Технічне регулювання покликане забезпечувати лише безпеку продукції, а
стандартизація
повинна
сприяти
підвищенню
її
якості
та
конкурентоспроможності.
В ЄС обов‘язкова сертифікація застосовується тільки до товарів з високим
ступенем ризику, коли в Україні майже всі товари потребують обов‘язкової
сертифікації.
Інформаційне забезпечення повинно бути невід'ємною частиною системи
технічного регулювання та стандартизації. В порядку і на умовах, які
встановлені державою, необхідно створити єдину інформаційну систему,
призначену для забезпечення зацікавлених осіб інформацією про документи,
що входять до складу інформаційного фонду технічних регламентів і
стандартів.
Ключовим елементом системи технічного регулювання в Україні є перехід
від обов‘язкової сертифікації продукції до оцінки її відповідності згідно з
міжнародною та європейською практикою на основі впровадження технічних
регламентів на певні види продукції, розроблених на базі європейських
директив.
Для України важливо, приймаючи міжнародні норми технічного
регулювання та стандартизації, залишати деякі національні стандарти та
будувати власні технічні регламенти, зміцнюючи вплив української
стандартизації на міжнародному рівні та в подальшому здійснюючи оцінку їх
масштабності та поінформованості бізнесу щодо їх сфери застосування та
поглиблене дослідження щодо виявлення проблем у взаємозв'язку між
стандартами і правами інтелектуальної власності.
Система технічного регулювання повинна вдосконалюватись, перш за все,
у пріоритетних напрямках інноваційної діяльності.
Україні потрібно направити зусилля на створення національної системи
технічного регулювання, що буде більш гнучною, дозволить українській
економіці активно впроваджувати інноваційні технології та брати активну
участь у міжнародній та регіональній стандартизації у сферах високих
технологій.
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СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Актуальність теми полягає у тому, що швейна галузь, як і легка
промисловість України в цілому, на сьогоднішній день перебуває у
незадовільному стані, що характеризується цілою низкою серйозних проблем.
До них відносяться такі проблеми, як:
- відсутність на внутрішньому ринку товарів вітчизняного виробництва та
його тотальне заповнення дешевими, низькоякісними виробами іноземного
походження, значну частку серед яких займають товари «секонд-хенд»;
- застосування вітчизняними підприємствами давальницьких схем
виробництва;
- погано розвинута інфраструктура галузі;
- недостатня інвестиційна та інноваційна діяльність;
- неконкурентоспроможність вітчизняної продукції як за ціною, так і за
якістю [1, с. 6].
Метою роботи є з‘ясування впливу цих негативних факторів на розвиток та
плідну діяльність підприємств швейної промисловості, тому що вони
гальмують подальший розвиток цієї галузі.
Вивченням цього питання займалася значна кількість фахівців, серед яких
С. М. Багач, К.О. Богданович, І.О. Горловенко, С.М. Ілляшенко.
Для з‘ясування ступеню впливу вищезазначених проблем галузі, здійснено
дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств швейної
промисловості України. Предметом аналізу взято виробництво текстильних,
трикотажних та шкіряних виробів, що найбільш повно характеризує швейну
промисловість України.
Розвиток глобальних кризових процесів досить негативно позначився на
загальних обсягах швейної продукції в Україні. Аналізуючи обсяги реалізації
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швейної продукції протягом 2011-2013 рр., можна спостерігати нестабільну
тенденцію. Так, обсяг реалізації продукції швейної промисловості за
досліджуваний період зменшився на 4,6%, в той же час спостерігається
позитивна динаміка в 2012 році по відношенню до 2011 року – 6,1% [3, с. 4].
Для подальшого дослідження необхідним є аналіз динаміки обсягів
виробництва швейної продукції за видами. Як свідчать результати, динаміка
виробництва швейних виробів за 2013-2014 роки мала тенденцію до зниження
обсягів. Так, окрім виробництва суконь та сарафанів, яке збільшилося на 34%,
усі інші позиції зменшилися в середньому на 16%. Найбільше зменшився обсяг
виробництва блуз та тунік (на 31,2%), костюмів жіночих та дівчачих (на 25,4%)
[2, с. 24].
Швейна промисловість належить до сфери виробництва товарів народного
споживання, яка завжди була приваблива для інвесторів. Пріоритетність
швейної галузі визначається: швидким обігом капіталу (або короткий термін
обігу); низькою енергоємністю виробництва (1-3% валових витрат); незначним
впливом на довкілля; значним експортним потенціалом; соціальним
спрямуванням (розвиток якої є необхідною умовою підвищення рівня життя
населення); є потенційним джерелом податкових надходжень у бюджет. Багато
країн набули статусу розвинених завдяки державним заходам підтримки саме
цієї сфери промислового виробництва.
В Україні легка промисловість міцно зайняла позицію аутсайдера в
економіці, однак, за державної підтримки, на неї може очікувати помітний
економічний і соціальний ефект в найближчій перспективі.
Отже, загалом, результати аналізу свідчать про досить суттєві зміни
динаміки виробництва окремих видів швейних виробів, що пояснюється тим,
що переважна більшість швейних виробів на вітчизняних підприємствах
виробляється за іноземними замовленнями, які, в свою чергу, залежать від
кон‘юнктури на західних ринках, тобто потреби у тому чи іншому виді
швейних виробів. Протягом 2013 р. вітчизняні швейні підприємства
експортували продукції (у т.ч. виробів з давальницької сировини) на суму 473,4
млн. дол., що на 5,5% менше ніж у 2011р. (499,4 млн. дол. ) та на 17,5% ніж у
2012р. (556,3 млн. дол. ) [4, с. 21].
Слід зазначити, що, з одного боку, робота вітчизняних підприємств на
основі давальницької сировини, як форма співробітництва на сучасному етапі
розвитку легкої промисловості, є надзвичайно важливою, оскільки дає змогу
наростити експортний потенціал, завантажити потужності і забезпечити людей
роботою, набути досвіду виробництва продукції, що відповідає світовим
стандартам якості. Але, з іншого боку, співпраця на цих умовах фактично
призводить до повної залежності вітчизняного виробника від іноземного
замовника. Сьогодні раптовий розрив таких стосунків неминуче призведе до
виникнення кризових ситуацій на вітчизняних швейних підприємствах.
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Тому слід зробити висновок, що підприємства швейної промисловості
потребують суттєвого перегляду цільових настанов та стратегії розвитку на
перспективу.
Зменшення обсягів виробництва та експорту швейної продукції негативно
вплинуло на фінансові результати діяльності підприємств. Виходячи з даних
Держкомстату, у 2011 р. за результатами фінансово-господарської діяльності,
збитки отримали 21,2% підприємств, а їх загальний розмір становив 451,3 млн.
грн., що практично дорівнює розміру прибутку (502 млн. грн.). Ситуація
впродовж 2013 р. демонструє незначне зменшення кількості збиткових
підприємств до 42,1%, але порівняно з 2011 р. загальний обсяг збитків
збільшився на 30% та становить 501,3 млн. грн. Загальний рівень
рентабельності за цей період був визначений на рівні 4,0% [1, с. 7].
Отже, результати аналізу основних фінансових показників підприємств
швейної промисловості свідчать про негативні тенденції в розвитку галузі.
Головна з них полягає в тому, що поряд із незначним скороченням показників
виробництва і реалізації продукції діяльність підприємств низькорентабельна.
Враховуючи, що переважна більшість швейних підприємств працює на умовах
давальницької сировини, для дослідження факторів, що спричиняють вказані
негативні тенденції, необхідно провести ретельний економічний аналіз
господарсько-фінансової діяльності підприємства галузі.
Підсумовуючи викладений матеріал, можна зробити висновок, що,
незважаючи на загальний кризовий стан вітчизняної швейної галузі, ті
підприємства, які зможуть налагодити взаємовигідну співпрацю з іноземними
партнерами та почнуть поступово переорієнтовувати свою діяльність в
напрямку розширення своєї присутності на внутрішньому ринку, збережуть
шанси на успішний розвиток.
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ТКАНИНИ МАЙБУТНЬОГО
Бурхливий розвиток технологій не обійшов стороною і виробництво одягу.
Можливості тканин, які ще вчора здавалися фантастичними - зміна кольору,
утримання холоду, підтримка електрики - існують вже зараз, хоча і поки
недоступні для масового виробництва. Розробкою цих питань займалися такі
вчені, як Шнайдер А.Б., Труханова А.Т, Філімонова В.М, Колосніченко М.В.,
К.Л. Процик та інші.
Відомо, що американська компанія Outlast Technologies створила матеріал,
що представляє собою капсули з парафіном у вигляді мікрокульок, які можна
сміливо імплантувати безпосередньо в нитки нейлону або інше поліефірне
волокно. Коли, наприклад, сукня з цією речовиною знаходиться в кімнаті,
розігрітій до 20°С, парафін в кульках перетворюється в рідину. А коли
температура опускається, наприклад, до -20°С, вони твердіють і виділяють
тепло протягом декількох годин.
У підсумку можна одержати не тільки теплу, а й легку куртку, плаття або
светр. Правда, поки широкого застосування технологія не отримала: новий
матеріал дорогий і переходить з твердого стану в рідкий і назад занадто
повільно. Для того, щоб цей одяг дійсно міг зігріти, він повинен бути важким,
але тоді втрачається весь сенс задумки. Розробники, однак, стверджують, що
рано чи полімер буде допрацьованим. Передбачається, що спочатку
використовувати такий високотехнологічний одяг будуть військові [4].
Наступним видом, є тканини і одяг друковані на 3D-принтері. Вони
складаються із загартованого порошкоподібного нейлону. Матеріал
практичний: рухів не сковує, виглядає футуристично, може використовуватися
після переробки для друку інших речей на домашньому 3D-принтері. Якщо
такий матеріал буде масовим, одяг більше не потрібно буде купувати достатньо придбати ескіз і роздрукувати його вдома.
З одного боку, така технологія надає величезні можливості для створення
самих незвичайних форм, що може стимулювати створення якихось нових
видів одягу, з іншого - зміниться сам принцип взаємодії бренду і споживача [1].
Ще однією інновацією є гель, що накопичує холод. Австралійська
компанія ARCTIC HEAT випускає одяг, який містить спеціальний екологічно
чистий гель, здатний накопичувати холод. Перед виходом на вулицю в жаркий
день потрібно просто покласти одяг в прохолодне місце і почекати, поки віна
охолоне.
Після цього одяг із холодним гелем буде охолоджувати тіло, пропускаючи
до шкіри строго дозовану кількість холоду. Такі продукти можуть рятувати від
спеки декілька годин. Розробники запевняють, що якщо потримати жилет Arctic
Heat у крижаній воді протягом 5-10 хвилин, він залишиться холодним близько
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однієї години. Правда, коштує такий технологічний одяг недешево [2].
Провода вплетені в тканину. Німецька компанія NOVONIC розробила
унікальну технологію вплетення в тканину тонких проводів, які нагріваються,
якщо пропустити через них струм. Працює це наступним чином: вийшов на
вулицю, натиснув кнопку на куртці або жилеті і одяг нагріється до обраної
температури.
Допустимий максимум + 42 градуси цельсія. Щоб усе це працювало,
всередині жилета є акумулятор ємністю 2200 мА / год і з безпечною напругою в
7,4 В. Важить він всього 200 г, так що на типовій зимовій куртці ніхто різниці
не відчує. Один заряд акумулятора дозволяє нагріти куртку шість разів, і
кожного разу вона буде тримати температуру 20 хвилин. Виробники також
запевняють, що цей одяг можна прати в звичайній пральній машині [5].
Матеріал, що «самостійно» усуває пошкодження. Американські вчені
Марек Урбан і Бісваджит Гхош створили досить міцний і еластичний матеріал,
який самостійно може усувати отримані пошкодження.
Основою служить поліуретан - дуже простий і дешевий синтетичний
полімер. Для того, щоб він міг сам себе відновлювати, в нього додають оксетан
і хітозан. Щоб запустити процес, на тканину необхідно просто направити
концентрований промінь ультрафіолету [4].
Компанія STUDIO XO пропонує споживачам яскраві речі, в оформленні
яких використовуються електронні мікрогаджети. Їхні вироби світяться
різнокольоровими вогниками, заломлюють світло в такт музиці або просто
«моргають» різними кольорами так, як того хоче оформлювач-настроювач,
який регулює роботу гаджета. На даному етапі, цей одяг використовують
переважно співаки, актори, та інші люди, які виступають на сцені. На думку
розробників, такий одяг може стати ідеальним для вечірок, особливо коли
немає часу на довгі збори і купівлю нових суконь [3].
Отже, стрімкий розвиток технологій не стоїть на місці і з‘являються все
нові види тканин та одягу. Можливості тканин, які ще вчора здавалися
фантастичними існують вже зараз. Беззаперечно, що з часом з‘явиться ще дуже
багато нових технологічних новинок, які поступово наберуть популярності і
широкого вжитку.
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку
різноманітними товарами і послугами. Однак даний процес, поряд з
позитивними моментами, неминуче приводить до росту ряду негативних явищ
– обману, обваженню, обрахуванню, продажу неякісної і фальсифікованої
продукції. І хоча громадяни є центральною ланкою ринку і виступають
одержувачами, замовниками (споживачами) товарів, робіт та послуг, вони
найчастіше стають жертвами обману. Тому у сучасних умовах побудови
економіки України першорядним є правове регулювання соціальних відносин,
у тому числі захист споживачів як основних учасників ринкових відносин.
Дослідженням питань, пов‘язаних із захистом прав споживачів, займалися
такі науковці, як Н.А. Язвинська, І.О. Корнієнко, І.В. Іваненко, С.А. Звєрєва та
інші. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і
потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів захисту прав
споживачів в Україні.
Захист прав споживачів – це комплексна, багато аспектна проблема, яка
безпосередньо пов‘язана із зміцненням національної безпеки держави та
захистом її громадян. Вона стосується всього ланцюга виробничих відносин
(товаровиробник-торгівля-споживач), де кожна ланка має свою специфіку та
особливості. В умовах, що склалися, головні напрямки державної політики в
галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну,
ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції [2, с. 112].
Законодавство про захист прав споживачів пройшло тривалий шлях свого
розвитку. Звичаї і закони захищали права споживачів завжди. Ідея захисту прав
споживачів поступово матеріалізувалася і знайшла своє втілення в утворенні
різноманітних громадських об‘єднань, розробці відповідних правових норм.
Проте лише в середині XX ст. зміцнилося переконання, що цивілізовані
відносини між виробником і споживачем повинні ґрунтуватися на чітких
правових принципах.
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Визначальним моментом у створенні споживчого законодавства стало
прийняття 12 травня 1991 р. Закон України «Про захист прав споживачів».
Закон визначив, що споживачем є громадянин, який використовує продукцію
для власних потреб. Юридичні особи були виведені зі сфери дії Закону. Тим
самим законодавець підкреслив необхідність встановлення підвищених
гарантій захисту для споживача-непрофесіонала [3].
На відміну від Закону у редакції 1991 р., де було допущено ряд істотних
прорахунків, зумовлених відсутністю досвіду в такій сфері нормотворчості,
Закон України «Про захист прав споживачів» у редакції від 1 грудня 2005 р.
набув завершеності і логічності. У ньому були також заповнені окремі
прогалини в регулюванні відносин за участю споживачів-громадян. Безумовно,
це не означає, що після внесення таких істотних змін зникла потреба в
подальшому вдосконаленні цього Закону. Цей процес має відбуватися і надалі.
Більше того, після 1 грудня 2005 р. в цей Закон вже було внесено кілька нових
змін, які, однак, не відзначалися масштабністю і не змінювали ідеологію самого
Закону.
Чільне місце серед зазначених нормативно-правових актів посідає
Конституція України, що є невід‘ємною частиною чинного законодавства. У
Конституції України, прийнятій Верховною Радою України 28 червня 1996
року, уперше на конституційному рівні згадуються права споживачів. Вона
визначає важливі для споживачів базові правові засади.
Зокрема, згідно із статтею 42 Конституції України держава захищає права
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів
послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Для забезпечення захисту прав споживачів важливе значення має стаття 55
Конституції, яка визначає, що права і свободи людини і громадянина
захищаються судом і кожному гарантується право на оскарження в суді рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, посадових і службових осіб. Згідно з цією статтею кожна
особа має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого
Верховної Ради з прав людини, а після використання всіх національних засобів
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна. Частина четверта цієї статті надає право
кожному будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і
свободи від порушень і протиправних посягань [1].
Проте незважаючи на розгалужену систему нормативно-правових актів, є
низка досі не вирішених проблем, а саме: недосконалість ринкового механізму
у вигляді відсутності або викривлення інформації про товари і послуги;
завищення цін і наявність монополістських структур; необхідність реалізації
заходів щодо більш справедливого розподілу прибутків, зниження рівня життя,
надання послуг у сфері освіти, охорони здоров‘я, житла, транспорту, охорони
навколишнього середовища.
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Взагалі якість товарів та послуг залежить від правильного тлумачення прав
та обов'язків виробників, продавців, постачальників щодо забезпечення якості
та безпечності товарів і надання послуг, від належного та своєчасного
застосування відповідальності за їх незабезпеченість, від визначення порядку
вилучення та утилізації неякісних, фальсифікованих сировини, матеріалів. У
зв'язку з цим проблеми оперативного управління цим процесом набувають
особливого значення для захисту прав споживачів [4, с. 68].
Отже, захист прав споживачів є невід'ємною частиною діяльності держави.
Чинне законодавство щодо захисту прав споживачів регулює відносини, що
виникають між споживачами і виробниками, виконавцями, продавцями при
продажі товарів, виконанні робіт, наданні послуг, встановлює права споживачів
при придбанні товарів (робіт, послуг). Окрім Цивільного кодексу та Закону
України «Про захист прав споживачів» діє значна кількість постанов Кабінету
Міністрів України, без яких окремі пункти Закону не є зрозумілими. Основне ж
регулювання відносин за участю споживачів здійснюється нормами Закону
України «Про захист прав споживачів» та Конституцією України.
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ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИХОДУ НА СУЧАСНІ СПОЖИВЧІ
РИНКИ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ З НАТУРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ
В останні роки у зв'язку з техногенними катастрофами й погіршенням
екологічного становища у світі все більше уваги приділяється забезпеченню
гігієнічності та екологічної чистоти одягу, домашнього текстилю, трикотажних
виробів та інших предметів побуту. Тому виробництво екологічно чистого,
натурального текстилю набуло підвищеної актуальності й стало перспективним
напрямком розвитку ринку текстильної продукції .
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Сучасна мода потребує створення трикотажних товарів із меншою
матеріалоємністю та поліпшеною якістю, конкурентоспроможних на світовому
ринку. Це можливо тільки в тому випадку, якщо трикотажні товари будуть
вироблятися із натуральної вітчизняної пряжі з високими фізико-механічними
та гігієнічними показниками.
Сировина та пряжа на її основі є одними з основних чинників, що
формують якість трикотажних виробів. В даний час трикотажні підприємства
переробляють практично всі види та різновиди волокон і одержуваних з них
ниток. Також, переробляють всі види сировини, включаючи пряжу з очосів
натурального шовку і з лляних волокон в суміші з синтетичними та
натуральними волокнами, при цьому застосовують волокна різної товщини і
різного ступіню крутки. В основному використовують пряжу і нитки змішаного
волокнистого складу, які забезпечують гарні гігієнічні властивості полотен,
меншу усадку та зминальність, надаючи виробам високу зносостійкість [1].
Найкраща за властивостями пряжа не може бути визнана задовільною та
конкурентоспроможною, якщо вона не відповідає вимогам отриманого виробу
чи не підготовлена для переробки на обладнанні в сучасних умовах
виробництва, або є небезпечною для людини тому що, виготовлена на основі
чистої синтетики з небезпечними домішками тощо.
Неповна підготовленість сировини до переробки негативно позначається
не тільки на якості та сортності продукції, а й на показниках роботи
підприємства та використанні техніки. Широкий діапазон вимог до сировини
для трикотажних виробів пояснюється надто великою різноманітністю самих
виробів [2].
Найперспективнішою натуральною сировиною вітчизняного походження
для трикотажних виробів вважається вовна та льон, але навіть після прийняття
у 2005 р. проекту Концепції загальнодержавної інноваційної програми
відродження та розвитку лляної промисловості України на 2006-2011 роки
відродження льонарства не відбулося [3]. А при великій кількості вовняних
волокон, використання їх також неможливе із-за повної відсутності
підприємств, які б займалися переробкою цих волокон .
Гідною альтернативою сировині з бавовнику та льону-довгунця може
стати льон олійний (Linum usitatissimum) – унікальна сільськогосподарська
культура сьогодення. В Україні льон олійний вирощується переважно в
південних регіонах. Як аграрно-промислова культура він є економічно
вигідною рослиною, тому що не потребує ручної праці під час боротьби з
бур‘янами, не виснажує ґрунт, є добрим попередником для озимої пшениці.
Льон майже не уражується хворобами й не має шкідників [4].
Загалом ринок льону олійного орієнтований безпосередньо на збут
насіння. Це пов‘язано з тим, що насіння льону містить до 50 % олії, яка
застосовується в медицині, харчовій, лакофарбовій, миловарній, шкіряновзуттєвій, електротехнічній та інших галузях промисловості. Солому ж льону
олійного після збирання насіння не використовують, незважаючи на те, що в
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стеблах цієї культури міститься до 20 % цінного волокна. Вважається, що
стебла льону олійного переробляти не рентабельно через недостатню технічну
довжину рослин та низький вміст у них волокна. Тому в господарствах солома
даної культури не переробляється. Однак світовий досвід переробки соломи
льону олійного показує, що всі складові стебел мають широкий спектр
застосування: у виробництві паперу, нетканих та композиційних матеріалів
різного призначення, які використовуються в автомобільній, авіаційній та
інших галузях промисловості [5].
Тільки на полях Херсонської області у 2012 році посівні площі цієї
культури становили 9,1 тис. га, отже, було втрачено 3,458 тис. т волокна [6].
Така кількість вітчизняної дешевої сировини могла б повністю задовольнити
потреби українських підприємств текстильної промисловості, а її ціна,
порівняно з імпортованою, могла б надати можливість конкурувати готовій
продукції з неї, з продукцією закордонних виробників.
Коротке волокно льону олійного – це інноваційний матеріал із високими
фізико-механічними, хімічними та екологічними показниками, який може бути
альтернативою котонізованим волокнам льону-довгунця, що широко
застосовуються в трикотажних виробах. У сучасних умовах підвищення
ефективності виробництва трикотажних виробів можна досягти переважно за
рахунок розвитку інноваційних процесів з застосуванням у виробництві
натуральної, вітчизняної, дешевої сировини, яка сприятиме отримуванню
кінцевої конкурентоспроможної трикотажної продукції з високими
показниками якості.
Українські товари легкої промисловості користуються великим попитом у
всьому світі, але питання пошуку дешевої вітчизняної сировини залишається
відкритим. Таким чином, волокно льону олійного може стати додатковим
джерелом сировини для вітчизняних підприємств з виготовлення трикотажних
виробів, що сприятиме зменшенню валютних витрат держави на закупівлю
волокнистої сировини за кордоном.
Волокна, що містяться в стеблах льону олійного, мають товарознавчу
цінність не тільки для виробників целюлози, а й для підприємств із
виготовлення трикотажних виробів, у тому числі змішаної пряжі. Тому зараз
особливої актуальності набуває створення екологічно чистого вітчизняного
трикотажу, оскільки його реалізація сприятиме підвищенню рентабельності
вирощування льону олійного й вирішенню проблем кризового стану
вітчизняної економіки та забезпечення текстильною сировиною підприємств
багатьох галузей промисловості з метою одержання широкого асортименту
трикотажних товарів.
Тому важливого значення набуває використання волокнистої частини
льону олійного для створення екологічно чистих трикотажних товарів при
відповідній підготовці та переробці льоноволокна із застосуванням
композиційних поєднань його з різними волокнистими компонентами для
підвищення якості та зменшення ціни на готову продукцію.
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАРЕНИХ КОВБАС З
М’ЯСОМ ПТИЦІ
Сьогодні у світі все більше з'являється споживачів, які надають перевагу
екологічно безпечним продуктам, збалансованим за складом та калорійністю.
Такий підхід відповідає способу життя сучасної людини і з успіхом
реалізується у розвинених країнах. Нині у США 94% споживачів свідомо
купують товари лише у тих компаній, які декларують застосування безпечних
технологій, і 78% споживачів готові платити на 50-100% більше за безпечні,
натуральні, корисні для здоров'я продукти харчування
[1].
Аналіз об‘ємів виробництва м‘ясних виробів свідчить про те, що значним
попитом у споживачів користуються ковбаси вареної групи [2].
Тому дослідники зосередили свою увагу на цьому сегменті,
удосконаливши технології і розширивши асортимент варених структурованих
ковбас. Адже варена ковбаса є досить дешевим, доступним і дієтичним
продуктом.
У зв‘язку з тим, що червоне м‘ясо курей та індиків – гомілка, стегно,
користуються широким попитом у населення у сирому вигляді, то для
виробництва ковбас використовували сировину, яка на сьогоднішній день на
вітчизняному ринку є в достатній кількості, а саме біле м‘ясо курей та індиків
[3,4].
Для проведення досліджень було обрано чотири види м‘яса птиці – куряче,
качине, індиче, гусяче. Зокрема куряче та індиче м‘ясо розділили на біле та
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червоне. До білого належить філе - грудні м‘язи, до червоного – стегнові.
Було проведено ряд досліджень щодо введення до фаршу рослинних олій,
з метою підвищення стійкості фаршу до окиснювального псування та
покращення біологічної ефективності ковбас за рахунок кращої
збалансованості жирнокислотного складу. Враховуючи результати попередніх
досліджень щодо використання рафінованих та нерафінованих рослинних олій
у м‘ясних продуктах, дослідники зупинили увагу на гірчичній нерафінованій
олії.
Сукупність активних компонентів, що містяться в гірчичній олії
обумовлює її високу біологічну цінність та використання у якості дієтичного
продукту харчування. Особливістю жирнокислотного складу гірчичної олії є
високий вміст оливкової кислоти у комплексі із поліненасиченими жирними
кислотами. Завдяки вмісту ефірної олії термін зберігання товарної гірчичної
олії становить 10 місяців, що перевищує терміни зберігання інших
нерафінованих рослинних олій.
Нерафінованій гірчичній олії властивий інтенсивний колір та аромат, що
нагадує запах свіжого сіна. Проте при введенні 1% гірчичної олії до рецептури
варених ковбас невластивого забарвлювання фаршу не відбувається. Після
встановлення оптимальних рецептур, проведення лабораторних досліджень
була виготовлена пробна партія варених ковбасних виробів у промислових
умовах.
Для виготовлення варених ковбас використовують охолоджену або
заморожену сировину. У випадку використання замороженої сировини її
розморожують.
М'ясо, що надходить на виробництво ковбас зачищається від забруднень та
технічних клейм. Після зачищення м'ясо направляють на обвалювання і
жилування. Жиловане м'ясо після посолу подрібнюють.
Меланж попередньо розморожують у ваннах з водою. Яєчний порошок
додають у мішалку в сухому вигляді. Харчові добавки гідратують у кутері з
молоком або водою у співвідношенні: 1 частина добавки : 1,5 частини молока
(води або льоду).
Сіль і цукор використовують у сухому вигляді з попереднім просіюванням,
чи в розчині з водою після фільтрування. Кількість води, витрачена на
приготування розчину, входить до рецептури.
Для приготування фаршу структурованих варених ковбас застосовують
мішалки періодичної дії. При складанні фаршу в мішалку послідовно
завантажують згідно рецептури подрібнену яловичину, свинину та м'ясо птиці
механічного до обвалювання, гідратовані харчові добавки, сіль, цукор, яйця або
меланж, рівномірно розподіляючи їх у фарші. Перемішування проводять
протягом 8-12 хвилин до утворення однорідної маси. Потім додають подрібнені
шматочки м'яса птиці, які надають малюнок ковбасним виробам.
Приготовлений фарш направляється на формування ковбасних виробів.
Оболонки наповнюють фаршем за допомогою шнекового шприца з метою
ущільнення, підвищення механічної міцності і проводять в‘язку батонів. Їх
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перев'язують шпагатом, штрикують голками і навішують на рами. Заповнені
ковбасними виробами рами направляють в камеру осаджування. Після чого
ковбаси в термокамері проходять повну термічну
обробку.
По закінченню технологічного процесу відбувається контроль якості
готових продуктів. Після експертизи м'ясні вироби надходять у пакувальне
відділення і направляються в реалізацію.
Проведенні фізико-хімічні дослідження показали, що ковбаса, виготовлена
за розробленою рецептурою не поступається контрольному зразку.
Однією з найголовніших технологічних властивостей фаршевої системи є
міцність зв'язаної вологи, що впливає на вихід продукту. На вологоутримуючу
здатність, залежно від виду сировини, впливають ряд факторів: наявність
заряджених полярних груп, вільних гідрофільних центрів, значення рН
середовища.
Зміна середовища у лужний бік від ізоелектричної точки призводить до
збільшення гідратації білків (рН до 7,2). Після значення рН 7,2
вологопоглинаюча здатність різко знижується [5].
Дослідження показали, що при додаванні 1% гірчичної олії у фаршеву
систему, змінюється значення рН середовища у кислотно-нейтральний бік. Це
забезпечує високу вологозв'язуючу здатність ковбасного фаршу і вихід зростає.
Також, результати мікробіологічних досліджень свідчать, що при додаванні
гірчичної олії у фаршеву систему, її псування відбувається повільніше ніж у
інших зразках.
Таким чином, для одержання продуктів з високою біологічною цінністю
доцільно використовувати принцип комбінування сировини. Це дозволяє
досягти збалансованості за хімічним складом і забезпечує продукту властиві
кількості поживних речовин. У результаті, знайдено технологічне рішення
використання нерафінованої гірчичної олії для подовження терміну зберігання
варених ковбас на основі м‘яса птиці. Адже термін зберігання розроблених
ковбас подовжується з 5 до 7 днів без погіршення функціональнотехнологічних показників готового продукту.
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РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Система технічного регулювання (метрологія, стандартизація, оцінка
відповідності) спрямована на забезпечення безпеки та відповідність товарів та
послуг, захист внутрішнього ринку та розширення зовнішнього ринку країни,
сприяє розвитку новітніх технологій та підвищенню конкурентоспроможності
економіки[1]. .
Система технічного регулювання України, так само, як і системи інших
країн СНД, побудована на попередній радянській системі, і суттєво
відрізняється від того, що розуміють під стандартизацією, сертифікацією або
оцінкою відповідності в Європі та у країнах із розвиненою економікою.
Українській системі технічного регулювання бракує ризик-орієнтованого
підходу. Вона створює для бізнесу тягар, непорівнянний із його можливими
вигодами для суспільства. Головним недоліком існуючої системи
стандартизації та сертифікації є те, що їй властиві риси пострадянської
спадщини. Обов'язковість та застарілість українських стандартів стримували
розвиток інноваційних технології та виробництва. Крім, того прагнення
України до інтеграції в світову економіку, також передбачало здійснення
модернізації системи технічного регулювання[2].
Результатом першого етапу реформування стало прийняття в 2001 році
нових рамкових законів – «Про стандартизацію», «Про оцінку відповідності» та
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності», які наблизили українську
систему технічного регулювання до міжнародних вимог.
На даний час, замість законів "Про підтвердження відповідності" та "Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" прийнято
15. 01. 2015 р. єдиний Закон "Про технічні регламенти та оцінку відповідності",
в якому, відповідно до вимог Угоди про технічні бар‗єри у торгівлі (яка є
невід‗ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі),
консолідовані правові та організаційні засади розроблення, прийняття та
застосування регламентів та процедур оцінки відповідності. Це не лише усуває
суперечності між ними, але й надає змогу більш якісно адаптувати національне
законодавство до законодавства Європейського Союзу[3].
На жаль, прогрес у впровадженні реформаторських законів у сфері
технічного регулювання є досить повільним. Український уряд вже кілька разів
не зміг виділити достатніх коштів для гармонізації українських стандартів з
міжнародними та європейськими. Для досягнення рівня гармонізованих
стандартів, достатнього для країни, яка має намір вступити в Європейський
Союз, Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої
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політики запланував прийняти 1810 стандартів ISO протягом п‘яти років, тобто
362 стандарти ISO щорічно. Однак недостатнє державне фінансування цих
зусиль призводить до постійного відставання від узгодженого графіку. З цієї ж
причини так і не було створено та обладнано національний центр міжнародної
інформаційної мережі ISONET відповідно до вимог СОТ. Було підраховано, що
для створення такого центру потрібно приблизно 3 млн. дол. США. Більше 6
млн. доларів США потрібно для підвищення компетентності Національного
агентства з акредитації України та його підготовки до вступу в організацію
Європейської співпраці з акредитації, Міжнародну конференцію з акредитації
лабораторій та Міжнародний форум з акредитації.
Зволікання з гармонізацією стандартів призвело до того, що українські
технічні регламенти з підтвердження відповідності приймаються дуже
повільно, таким чином, відкладаючи на більш пізній час введення у дію
реформованої системи технічного регулювання та зберігаючи стару систему.
Система технічного регулювання, яка формувалася в Україні починаючи з 1993
року, все ще діє і діятиме до того часу, поки не буде повністю сформована нова
система. На жаль, через непередбачувані перспективи фінансування реформи,
граничного терміну для такого перехідного періоду не було встановлено. У той
же час паралельне функціонування двох систем неодмінно призведе до
неправильного розуміння та заплутає як виробників, так і органи із
сертифікації.
Серед основних проблем реформування системи технічного регулювання
можна виділити такі:
- неготовність виробників виготовляти продукцію відповідно до вимог
технічних регламентів ЄС;
- незлагодженість системи ринкового нагляду;
- недостатність
ресурсів, особливо фінансових, для здійснення
гармонізації українських стандартів з міжнародними та європейськими;
- непосильність урядом інституційних рамок системи технічного
регулювання для реального впровадження реформаторських законів;
- недостатність компетентності українських оцінювачів відповідності, а
також модернізації технологічного рівня українських органів із сертифікації та
випробувальних лабораторій;
часткова гармонізація нормативної бази і т.д.[2].
Проблема реформування української системи технічного регулювання
ускладнюється ще й тим, що українські органи із сертифікації не мають
відповідного обладнання, їм не вистачає компетентного персоналу, який би міг
застосовувати європейські методи підтвердження відповідності. Це може
серйозно зашкодити здатності України укладати взаємні угоди про визнання,
які могли би полегшити діяльність українських експортерів на світових і
європейських ринках. У цьому відношенні Україна безумовно потребує
допомоги Європейського Союзу.
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Таким чином, система технічного регулювання України потребує
термінового усунення проблем реформування та проведення даного процесу,
оскільки вона:
- пригнічує економічну конкурентоспроможність країни і не є
сфокусованою на реальних питаннях безпеки;
- перешкоджає інноваціям та впровадженню нових технологій, оскільки є
надмірно складною та детальною, має характер приписів та обмежень і
базується на застарілих стандартах;
- суперечить міжнародним підходам (вимогам СОТ та принципам ЄС), та
сповнена внутрішніх юридичних протиріч.
Здійснення реформування системи технічного регулювання цілком реальне
і є справою лише кількох років. Успішний досвід сусідніх країн, які
приєднались до ЄС: Польщі, Словаччини, країн Балтії та інших, може
слугувати «планом дій» для України, оскільки ці країни досягли вражаючих
результатів за короткий період часу. Зважаючи на цей досвід та зрозумілість
вимог ЄС, Україна має перед собою чіткий шлях для реформування системи
технічного регулювання[1].
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Розвиток роздрібної торгівлі України є складним і динамічним процесом,
який відбувається в умовах трансформаційних змін національної економіки під
впливом низки факторів економічного, соціального та правового характеру.
Мінливість цих факторів спричиняє зміни в ринковому середовищі
функціонування торговельних підприємств, вимагаючи пошуку адекватних
підходів до управління ними та формування їхніх стратегічних конкурентних
переваг. У свою чергу прийняття ефективних управлінських рішень на
торговельних підприємствах, як свідчить практичний досвід, вимагає
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щонайповнішого та актуального інформаційного забезпечення про стан і
тенденції розвитку їхнього галузевого середовища.
Окремі аспекти цієї проблематики досліджували у своїх працях такі
вітчизняні науковці, як Ю.Б. Шпильова, І.М. Царук, В.І. Куценко, Я.В.
Остафійчук, М.В. Ільїна, А.М. Предєін та багато інших.
Метою дослідження є оцінка стану роздрібної торгівлі в Україні,
визначення її проблем та перспектив розвитку.
Роздрібна торгівля в перекладі з англійської (Retail trade) означає малий
бізнес, із французької (retailer) – розрізати, дробити, російської (рознить) –
розділяти, відділяти частину від цілого, одне від іншого. Тому останнім часом
цю сферу як поділ партій товарів для окремих покупців з метою особистого
використання стали називати рітейлінгом. Тобто рітейл, рітейлінг – це просто
роздрібна торгівля [3, ст. 228].
На сучасному етапі споживчий ринок характеризується високим рівнем
насиченості продовольчими та непродовольчими товарами, стабільним
постачанням, що разом із підвищенням купівельної спроможності населення
закріплює позитивну тенденцію росту обсягу роздрібного товарообороту
(рис. 1).

Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту
підприємств торгівлі України за 2010-2014 роки [4]
Протягом останніх декількох років українська
роздрібна торгівля
переживає значний підйом. Темп зростання обсягу роздрібного товарообороту
підприємств за 2010-2014 рр. склав у середньому 8,5% до попереднього року.
Основними проблемами розвитку роздрібної торгівлі, що впливають на
якість життя населення як в цілому в країні, так і в її регіонах є:
- диспропорції в розміщенні об‘єктів роздрібної торгівлі на території
країни, особливо в розрізі місто-село;
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- велика частка нестаціонарних об‘єктів, які здійснюють торгівлю в
необлаштованих для цього місцях, з порушенням основних гігієнічних правил
торгівлі;
- неефективне використання наявних ресурсів та майна, що
ускладнюється зменшенням товарного асортименту, й навіть відсутністю
значної частини необхідних товарів;
- незадовільні техніко-технологічні характеристики сфери, недостатньо
розвинена складська та логістична інфраструктура;
- недостатнє застосування прогресивних методів обслуговування, що, в
першу чергу, є помітним у невеликих об‘єктах торгівлі;
- недостатній рівень забезпеченості площами сучасного формату;
- відсутність ефективних механізмів захисту прав громадян, низька
поінформованість населення щодо своїх прав та обов‘язків тощо [2, ст. 74].
Причинами зазначених вище проблем є:
- відсутність ефективного механізму державного регулювання сфери
торгівлі адекватного ринковим реаліям;
- неефективність
нормативно-правових
засад
функціонування
торговельних об‘єктів;
- відсутність єдиної системи управління якістю товарів і послуг та її
моніторинг;
- відсутність комплексного механізму стимулювання інноваційної
активності в роздрібній торгівлі, зокрема в сільській місцевості.
Основними бар‘єрами, що перешкоджають розвитку конкуренції на
території більшості регіонів країни, є адміністративні бар‘єри, що знижують
стимули входу на ринки нових учасників, підвищують невиробничі витрати та
створюють умови для корупції. Найбільш часто зустрічаються на регіональних
ринках адміністративні бар‘єри у вигляді ускладненого процесу реєстрації
нових учасників при вході на ринок, великої кількості контролюючих і
наглядових органів, непрозорості діяльності органів виконавчої влади та
ускладнений доступ до інформації тощо [3, ст. 231].
Для покращення якості функціонування роздрібної торгівлі необхідно
забезпечити реалізацію таких кроків:
- удосконалення податкового контролю за діяльністю підприємств
роздрібної торгівлі та впровадження пільгового режиму оподаткування для
об‘єктів торгівлі, що розташовані в сільській місцевості;
- посилення державного стимулювання малого бізнесу в цій сфері
діяльності;
- оновлення Державних стандартів щодо якості товарів та їх зберігання,
транспортування, пакування тощо;
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- забезпечення державної підтримки підприємствам роздрібної торгівлі
для впровадження інновацій;
- посилення регулюючої функції держави у сфері ціноутворення та
доступності відповідних послуг;
- розроблення та затвердження регіональних планів щодо надання
підтримки місцевим виробникам соціально значущих продовольчих товарів,
розміщення об‘єктів торгівлі з урахуванням нормативів забезпеченості
населення торговельною площею у магазинах;
- забезпечення розвитку мережі соціальних закладів торгівлі різних форм
власності, призначених для задоволення потреб малозабезпечених й інших
категорій соціально вразливих представників територіальних громад, які
можливо фінансувати через механізм державного замовлення [2, ст. 76];
- розробка «Стратегії розвитку роздрібної торгівлі в Україні».
На сьогодні роздрібна торгівля України розвивається та перебуває в стані
кількісних і якісних перетворень. Незважаючи на тенденції зменшення
загальної кількості роздрібних торговельних підприємств і населення, реальні
доходи останнього та обсяги роздрібного товарообороту зростають.
Відбувається активне технологічне оновлення роздрібних торговельних
об‘єктів і впроваджуються нові підходи до здійснення господарської діяльності
роздрібними торговельними підприємствами [1, ст. 27].
Отже, можна зробити висновок, що роздрібна торгівля – це одна з
найважливіших сфер економічної діяльності, від якої значно залежить якість
життя людини, розвиток економіки та її конкурентоспроможність у
глобалізованому світі. Враховуючи вище зазначене, можна стверджувати, що в
Україні простежується позитивна тенденція до розвитку роздрібної торгівлі. За
умови подолання проблем, подальшого зростання купівельної спроможності
населення в найближчі роки можна очікувати розширення роздрібної торгівлі, а
відтак і введення в дію нових роздрібних форматів.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ МАЙОНЕЗУ НА ОСНОВІ РОЗГОРТАННЯ
ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ
Одним із основних показників конкурентоспроможності продукції є її
якість. В сучасних умовах на ринку майонезів працює понад 140 підприємств,
що обумовлює наявність жорсткої конкуренції між виробниками, які
пропонують широкий асортимент продукції. Це потребує пошуку та
впровадження технологічних та управлінських інновацій, що дозволить
забезпечити високу якість та конкурентоспроможність продукції, зробити
виробничий процес гнучким, динамічним та високотехнологічним. Основним
напрямом діяльності підприємств в таких умовах стає орієнтація всіх стадій
виробничого процесу, починаючи від планування та виготовлення нових видів
продукції, на задоволення запитів споживачів [2, с.204].
Одним із результативних методів управління якістю продукції є метод
розгортання функції якості – QFD (Quality Function Deployment), сутність якого
полягає у послідовних діях виробника з перетворення ринкових запитів
споживачів щодо якості продукції в технічні вимоги до неї, процесам та
устаткуванню, що діють на підприємстві.
QFD – систематизований шлях розгортання потреб та побажань
споживачів через розгортання функцій та операцій діяльності компаній щодо
забезпечення на кожному етапі життєвого циклу створюваного продукту, яке б
гарантувало отримання результату відповідного очікування споживачів.
Головна мета QFD – забезпечувати якість з першої стадії створення і
удосконалення продукту. Повністю розгорнута функція якості включає 4 етапи:
планування продукту, проектування продукту, проектування процесу,
проектування виробництва.
Технологія QFD – це послідовність дій виробника з перетворення
фактичних показників якості виробу в технічні вимоги до продукції, процесів
та обладнання. Також дозволяє розробляти плани з підвищення якості,
орієнтовані на задоволення вимог споживача.
Основна ідея технології QFD полягає в розумінні того, що між
споживчими
властивостями
("фактичними
показниками
якості")
і
встановленими в стандартах параметрами продукту ("допоміжними
показниками якості") існує велика різниця.
Допоміжні показники якості важливі для виробника, але не завжди істотні
для споживача. Ідеальним випадком був би такий, коли виробник міг би
проконтролювати якість продукції безпосередньо за фактичними показниками,
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але це, як правило, неможливо, тому він користується допоміжними
показниками.
Основний ефект від використання QFD безпосередньо залежить від чіткої
колективної роботи, що є добре спланованою та організованою. Модель
структурування якості є концептуальною моделлю перетворення потреб і
запитів споживачів в характеристики продукції з метою якнайкращого
задоволення вимог і очікувань споживачів.
QFD являється експертним методом, і використовує табличний спосіб
представлення даних, причому зі специфічною формою таблиць, які
отримали назву "будинків якості"[1, с.49].
Даний метод є задовільним показником у визначенні вимог споживачів для
виробництва майонезів. QFD дає можливість визначити та прослідкувати, які
найважливіші характеристики бажані для споживача при покупці або виборі
майонезів, а також виявити та проаналізувати недоліки у виробництві та
визначити шляхи їх усунення. Впровадження даного методу в діяльність
організації дозволить:
– значно підвищити якість майонезів, які виробляються;
– значно зменшити кількість скарг;
– значно зменшити витрати на розробку нового продукту;
– значно зменшити виробничі витрати;
– значно скоротити тривалість процесів планування і ухвалення рішення;
– значно підвищити продуктивність праці;
– скоротити час реагування на виявлення ринкових можливостей.
Таким чином, метод QFD є універсальним інструментом, за допомогою
якого формується безперервний інформаційний потік, між виробником і
споживачем, який дає можливість врахувати вимоги споживачів і разом з цим
підвищити якість майонезів.
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Все частіше в сучасному інтер‘єрі, окрім звичайних вікон, дверей і посуду,
знаходять прозорість меблі і сантехніка, сходи і навіть стіни, не говорячи вже
про предмети декору і сучасну техніку – годинники, телефони, комп‘ютери в
корпусах, що просвічують.
– тверда аморфна речовина, прозора, в тій чи
іншій частині оптичного діапазону (в залежності від складу), отримана під час
застигання розплаву, що має склотвірні компоненти.
Під склом розуміють сплави різних силікатів з надлишком діоксиду
силіцію. Розплавлене скло не відразу твердне при охолодженні, а поступово
збільшує свою в'язкість, аж поки не перетвориться в однорідну тверду
речовину. Скло при твердінні не кристалізується, тому воно не має різко
вираженої точки плавлення. На відміну від кристалічних матеріалів скло, при
нагріванні у відповідному температурному інтервалі розм‘якшується
поступово, переходячи з твердого крихкого стану у тягучий високов‘язкий і
далі у текучий стан – скломасу.
Під формую виробів мається на увазі той або інший спосіб
формоутворення предметів з розплавленої скломаси: ліплення, розкачування,
розплющення, витягування, відтиск за допомогою штампу, видування,
пресування, литво.
Скло на сьогодні один із найважливіших матеріалів при виробництві
меблів і міжкімнатних дверей, який «продає» готовий виріб кінцевому
споживачеві.
Нині все більше меблевиків організовують власні ділянки обробки скла у
себе на виробництві. І це цілком виправдано, оскільки таким чином вони
знижують витрати, пов‘язані з розміщенням замовлень у спеціалізованих
компаніях, усуваються труднощі і ризики щодо доставки і, крім того,
з‘являється можливість самостійно контролювати терміни виробництва і якість
продукції.
Основними споживачами декорованого скла є виробники корпусних і
кухонних меблів, стільниць та стінових панелей, шаф-купе, а також
міжкімнатних дверей.
Умовно технології декорування скла можна поділити на два типи:
індивідуальні та масові. До індивідуальних можна залічити всі види вітражів, в
тому числі ф‘юзинг, розпис по склі. До масових – піскоструминну обробку,
шовкографію, цифровий друк, різні види фарбування скла.
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Будь-який технологічний ланцюжок декорування скла розпочинається з
миття, а закінчується сушінням, ламінуванням (триплексуванням),
загартовуванням – останнє є прерогативою спеціалізованих компаній.
Одним з сучасних методів декорування скла є створення матового
покриття. Для виготовлення матового скла можна використовувати один із двох
найбільш поширених способів: травлення з використанням плавикової кислоти
та застосування складів, виготовлених на основі рідкого скла [1].
Завдяки тому, що труїть плавикової кислоти ви зможете отримати рівну
матову поверхню навіть з невеликими похибками нанесення. Матування за
допомогою складів, створених на основі рідкого скла з барвниками потребує
дуже ретельному, практично ідеальному нанесенні. В іншому випадку дефекти
забарвлення відразу ж будуть кидатися в очі.
Декорування скла вітражем - лідер дизайнерського мистецтва. З часом
технології вітража сильно спростилися, стали доступними без застосування
складних рецептів варіння фрагментів скляній картини, обрамлення їх країв
свинцевим палітуркою й з'єднання в єдине ціле за допомогою пайки. Але
привабливість такого способу декорування залишається настільки високою, що
варіантів декору, що імітує старовинний і благородний вітраж з різним
ступенем достовірності, можна нарахувати, навіть особливо не напружуючись,
як мінімум десяток [2].
Суцільне фарбування скла. Виробники меблів і дверей зазвичай не
інвестують у дорогі й енергоємні печі для гартування скла, вважаючи за краще
використовувати або незагартоване скло, або купувати вже загартоване до його
декорування. Обходитися без гартівних печей дають змогу органічні фарби, які
мають хорошу адгезією до скла і тривалий термін служби. Такі фарби все
частіше пропонують виробникам, які працюють як у секторі меблевих фарб, так
і у секторі фарб для скла. На відміну від поширених у скляній промисловості
керамічних емалей, які потребують подальшого гартування скла, органічні
фарби не переносять високих температур, проте і загартування не потребують.
Інша перевага органічних фарб над керамічними емалями – широкий вибір
кольорів, недоступний останнім.
Сучасні органічні фарби для скла дають змогу отримувати як непрозоре,
так і напівпрозоре забарвлення, а також створювати ефект сатину без
піскоструминної обробки або травлення. Фарби на скло наносять трьома
методами: вальцьовим, лаконаливним і розпиленням. Лаконаливний рідко
використовують для фарбування скла в меблевій промисловості – в основному
при серійному виробництві пофарбованого скла на спеціалізованих
підприємствах.
Вальцьові верстати дуже поширені: фарбу в них переносить контактним
методом наносний вал, покритий гладкою гумою або гумою з насічками, на
скло, яке безперервно подає транспортер. Вони економічні й продуктивні, але
потребують обережності, щоб не пошкодити гуму (краще обробляти крайки
скляних деталей).
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Розпилювальні автомати відомі в інших галузях, але знаходять успішне
застосування і в декоруванні скла: фарбу наносять розпилюванням пістолетами,
встановленими на каретці навпроти напрямку подавання скла. Датчики на вході
визначають розміри і положення скляних деталей і керують увімкненням
пістолетів тільки над ними. Розпилювальні автомати дають змогу швидко і без
істотних втрат фарби змінювати кольори, фарбувати невеликі партії. Оскільки
метод нанесення безконтактний, то не потребує переналаштування при зміні
товщини скла і не залежить від гостроти крайок деталей. Проте при фарбуванні
великих партій деталей розпилювання програє вальцям (втрати на
розпилюванні, відсутні в вальцьовому методі) і потребує великих інвестицій.
Сушіння органічних фарб значно відрізняється від сушіння керамічних
емалей для скла: замість високих температур і короткого часу застосовують
низькі температури з поступовим підвищенням і триваліший час. Сушіння
складається з трьох етапів: випаровування розчинників (або води у випадку
водяної фарби) при середній температурі необхідне для повного їх видалення
до формування плівки, інакше розчинник, який залишиться всередині покриття,
може призвести до дефектів покриття або погіршення адгезії; сушіння або
затверднення завдяки обдуванню гарячим повітрям й використанню
інфрачервоних ламп із постійним контролем температури покриття;
охолодження, яке не лише дає змогу далі переміщувати скло, а й забезпечує
умови для повного висушування покриття [3].
Цифровий друк. Для отримання повноколірних зображень на склі при
масовому виробництві використовують цифровий друк – це одна з
наймолодших технологій в декоруванні. Складність друку по склі залежать від
властивостей його поверхні, які усувають шляхом оптимального підбирання
фарб і ретельною підготовкою до друку. При підбиранні фарби, залежно від
місця застосування, слід враховувати також коефіцієнт термічного розширення
скла.
У виробах для інтер‘єру найбільше застосовують фарби з
ультрафіолетовим затвердінням. Такі фарби наносять широкоформатні
принтери, і вони миттєво тверднуть під впливом ультрафіолету, що дає змогу
відмовитися від подальшого сушіння і встановлювати скло у вироби
безпосередньо після завершення друку.
Переваги цифрового друку – у поєднанні високої продуктивності з
гнучкістю (можна друкувати серіями, а можна поштучно), простотою
обслуговування, невеликою витратою фарби, універсальністю (можливість
друкувати на інших матеріалах).
Недоліками такої технології є висока початкова вартість спеціальних
якісних принтерів для скла, а також необхідність додаткової підготовки його
поверхні до друку.
Лінію для цифрового друку можна комплектувати мийною машиною,
установкою для обробки скла вогнем, установкою нанесення праймера.
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За необхідності друку на матовому склі воно може бути попередньо
оброблене піскоструминним способом, що значно підвищує адгезію фарби [1].
У наш час дуже популярні сучасні методи декорування скла в меблевому
виробництві. Сучасна обробка скла дозволяє отримати величезну кількість
найрізноманітніших ефектів, вирішальних будь-які дизайнерські завдання.
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З давніх-давен згадується про масла які полюбляли імператори, царі та
багато знатних людей. І ця популярність залишилася й на сьогоднішній день.
Ми зазвичай споживаємо ту, що найбільше смакує з нашими улюбленими
стравами і ту, що ми можемо собі дозволити.
Назва олії походить від того, з чого її отримали. Це може бути рослина,
тканина, насіння. І в залежності від способу оброки та очищення ми можемо
отримати найрізноманітніші олії. Але для початку насіння (мається на увазі теж
рослина та ін.) потрібно підготувати. Та й насіння має бути належної якості, яка
залежить від клімату, температури, місцевості та ін. умов при, яких зростала
основа для майбутнього виробництва. Отже, підготовка передбачає очищення
від домішок, калібрування насіння за розмірами, кондиціювання насіння за
вологістю, аналогічні відповідним операціям перед закладкою насіння на
зберігання; обрушення насіння; поділ рушанки на фракції; подрібнення ядра[1].
Рослинну олію з мезги насіння соняшнику отримують 2-ма методами віджимом або екстрагуванням. Віджим - більш екологічний спосіб. Хоча вихід
олії, звичайно, менший. Як правило, перед віджимом мезгу прогрівають при
100-110°С в жаровнях, водночас перемішуючи і зволожуючи. Потім
просмажену мезгу віджимають в шнекових пресах. Повнота віджиму олії
залежить від тиску, її в'язкості і щільності, товщини шару мезги, тривалості
віджимання та інших чинників. Особливий смак олії після гарячого віджиму
нагадує підсмажене насіння соняшнику. Олії, отримані гарячим пресуванням,
інтенсивніше забарвлені й ароматизовані завдяки продуктам розпаду, що
утворюються під час нагрівання. Рослинну олію холодного віджиму отримують
з мезги без прогріву. Перевага такої олії - збереження у ній корисних речовин:
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антиоксидантів, вітамінів, лецитину. Негативний момент - такий продукт не
може довго зберігатися, швидко каламутніє та гіркне. Макуху, що залишається
після віджимання олії, можна піддати екстрагуванню або використовувати у
тваринництві. Соняшникова олія, отримана методом віджимання, називають
«сирою», оскільки її тільки відстоюють і фільтрують. Така олія має високі
смакові і поживні властивості. І яскравим прикладом такого виробництва є
підприємство «Авіс». А саме там здійснюється виготовлення та фасування
масел на сучасному обладнанні, що виключає прямий контакт людини з
продукцією на всіх стадіях виробництва. Це гарантує її максимальну якість і
чистоту. Масла, одержані методом віджимання, відрізняються високими
смаковими якостями. Головне ж їх перевага полягає в тому, що після
остаточного розливу вони залишаються «живими» і біологічно активними. У
наш час повсюдного вживання сурогатів даний факт переоцінити неможливо.
Крім того, виробництво пресованого соняшникової олії дозволяє відмовитися
від використання консервантів для збільшення терміну зберігання.
Виробництво соняшникової олії методом екстрагування передбачає
використання органічних розчинників (найчастіше екстракційних бензинів) і
проводиться в спеціальних апаратах - екстракторах. У ході екстрагування
виходить місцелла - розчин олії в розчиннику і знежирений твердий залишок шрот. З місцелли і шроту розчинник відганяється в дистилятори і шнекові
випарники. Готову олію відстоюють, фільтрують і відправляють на подальшу
переробку. Екстракційний метод вилучення олії більш економічний, оскільки
дозволяє максимально витягти жир із сировини - до 99%[2].
І подальші методи обробки дозволять отримати олію на будь-який смак та
й для будь-якого використання. І прикладом цього є рафінація. Олію, що
тримають в кінці залишилася майже без кольору, смаку та запаху. А саме
рафінація складається з шести ступенів. На першому відбувається позбавлення
від механічних домішок - відстоювання, фільтрація та центрифугування, після
чого рослинна олія надходить у продаж як товарна нерафінована. На другому видалення фосфатидів або гідратація - обробка невеликою кількістю гарячої (до
70°С) води. Третій ступінь передбачає виведення вільних жирних кислот. Під
час п‘ятого відбувається дезодорація - видалення ароматичних речовин шляхом
впливу на соняшникову олію гарячою сухою парою при температурі 170-230°С
в умовах вакууму. А під час шостого виморожування - видалення воску. Така
олія не тільки потрапляє до нас для використання під час приготування страв,
бо не містить сильно вираженого смаку, а й лежить в основі приготування
маргаринів, майонезів, кулінарних жирів та використовується для
консервування, також її мажуть використовувати в нехарчовій промисловості.
Рафінована олія в свою чергу ділиться на дезодоровану та недезодоровану.
Рафінована олія недезодорована - зовні прозора, але зі специфічним для неї
запахом і кольором.
Рафінована дезодорована олія - дуже прозора, світло-жовта, без запаху і
смаку насіння.
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А нерафінована олія є темнішою, ніж вибілена, може бути з осадом, але
тим не менше вона пройшла фільтрацію і, звичайно, зберегла запах, який ми всі
знаємо з дитинства.
Також варто виділити гідратовану олію, а саме фільтрується, обробляється
розпиленою водою, що має температуру 70℃ і містить 1% кухонної солі. Така
обробка сприяє видаленню фосфоліпідів і частково інших речовин, що
запобігає помутнінню олії під час зберігання. Але гідратована олія за
біологічною цінністю поступається нерафінованій. Вона має характерні
забарвлення, смак і запах[3].
Ще може виготовлятися маслинова, гірчична, ріпакова, лляна, конопляна,
кокосова, пальмова, какао бобова та ін. олії. Технологія виробництва може
змінюватися найрізноманітнішими способами для того, щоб отримати інший
продукт з іншими характерними особливостями.
Отже, олія є незамінним елементом у нашому харчуванні та й в деяких
інших промислових виробництвах. Вона дуже корисна і може досить вдало
гармонізувати смаки в наших стравах. Мабуть у кожного виробника є свої
секрети для виробництва тієї чи іншої олії, але в основі будуть залишатися все
ж ті самі два способи – пресовий та екстракційний.
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ЛОГІСТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Логістичні процеси тісно пов'язані з функціонуванням підприємства, вони
не формують самостійну сферу діяльності, але повинні підкорятися основним
цілям підприємства і забезпечувати їх досягнення. Для створення ефективної
мережі та успішного здійснення логістичної діяльності, необхідне проведення
ретельного проектування побудови логістичних систем на промислових
підприємствах. Стратегічна логістика, виходячи з довгострокових цілей
підприємства, здатна істотно змінити всю системну організацію підприємства.
Будь-які логістичні перетворення супроводжуються значними витратами, тому
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вимагають реалізації послідовної і розгорнутої в просторі й часі програми
заходів, які одночасно є комплексом необхідних соціально-економічних,
організаційно-технічних, інформаційних, правових, кадрових та інших
передумов створення повноцінного логістичного забезпечення діючих
структур.
Будучи відносно новим інструментом управління, логістика являє собою
синтез багатьох методів і принципів таких традиційних сфер діяльності, як
маркетинг, виробництво, фінанси, вантажоперевезення. Використання
концепцій логістики дозволяє здійснити тісну інтеграцію виробництва,
матеріально-технічного забезпечення, транспорту та передачі інформації про
рух товарів у єдину систему.
Підприємство на сучасному етапі розвитку розглядається у довготривалих
взаємозв‘язках з постачальниками сировини та споживачами готової продукції,
та повинно бути частиною логістичної системи для реалізації конкурентних
переваг та отримання ефекту від виробничо-комерційної діяльності.
Результатом орієнтації на логістичну функцію управління промисловістю є
тенденція до більшої централізації і координації в єдиному центрі. На ділову
активність і конкурентоспроможність підприємств впливає функціональна
диверсифікація, яка виростає з впровадження технологічних нововведень, яких
так не вистачає, перш за все, промисловим підприємствам. Вона набуває форми
інтеграції підприємств, зайнятих на подальших стадіях виготовлення того чи
іншого продукту в рамках однієї галузі або між підприємствами суміжних
галузей.
За допомогою інтегрованої логістичної підтримки досягаються такі цілі:
- забезпечення впливу на розробку і подальшу оптимальну реалізацію
проекту;
- планування та оперативне уточнення обсягу ресурсів;
- поставка ресурсів;
- забезпечення ресурсами з мінімальними витратами протягом усього
життєвого циклу.
При використанні маркетингового підходу до управління збутовою
політикою необхідно враховувати ключові фактори успіху, до яких належить
цільовий ринок, асортиментна політика, збутовий персонал, заходи
мерчандайзингу і від яких залежить позиція підприємства на ринку і
результативність збутової діяльності.
Основними функціями управління збутовою політикою є планування
збутової політики, організація збутової діяльності, аналіз збутової політики,
контроль і регулювання збуту.
У процесі управління збутовою політикою сучасні підприємства
зіштовхуються з низкою проблем: інформаційне забезпечення, організація
управління збутовою політикою, нестабільність зовнішнього середовища,
кадрове забезпечення, дефіцит коштів, недостатня управлінська цінність цілей
[2].
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Підприємства, які прагнуть довгострокового успіху, повинні вже сьогодні
визначити перспективні орієнтири своєї збутової діяльності, розробити
стратегії, які принесуть їм довгострокові конкурентні переваги у сфері збуту в
майбутньому, і впровадити їх у свою практичну діяльність найефективнішим
способом.
Серед причин, що обумовлюють зростання значущості збутової діяльності,
слід зазначити такі: переміщення ключових управлінських рішень у збутові
ланки, підвищення значення маркетингових методів конкуренції в боротьбі за
покупця, раціоналізація збутових процесів, проблеми ефективного
функціонування підприємств у довгостроковій перспективі [2].
Останніми роками в Україні спостерігається зростання інтересу до
логістики як з боку організацій бізнесу, так і урядових інституцій, що
зумовлене, насамперед:
- розвитком транспортного бізнесу (створення міжнародних транспортних
коридорів, інтеграція транспортної системи України в Європейську
транспортну мережу, широке запровадження термінальних, мультимодальних і
інтермодальних перевезень);
- проникненням на український ринок транснаціональних компаній, які
разом з новими технологіями виробництва продукції використовують нові стилі
управління;
- створенням регіональних розподільчих центрів, великих оптових баз,
вантажних і термінальних комплексів тощо.
Практика свідчить, що завдяки використанню принципів логістики
підприємства,
компанії,
корпорації
забезпечують
високу
конкурентоспроможність своєї продукції і послуг за рахунок оптимізації
витрат, пов‘язаних з виробництвом і реалізацією товарів, прискорення
оборотності обігового капіталу, найбільш повного задоволення споживачів у
якісних товарах і сервісі. Такий ефект досягається шляхом значного скорочення
запасів матеріальних ресурсів і готової продукції у сферах виробництва,
постачання і збуту, скорочення тривалості виробничого циклу і циклу
виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих і
роботизованих виробництв, що дозволяють швидко переходити на випуск
нових видів продукції, створення дистрибутивних каналів збуту тощо [1].
Концепція логістики поряд з концепцією маркетингу набуває все більшого
значения для керівників підприємств як засіб забезпечення відносно стійкого
економічного становища та досягнення успіху в конкурентній боротьбі за
ринок. Зокрема, значения логістики полягає в тому, що вона:
1) підтримує ринкову орієнтацію підприємства, спрямовує на пропозицію
покупцям оптимального сервісу (рівня та якості обслуговування), сприяє
збільшенню прозорості ринку, а також еластичності й здатності підприємств
пристосовуватися до мінливих ситуацій на ринку;
2) орієнтує на стимулювання продажу та сервісу за одночасної
раціоналізації структури логістичних витрат загалом, тобто посилює
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усвідомлення значения співвідношення «витрати - корисність» в усіх сферах
підприємства і фазах логістичного процесу;
3) спрямовує на використання синергічних залежностей та ефектів;
4) надає можливість розв‘язувати проблеми, які виникають на стиках
(з‘єднаннях) переміщень товарів та інформації з іншими сферами на
підприємстві (маркетингом, виробництвом, фінансами, персоналом та ін.);
5) породжує і стимулює тенденції до інтеграції та ієрархізації цілей на
підприємстві й у зв‘язках з його партнерами, підтримує заходи і компоненти
управління, а також довготривалу маркетингову стратегію, детермінуючи їх
результативність;
6) орієнтує на раціоналізацію організаційної системи підприємств і змісту
товарних переміщень загалом;
7) стимулює зростання загальної ефективності господарювання.
Доведено, що реалізація теоретичних положень логістики в середньому дає
можливість скоротити витрати на транспортування і зберігання на 15-20%,
зменшити рівень запасів на 50%, знизити тривалість виробничого циклу на 5070%. Зокрема, на підприємствах «Форд» це дозволило зменшити рівень запасів
на 40%. Такий самий відсоток скорочення "непрацюючих ресурсів"
спостерігався в корпорації «Дженерал Моторс», яка планувала у перспективі
довести значения цього показника до 60%. Поряд із зменшенням витрат,
практичне використання логістичних підходів управління забезпечує 100%
виконання договірних зобов‘язань та високий рівень сервісу.
Розвиток і підсилення значения логістики відбувається в результаті зміни
пріоритетів сучасних підприємств, пов‘язаних з акцентуванням уваги не на
виробничому процесі, а на потребах кінцевих споживачів, вимогах
функціонування цільових ринків. Крім того, в процесі стрімкого розвитку НТП,
результати якого впроваджуються перш за все у безпосереднє виготовлення
продукції, спостерігається зменшення «доступності» резервів економічності в
логістичних процесах, значна частина яких залишилася у транспортноскладських та пакувальних процесах, що зумовлене переважанням ручної
праці, значно нижчим рівнем продуктивності праці. Традиційне розуміння
критичності ресурсів виробництва, яке передбачало створення достатніх запасів
(матеріалів, сировини, комплектуючих частин, фінансових, трудових ресурсів
та ін.), трансформувалося, тому в результаті суцільної компютеризації
економічних процесів, високої швидкості трансакційних процесів, розвинутої
транспортної мережі та насиченості цільових ринків повноцінним замінником
дорогих запасів стають інформаційні ресурси (значно дешевші за критичні
ресурси), їх управлінням, формуванням інтегрованого інформаційного звязку,
відкритих інформаційних систем також займається логістика. Формування та
посилення
мегатрендів
(скорочення
циклу
життя
продукції,
інтернаціоналізація, глобалізація, екологізація, інформатизація) вимагає
інтеграції господарських процесів і процесів прийняття рішень щодо
використання синергічних зв‘язків з метою створення синергічного потенціалу,
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який охоплює зменшення повних витрат, підвищення рівня обслуговування,
приріст додаткової вартості і корисності [5].
Звідси випливає, що успіх діяльності будь-якої організації потребує:
- наскрізної оптимізації управління матеріальними і супутніми потоками
для забезпечення мінімуму сукупних витрат, високої якості сервісу, а також
інтегрованої взаємодії усіх логістичних партнерів по бізнесу;
- урахування важливих чинників логістичного бізнесу: часу, сервісу,
витрат;
- комплексного використання інтегральних логістичних функцій;
- оперативного аналізу результатів логістичної діяльності;
- визначення мети логістичної діяльності організації, обґрунтованого
формування і оперативної корекції логістичної тактики і стратегії в умовах
невизначеності та ризику;
- комплексного використання можливостей сучасних інформаційних
технологій в маркетингу, менеджменті, логістиці при управлінні діяльністю
організації;
- логістичного контролю операцій та процесів логістичної системи.
Сьогодні ведучі економісти більшості країн підприємств, фірм і компаній
України підтверджують, що логістика є носієм нових методичних підходів в
підприємницькій діяльності [1].
Менеджери нової формації, які працюють у складних динамічних умовах
розвитку ринкових відносин, що характеризуються прискоренням змін у
маркетинговому середовищі, євроінтеграційними процесами в економіці
країни, загостренням конкурентної боротьби за споживача, підвищенням вимог
споживачів до товарів та послуг, що реалізуються, усвідомлюють значущість
маркетингової поведінки у сфері збуту, яка дозволить підприємствам досягти
високої ефективності у довгостроковій перспективі [2].
Необхідність збуту обумовлена багатоплановою значущістю його в
діяльності будь-якого підприємства: у сфері збуту остаточно визначається
результат усіх маркетингових зусиль підприємства; пристосовуючи збутову
мережу до запитів споживачів, створюючи їм максимальні зручності до, під час
і після придбання, підприємство має значно більше шансів для виграшу в
конкурентній боротьбі; саме під час збуту найбільш ефективно відбувається
виявлення смаків та переваг споживачів.
Підвищення ролі збутової діяльності обумовлює наявність низки проблем
у сфері управління збутом: внутрішні (проблеми реалізації загальних функцій
управління збутом, проблеми реалізації окремих функцій управління збутом,
недостатній рівень забезпеченості підприємств фінансовими ресурсами) і
зовнішні проблеми (постійні зміни в законодавстві України стосовно
підприємницької діяльності; низький рівень купівельної спроможності
населення, що є результатом низького життєвого рівня й інфляційних
процесів).
При виникненні та розвитку логістики за кордоном основною причиною її
розвитку став пошук резервів у позавиробничій галузі за рахунок системного
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підходу до виробничих процесів та їх транспортно-складського забезпечення з
урахуванням особливостей товарообороту.
Для того щоб прискорити розвиток логістики в Україні, важливо з‘ясувати
причини, які стримують її практичне застосування. По-перше, це відсутність
надійного державного підходу до проблем логістики, що виявляється як у
відсутності відповідної правової бази, так і у нестачі спеціалістів і центрів їх
підготовки. По-друге, відсутній комплексний облік витрат, при якому їх
зростання
у
транспортно-складському
господарстві
перекривається
ефективністю, досягнутою за межами цієї галузі господарства. Разом з тим,
існуюча
система
бухгалтерского
обліку,
методика
виробничого
держрозрахунку, які застосовуються на практиці, поки що не дають можливості
для повної оцінки витрат і результатів на рівні відповідних підрозділів і служб
підприємства. По-третє, логістичний підхід передбачає проведения
кардинальних змін у структурі підприємства, перехід до більш гнучких
організаційних структур, створення спеціалізованих цехів і служб транспортноскладського господарства. По-четверте, розвиток ідей логістики гальмується
недоліками у професійній підготовці кадрів.
Таким чином, логістика набуває все більшого значения для керівників
підприємств як засіб забезпечення відносно стійкого економічного становища
та досягнення успіху в конкурентній боротьбі за ринок. Дотримуючись
принципів логістики підприємства, компанії, корпорації забезпечують високу
конкурентоспроможність своєї продукції і послуг за рахунок оптимізації
витрат, пов‘язаних з виробництвом і реалізацією товарів, прискорення
оборотності обігового капіталу, найбільш повного задоволення споживачів у
якісних товарах і сервісі [5].
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ВИНА ЗАКАРПАТТЯ – ВІЗИТНА КАРТА УКРАЇНИ
Закарпаття відоме не лише в Україні, а й за її межами своїми виноробами,
про це свідчать кількість винних фестивалів, де вони беруть участь.
Виробництва вина у області представлене малими підприємствами та
об‘єднаннями.
Проблеми виробництва вина розглядали у своїх працях такі вітчизняні та
зарубіжні науковці: Валдайцева С.В., Власов В.В., Зінова Е.Я., Клейтона К.,
Володіна С.А., Геєця В.М. та інші. Основними проблемами у сфері
виробництва, розповсюдження вина, визначення його якості займається
корпорація «Укрвинпром»[5].
Актуальність даної теми полягає в тому, що винороби Закарпатської
області гармонійно поєднали старі традиції виноробства з новими технологіями
при виробництві вина. Крім того область є унікальним регіоном вирощуванням
винограду, де вирощуються традиційні та завезені нові розповсюдженні в
Європі сорти.
Метою дослідження є аналіз історії виробництва вина та основних марок,
які виробляються на винних заводах Закарпатської області.
Закарпатські вина – одна із візитних карт області.
Закарпаття — традиційно виноробський край. І окрім того, що у низинних
районах, де клімат тепліший, там кожен власник земельної ділянки має мінівиноградник, у краї зростає кількість виноробів, які присвятили себе створенню
благородного напою майже професійно.
Це легко спостерігати, до прикладу, під час винних фестивалів. Поступово
зростає як їхня кількість, так і кількість учасників, готових представити своє
вино туристам, гостям краю та й місцевим його поціновувачам.
У Закарпатській області виготовляють такі види вина: біле, рожева,
червоне, сухе, напівсухе і десертне. Найвідоміші назви закарпатських вин:
«Ірша-Олівер», «Совінйон Блан», «Б‘янка», «Біле Кюве», «Кюве рожеве»,
«Розалін», «Червоний букет», «Калдарка», «Сапераві», «Цвайгелт», «Леанка
королівська». Найвідоміші заводи із виробництва вина на Закарпатті
розташовані в Мукачевому, Берегівському, Ужгородському і Виноградівському
районах[2].
Для вирощування винограду потрібно досить теплий клімат, тому
виноградники можна зустріти на південних склонах гір. Найбільш сприятливі
умови в районі Виноградівському, на висотах 100 - 250 метрів. В районі
Ужгороді найкращі для вирощування сортів Ізабелла, Рислінг, Леанка,
Трамінера і токайських сортів. Із сортів Леанка і Рислінг виготовлюють
високоякісні ігристі вина.
Колір закарпатських вин переважно світло-золотистий з зеленуватим
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відтінком. Смак гармонійний смак і букет. Зараз в Закарпатській області
нараховується більше 100 сортів виноградів. В останні роки в виноробних
господарствах було висаджено багато нових винних сортів винограду –
різноманітні Мускати, Каберне, Рислінг і. Фурімінт та інші[2, 3].
Наразі виноробство у регіоні хоч і повільно, але послідовно збільшується.
На сьогодні головними перепонами в розвитку виноробства є: державна
політика (купити ліцензію можуть далеко не всі виробники) та низька винна
культура громадян. Виноробна галузь розвивається за рахунок винних турів для
туристів. Вони включають відвідування різного роду заходів, дегустаційних
залів та приватних винних підвалів. Проводяться винні фестивалі, що
притягують відвідувачів з усієї України та з-за кордону.
Для дегустацій найчастіше всього закарпатські винороби пропонують сім
сортів вина: «Королевська леанка», «Чорний доктор» (Закарпатський), «Токай
фурмінт», «Кагор», «Сапераві» і інші. Два сорти білого, інші червоного.
Потрібно відмітити, що білі закарпатські вини мають ніжний, тонкий смак і
аромат, червоні вина також мають тонкий м‘який смак. Від кримських вони
відрізняються – менш терпким і насиченим смаком і ароматом[1, 3, 4].
Один із відомих заводів "Леанка", був організований у 1946 році на базі
одноосібних господарств. Особливість у тому, що вино зберігається у дубових
бочках.
Вино в підвалах зберігається у дубових бочках. Усі роки існування бочки,
в ній зберігається вино тільки однієї марки. Чим старіша діжка, тим краще для
її вмісту. На кожній розміщено паспорт, у якому написані дані про вино, що там
витримується.
Після збору урожаю виноград спресовують і трубами вже у вигляді
виноматеріалу подають у спеціальні відстійники, а пізніше в бочки. До самого
верху не заливають, лишають місце для повітря. Через півроку знімають
верхній шар і чисте вино заливають у діжки для витримки вин.Через
визначений для кожної марки час лабораторія перевіряє кондиції. Якщо все
відповідає вимогам до цього сорту, вино поступає в розлив. Винні підвали
заводу під захистом ЮНЕСКО і входять в десятку самих цінних у Європі.
«Середнянське» вино – виготовляють із сорту Леанка. Витримують півтора
роки. Колір вина – світло-жовтий. Смак легкий, освіжаючий, з легким пряним
ароматом.
Вино «Закарпатське» - десертне вино, токайського типа, готують із сортів
Фурімінт і Гарс Лавелю. Яскраво виражений токайський букет, з відтінком
корки ржаного хлібу.
Вино «Троянда Закарпатська» виготовляють із винограду сорту Трамінера
рожевого. Вино відрізняється вираженим ароматом троянди. Колір темно –
золотий, смак повний маслянистий. Завод виготовляє 20 видів вина. До
дегустації пропонують шість видів: білі марочні «Леанка», «Середнянське»,
червоні «Каберне», «Жемчужина Карпат» і купаж – напівсолодке
«Лучезарний», десертний – «Звабниця» [3].
Виноградівський завод, який відкритий з 1972 року. Сьогодні на заводі
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виробляють вина таких марок як «Ізабелла», «Леанка королівська», «Мюллер
Тургау», «Степняк» і «Совінйон». З минулих часів і до наших днів на заводів
вино виготовляють за класичними технологіями – з витримуваннями у дубових
бочках при температурі 11 – 14 градусів. Шахта для зберігання вин, вироблених
на Виноградівському винзаводі, була прорубані в схилах Чорної гори, за
формою вона нагадує підкову, а її довжина становить 350 метрів. Одночасно в
шахті може зберігатися до 720 тисяч літрів вина і виноматеріалів. [4].
СП «Айсбер» ЛТД засноване у 1995 у м. Берегове, його візитною карткою
є вино «Чизай», також випускають такі марки, «Chateau Chizay», «Wine Berry»,
які користуються попитом не тільки в Україні, а й за її межами. З 2012 року
веде співпрацю з замком музеєм «Паланок», відкривши в його межах
дегустаційний зал, де для дегустації надає вино марки «Чизай». Технологія
виробництва вина повністю оснащена новими технологіями[5].
Основними проблемами є: відсутність культури споживання вин;
неможливості виноробам торгувати власною продукцією через непомірну
вартість ліцензії.
Вино, яке реалізується на фестивалях області, а особливо членами Спілки
приватних виноградарів та виноробів Закарпаття, воно є дійсно високої якості.
Виробнки добровільно здають свої взірці вина у знаний інститут Таїрова у
лабораторію виноробства Академії аграрних наук і практично всі члени Спілки
мають відповідні сертифікати якості
Отже, виробництво вина у Закарпатській області головним чином
представленим малими підприємствами, які мають свої унікальні марки вин. В
загальному виробництво вина переживає не найкращі часи, так як повністю
відсутня допомога з боку держави.
Виробники вин, представляють свою продукцію на різноманітних
тематичних фестивалях, наприклад щорічний фестиваль «Червене вино» у
Мукачеві. Відкривають дегустаційні зали для туристів. Закарпатські вина є
відомими не лише в Україні, а й за межами, особливо відомі такі марки як
«Троянда Закарпатська», «Чизай», «Леанка королівська» та інші.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
МОРКВЯНОГО СОКУ
Безвідходна і маловідходна технології є одними з сучасних напрямів
розвитку промислового виробництва. Безвідходні виробництва мають
на увазі розробку таких технологічних процесів, які забезпечують
максимально можливу комплексну переробку сировини. Це дозволяе, з
одного боку, найефективніше використовувати природні ресурси,
повністю переробляти відходи, що утворюються, у товарну продукцію.
Створення безвідходних виробництв відноситься до вельми складного і
тривалого процесу, проміжним етапом якого є маловідходне виробництво
[1]. При переробці плодів і овочів залежно від вигляду сировини, вживаної
технології і отримуваної продукції відходи можуть складати до 50%. Вони
утворюються при очищенні, різанні, протиранні, пресуванні і інших
операціях. Тому перший напрямок раціонального використання сировини скорочення відходів.
Дослідження деяких авторів свідчать про те, що плодоовочеві
відходи містять: до 6,7 % білка; до 19 % вуглеводів; до 0,6 % жиру і до 1 ,2%
зольних елементів. Вони багаті вітамінами (мг в 100 г): А- до 7,2; В, - 0,36;
В2- 0,25; С- 200. За вуглеводним, мінеральним і вітамінним складом і
вмістом азоту вони близькі до ідеального живильного середовища
для мікроорганізмів [2].
Велика кількість вторинних ресурсів утворюється у процесі переробки
овочів і фруктів. Рослинні відходи, що утворюються, служать джерелами
органічного і мікробного забруднення прилеглих територій. Внаслідок цього,
неефективно використовується рослинна сировина, відбувається порушення
екологічної рівноваги і активне поширення мікроорганізмів, що можуть
уражати фрукти, ягоди і овочі [3].
До вторинних рослинних відходів ми можемо віднести відходи
виробництва морквяного соку. Відходи моркви вельми багаті вуглеводами. На
їх долю припадає від 70 до 80% по відношенню до загальної кількості сухих
речовин. Білки каротину містять всі незамінні і замінні амінокислоти. Каротин
не розчиняється у холодній воді і виключно стійкий до дії високих температур,
розчинів солей, спирту, ефіру, розведених кислот.
Особливістю плодоовочевих відходів є те, що вони не спроможні до
тривалого зберігання і потребують переробки або консервації. Харчова
промисловість, що переробляє, в основному, сільськогосподарську сировину,
одна з найбільш багатовідхідних галузей народного господарства. За
масштабами утворення відходів вона поступається лише добувним галузям.
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Промисловість традиційно орієнтована на витягання з сировини одного
основного продукту, при цьому вихід його складає 15...30 % від маси сировини,
що переробляється, остання кількість переходить у відходи і побічні продукти.
Одна частина вторинних сировинних ресурсів (ВСР) піддається промисловій
переробці, інша частина використовується у природному вигляді на кормові
цілі в сільському господарстві, як добрива і сировина для переробки в інших
галузях.
Морквяні соки відрізняються високим загальним вмістом каротину. У
залежності від сорту концентрація коливається від 3 до 16 міліграм каротину на
100 г свіжої ваги. Головну частину всіх цих каротиноїдів представляє бетакаротин, він досягає 60-90% загального вмісту каротину [4]. Бета-каротин має
поживно- фізіологічне значення як провітамін А, природний антиоксидант, що
перериває механізм ланцюгів радикалів і тим самим запобігає утворенню нових
вільних радикалів.
Незважаючи на те, що каротин може бути отриманий за допомогою
хімічного синтезу, його виробляють переважно з природної сировини.
У якості джерел каротину використовують рослини (наприклад, морква),
бактерії (деякі штами стафілококів), водорості і гриби з високим вмістом
цільової речовини.
Каротин, отриманий за допомогою хімічного синтезу рослин, наприклад,
моркви, в порівнянні з бактеріями краще засвоюється і не викликає алергічної
реакції [5].
Бета-каротин міститься не лише в соці, але і також у м‘якоті він міститься
у рівних долях.
Бета-каротин нерозчинний у воді, але розчиняється в органічних
розчинниках. Міститься у листі всіх рослин, а також у корені моркви.
Тривалий прийом бета-каротину не супроводжується якими-небудь побічними
ефектами. Ненасичена структура бета-каротину дозволяє його молекулам
адсорбувати світло і запобігати накопиченню вільних радикалів і активних
форм кисню. Бета-каротин пригнічує вироблення вільних радикалів.
Отже, у результаті проведених досліджень було отримано гранули, які
мають специфічній для моркви запах і смак. Отримані гранули можна
використовувати в якості харчових барвників або концентратів. Натуральні
харчові барвники, що отримують з плодів і овочів, застосовують при
виробництві кондитерських виробів, харчових концентратів і так далі. Вони
зберігають всі свої первинні властивості. Досліджені фізико-механічні
властивості одержаних гранул показують, що вони мають достатню механічну
міцність, щоб не руйнуватися під час транспортування. Гранули мають високий
вміст каротину і властивості, наближені до харчових, барвники стійкі до
високих температур,це дозволяє рекомендувати гранули в якості харчового
концентрату в умовах обмеженого об‘єму зберігання, наприклад, в подорожах
чи експедиціях та інше.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЦУКРУ ТА
ПРОБЛЕМИ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Світовий цукровий ринок являє собою сполучення вільного ринку з
регульованими внутрішніми ринками окремих країн. Виробництво цукру
зосереджене як у розвинених, так і у країнах, що розвиваються, а локальне
регулювання спрямоване на те, щоб забезпечити конкурентну здатність і
продовольчу безпеку. Цукор є сировинним, стратегічним товаром, попит на
який слабо еластичний за ціною. Аналіз динаміки виробництва і споживання в
цілому дає підстави припускати, що світовий ринок цукру буде розвиватися
досить активно. Однією з головних тенденцій розвитку світового ринку цукру є
зміна структури споживання, спостерігається збільшення попиту на цукор з
боку підприємств харчової промисловості і зниженням споживання серед
населення, а також зростаюча роль виробництва етанолу [3]. Тому на
сьогоднішній день актуальним є питання щодо прогнозування обсягів
виробництва цукру та кон'юктури на світовому цукровому ринку та вплив цих
факторів на цукрову промисловість України.
Проблема розвитку світового ринку цукру, його сучасний стан, тенденції
змін структури експорту та імпорту знайшло відображення у наукових працях
таких вчених як О.М. Шпичак, М.Я. Коденська С.А. Стасиневич, В.С. Бондар,
О.С. Заєць, Є.В. Імас та ін. Проте світовий ринок цукру розвивається дуже
швидкими темпами, тому сучасний стан кон‘юнктури світового ринку цукру
потребує нових поглиблених досліджень.
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Метою даної роботи є проведення аналізу сучасного стану ринку цукру в
світі та Україні за останні 3 роки та прогнозування його розвитку у 2015 році.
На основі отриманих результатів розробити шляхи підвищення
конкурентоспроможності цукрової промисловості України.
Поглиблення глобалізаційних процесів, розвиток світової економіки,
зростання чисельності населення зумовило не тільки збільшення виробництва
цукру, а й стрімке підвищення та перерозподіл обсягів світової торгівлі. За
останні роки значно змінилася кон'юнктура світового ринку цукру, що
зумовлено стрімким нарощуванням виробництва цукрової тростини і не менш
стрімким зменшенням вирощування цукрових буряків. Загалом цукор
виробляють понад 120 країн світу. Традиційно виокремлюють три основні
регіони його виробництва:
- Північна півкуля, до якої належать країни-виробники бурякового цукру
у Європі, Північній Америці, Центральній Азії та Північній Африці.
Екваторіальний регіон, що включає країни-виробники тростинного
цукру в Азії, Північній та Центральній Америці, Африці.
- Південна півкуля, де зосереджені країни виробники тростинного цукру у
Південній Америці, Південній Африці та Океанії [2].
П'ять найбільших виробників цукру у світі складають - Бразилія, Індія, ЄС,
Китай та США (рис.1). Їх частка у світовому виробництві щорічно сягає 60%.
Найбільшим виробником цукру серед країн є Бразилія, питома вага якої у
структурі займає 23,5% (рис.1).
Світове виробництво цукру у 2013-2014 маркетинговому році (МР)
становить 175 млн. т. Очікується збільшення виробництва цукру в основних
країнах-виробниках (табл. 1) [8]. Разом з тим, виробництво цукру в Індії
зменшилося на 8%, США та Мексиці – 5 %.

Рис.1 Структура світового виробництва цукру у 2014-2015 МР [8]
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Таблиця 1
Світовий баланс цукру за 2012- 15 МР, млн. т
Країни

Маркетинговий рік
2012/13

2013/14

2014/15*

2014/15, %

Виробництво
Бразилія

38,600

37,800

36,800

2,65

Індія

27,337

27,045

27,900

3,16

ЄС

16,655

16,100

16,300

-1,24

Китай

14,001

14,346

13,700

-4,50

Всього

177,486

175,703

175,589

- 0,06

Імпорт
ЄС

3,935

3,500

3,750

-7,14

Індонезія

3,570

3,785

3,750

-0,92

Китай

3,802

3,900

3,300

-15,38

США

2,924

3,025

2,806

-7,24

Всього

51,697

50,481

51,697

-0,88

Експорт
Бразилія

27,650

26,200

25,250

-3,63

Таїланд

6,693

7,500

8,300

10,67

Австралія

3,100

3,190

3,300

3,45

Мексика

2,090

2,543

2,158

-15,14

Всього

54,490

55,913

55,241

-1,20

Рис.2 Динаміка обсягу виробництва тростинного і бурякового цукру в
світі за 2012-2015 рр.[8]
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За даними фахівців USDA (Міністерство сільського господарства США) у
2014/2015МР у світі було вироблено 175,589 млн.т. цукру, з яких близько 78%
отримують з цукрової тростини і 22% - з цукрових буряків (рис.2). Така
ситуація обумовлена тим, що тростинний цукор при значно більшому виході
продукції з гектара посівів і часто при значно менших витратах завжди буде
дешевшим бурякового цукру, як би не зростала урожайність буряків і
поліпшувалася технологія його вирощування.
Буряковий цукор виробляють 53 країни світу, основні його виробники
США, Франція, Німеччина, Польща, Росія і Туреччина. Нажаль Україна
втратила лідерство серед європейських країн, виробників бурякового цукру.
Основними виробниками цукру з тростини є Бразилія, Індія, Таїланд,
Мексика, Австралія, КНР, Куба, ПАР, Уругвай. Як вже зазначалося, великі
обсяги тростинного цукру виробляються у США.
За прогнозами експертів з OECD (Організація економічної співпраці та
розвитку) і FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН),
світове виробництво цукру зберігатиме сталі темпи зростання (в 2020-21 рр.
зросте до 209 млн. тонн). Основна частина додаткового виробництва цукру
буде походити від країн, що розвиваються, а основне зниження обсягів
виробництва припаде на Бразилію.
В останні роки світова кон'юнктура була не самою сприятливою через
профіцитний баланс цукру на ринку. Після трирічної депресії будь-які
повідомлення про ріст ціни сприймаються ринком досить позитивно.
Як прогнозують експерти з OECD, зростання глобального споживання
цукру до 2020-21рр. після дворічного коригування у бік зниження складе 2,2%
в рік, у порівнянні з 2,6% на рік за попередні 10 років. Також, за оцінками
фахівців, світові ціни на цукор в найближчі 10 років продовжать
підвищуватися.
Аналітики прогнозують, що в новому сезоні ціни на цукор будуть
затиснуті в діапазоні від 16 до 20 центів/фунт.
У новому сезоні 2014/15 світ вступає в період «більш збалансованого»
попиту та пропозиції після майже десятиліття наростання коливання цін.
Прогнозується, що цукор-сирець буде рости в ціні. Ріст цін обумовить дефіцит
пропозиції в 2014-15 МР, несприятливі погодні умови, скорочення запасів
вперше за чотири сезони, попит з боку Китаю, ослаблення валюти в країнахвиробниках, що буде стимулювати фермерів до продажів.
На світовому ринку цукру спостерігається кілька важливих тенденцій які
безумовно впливають на вітчизняну цукрову промисловість:
1) змінюється структура пропозиції цукру. Зростає частка цукру
виробленого із цукрової тростини і скорочується пропозиція цукру із цукрових
буряків. Це відбувається тому, що виробництво тростинного цукру менш
затратне ніж цукру із цукрових буряків;
2) правила СОТ забороняють пряме субсидування і підтримку
неконкурентоспроможних галузей. Навіть технологічно найсучасніші заводи в
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Європі виробляють буряковий цукор який не може скласти конкуренцію цукру
із цукрової тростини. Саме тому найбільші виробники бурякового цукру
поступово втрачають позиції на користь більш дешевого тростинного цукру.
Так Європейський Союз значно скоротив посівні площі під цукрові буряки до
розмірів, достатніх для забезпечення виробництва цукру на рівні внутрішнього
споживання.
Вплив України на світовий ринок цукру є незначним. Її частка у
загальносвітовому виробництві не перевищує 1%. За останні три роки експорт
цукру здійснювався невеликими обсягами, в основному до Казахстану,
Киргизії, Молдови, Таджикистану, Литви, Туркменії, Росії та Грузії. Разом з
тим, до цих країн експортується цукор російського та білоруського
виробництва, який виявився достатньо конкурентоспроможним порівняно з
вітчизняним. Й надалі конкуренція на цих ринках очікується достатньо
високою. Тож українським виробникам цукру необхідно знаходити можливості
розвитку зовнішніх каналів збуту продукції. Проте всі розвинуті країни
застосовують жорсткий режим захисту своїх виробників і ринку цукру. В
Німеччині, Франції, Іспанії, Данії, активно працює схема державного
регулювання ринку цукру, що забезпечується насамперед заходами
зовнішньоторговельного спрямування. Практично всі держави намагаються
підтримувати національних виробників, встановлюючи митні обмеження з
метою забезпечення вигідного для них рівня внутрішніх цін.
У 2012 р. виробництво цукру в Україні перевищило 2,2 млн. тонн при
внутрішній потребі в 1,8 млн. тонн ( рис. 3), і відсутність надійних ринків збуту
при несприятливій кон'юнктурі на ринку тростинного цукру привело до
профіциту і падіння цін [1].

Рис. 3 Динаміка виробництва та споживання цукру в Україні за 201114 роки [9]
Така ситуація значно ускладнює експортування українського цукру, що
змушує виробників виробляти цукор лише для задоволення потреб
внутрішнього ринку. В Україні за прогнозами Міністерства аграрної політики
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та продовольства, виробництво цукру у 2014-15МР становитиме 1,7 - 1,75 млн.
тонн. Потреба внутрішнього ринку на цей МР становить 1,7 млн. тонн. Із
урахуванням перехідних запасів пропозиція цукру на ринку в 2014/2015 МР
очікується на рівні 2,045 млн. тонн. Тож у новому сезоні стабілізується
співвідношення попиту та пропозиції внутрішнього ринку цього продукту, що
для аграріїв позитивно впливатиме на цінову ситуацію та покриватиме витрати
на його виробництво.
Як повідомили в Державній службі статистики України - за попередніми
підсумками, виробництво цукрових буряків (фабричних) у 2014 р.
характеризується наступними даними (табл. 2).
Таблиця 2
Вирощування цукрових буряків (фабричних) по Україні у 2014 році [9]
Валовий збір,
тис.т
Область
2014р.

2014р.
у % до
2013р.

Зібрана площа,
тис. га
2014р.

2014р.у %
до 2013р.

4

5

Урожайність,
ц з 1 га
2014р.

2014р.
(+,–) до
2013р.

1
Вінницька

2
2997,0

3
117,0

60,9

95,2

6
492,1

91,7

7

Волинська

650,5

112,2

15,7

89,7

414,6

83,8

Житомирська

639,9

150,7

12,6

127,3

507,8

78,5

Київська

1328,7

189,1

22,2

143,2

598,1

144,4

Львівська

780,0

119,3

15,8

96,9

494,1

93,8

Полтавська

1740,0

112,5

39,7

126,4

438,6

–54,6

Тернопільська

1678,8

167,4

37,0

110,4

453,1

153,7

Продовження табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

Харківська

840,8

217,0

19,7

182,4

426,6

65,8

Хмельницька

2326,4

219,9

44,4

180,5

523,9

93,8

Черкаська

862,7

179,1

17,3

151,8

498,5

77,0

Загалом в
Україні

15553

144,2

329,6

121,8

471,9

73,0

Таким чином у 2014 р. щодо виробництва цукрових буряків відмічено
зростання за всіма основними показниками.
Відповідно до Державної служби статистики України, у 2014 році (січеньгрудень) Україна імпортувала 922,6 тонн цукру (код ТН ЗЕД 1701), інших
цукрів (код ТН ЗЕД 1702) - 11 тис. тонн і 9,2 тис. тонн меляси (код ТН ЗЕД
1703).
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Експорт України в січні-грудні по цукру (код ТН ЗЕД 1701) становив 6,18
тис. тонн, інших цукрів - 40,2 тис. тонн, меляси - 41,3 тис. тонн і бурякового
жому (код ТН ЗЕД 23032) - 41,5 тис. тонн.
Згідно аналізу даних Державної служби статистики України (без
урахування Криму і м. Севастополя) - за січень 2015 року загальний обсяг
реалізації цукру, виробленого в країні склав - 572,9 млн. грн. (без ПДВ та
акцизу). З якого обсяг цукру, реалізованого за межами країни склав - 10,1 млн.
грн., що дорівнює 1,8% від загального обсягу реалізації.
Державна фіскальна служба
повідомила, що у лютому Україна
експортувала цукор на загальну суму 4,499 млн. доларів, у той час як імпорт
становив 0,123 млн. доларів.
Основним імпортером цукру в лютому 2015 року став Киргизстан (3,851
млн. доларів). У січні-лютому Україна експортувала цукор на суму 7,653 млн.
доларів, імпорт склав 0,179 млн. доларів.
В січні Україна експортувала цукор на загальну суму 3,154 млн. доларів, у
той час як імпорт становив 0,056 млн. доларів.
Оптові ціни на цукор в Україні станом на 25 лютого 2015 зросли до 12500
грн / т. [3].
Проаналізувавши вище зазначені показники можна констатувати, що
незважаючи на збільшення обсягів виробництва та експорту, Україна в
найближчий час повинна виробляти рівно стільки цукру, скільки споживає.
Слід відмовитися від ілюзії, що Україна – світовий виробник цукру. У
короткостроковій перспективі виробництво цукру в Україні скорочуватиметься
через обмеженість внутрішнього попиту та відсутність реальних можливостей
збільшення експорту. Зменшення виробництва відбуватиметься здебільшого
під впливом скорочення посівних площ цукрових буряків. Разом з тим,
спостерігатиметься тенденція до підвищення врожайності, оскільки на ринку
залишатимуться тільки вертикально інтегровані структури. Такі компанії
віддають перевагу високотехнологічним способам вирощування буряків та
роблять це у більш сприятливих агрокліматичних умовах і мінімізують таким
чином погодні ризики.
Так, Україна зможе постачати цукор на зовнішні ринки, але тільки за
умови, що буде виробляти продукт європейської якості. Реальними та
потенційними споживачами цукру, виробленого в Україні можуть бути
близькосхідні країни (Грузія, Ліван, Сирія, Ірак, ОАЕ), країни Митного Союзу
(Казахстан, Росія), СНД (Киргизстан, Узбекистан, Туркменістан, Вірменія,
Азербайджан, Таджикистан), ЄС [4]. Експортним можливостям України може
сприяти те, що, що в близькосхідних країнах щорічне споживання цукру
збільшується на 2,5%, ринок цукру Росії, країн СНД є стабільно дефіцитним, до
того ж з країнами СНД діє безмитний режим експорту, з ЄС досягнуті
домовленості про експорт без мит 20 тис. т цукру на рік [6]. Проте
Міністерство аграрної політики та продовольства заявляло про намір
відстоювати підвищення квоти на постачання українського бурякового цукру в
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режимі вільної торгівлі з Європейським Союзом з 20 тис. тонн до 270 тис. тонн
в рік. Стримуючим фактором для торгівлі цукром з близькосхідними країнами
та країнами СНД слід вважати наявність сильних конкурентних позицій
Білорусії та Росії, на ввіз цукру до країн ЄС та Митного Союзу встановлені
високі ставки мита – відповідно 300 Євро/т та 300 доларів США/т. Суттєвим є
також політичний фактор «торгової війни» з Росією.
Для виробництва цукру європейської якості потрібні інвестиції для
модернізації цукрових заводів. Однак нові технології потрібно впроваджувати
не тільки під час використання цукру, а й у процесі вирощування буряків.
Наприклад, тривають роботи з унеможливлення стеблування, що дасть змогу
висівати озимі буряки. Значне подовження вегетаційного періоду посприяє
суттєвому збільшенню врожайності [7].
Також перспективним може стати переробка буряків на непродовольчі
цілі. Всюди, де використовують вуглеводи, заміна зерна на цукровмісні
продукти може бути раціональною. Так, сироп використовують для
виробництва етанолу й амінокислот і в фармацевтичній промисловості. Новим є
використання буряків у виробництві біогазу - напрям, який ще десять років
тому вважали недоцільним. Таким чином Україна з її можливостями
збільшення обсягів виробництва цукрових буряків, займатиме провідні місця у
їх переробці та експортуванні [4].
Хочеться окрема сказати про стан цукрової промисловості у Вінницькій
області. Так станом на 1 грудня 2014 року всіма категоріями господарства
Вінницької області накопано майже 3 млн.тонн цукрових буряків, що на 16,9%
більше минулорічного періоду. Урожайність збільшилась на 22,9%.
У 2014 році переробкою цукрових буряків займалися 9 цукрових заводів.
Найпотужнішими в цій галузі є Крижопільське ПАТ «Продовольча компанія
«Поділля», Гайсинське ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля» та ТОВ
«Хмільницьке». На них припадає майже дві третини обласного випуску цукру.
За січень–листопад 2014 року в області вироблено 376,1 тис.тонн цукру
білого кристалічного (19,8% від загальнодержавного виробництва), що на 39,9
відсотків більше відповідного періоду попереднього року.
На складах виробників станом на 1 грудня 2014 року залишки цукру
становили 230,0 тис.тонн (61,2% від виробленого).
На сьогоднішній день ситуація, що склалася у цукровій промисловості
України потребує негайної уваги влади і зацікавлених сторін для вироблення
чіткої стратегії поведінки держави на цьому ринку.
Фахівці, що займаються дослідженням стану українського ринку цукру
виділяють декілька основних причин, які зумовили кризу у цукровій
промисловості:
- втрата зовнішнього ринку цукру країн СНД і Російської Федерації;
- неврегульованість внутрішнього ринку, надлишок продукції, реалізація
цукру за ціною нижче собівартості;
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- зменшення посівних площ цукрових буряків та їх врожайності;
- недооцінка державою такої стратегічної галузі як цукрова, серйозні
недоліки при приватизації цукрових заводів, багаторазова зміна власників і
штучне доведення їх до банкруцтва.
Для удосконалення механізму регульованого ринку цукру в Україні
необхідно вирішити наступні питання:
- забезпечити законодавчий захист вітчизняних товаровиробників, зокрема
в умовах СОТ;
- прийняти програму розвитку бурякоцукрової галузі на перспективу і
контролювати її виконання;
- активізувати роботи що до розширення ринків збуту цукру і
удосконаленню ціноутворення на внутрішньому ринку;
- стимулювати підвищення конкурентоспроможності вітчизняної цукрової
галузі шляхом
реструктуризації,
укрупнення
цукрових
холдингів,
стимулювання модернізації цукрових заводів;
- запровадити державну підтримку розробки виробничих технологій та
проведення досліджень біологічних видів палива з цукровмісних продуктів на
технічній базі цукрових заводів.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТА
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ЛЛЯНИХ
ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ЛЛЯНОГО ЕКОТИКСТИЛЮ В
УКРАЇНІ
Текстильні вироби, що представлені сьогодні на ринку, вражають своєю
різноманітністю і можуть задовольнити найвибагливішого споживача за
фактурою, текстурою, кольором та призначенням. Серед пріоритетів ХХІ
століття саме текстиль багато з футурологів поставили на перше місце як
основний вид продукції для задоволення потреб людини і суспільства [2].
Перш за все, що цікавить більшість споживачів, це походження матеріалу та
його властивості. Проте багато забуває про безпеку текстильних виробів,
більшість з яких контактують зі шкірою і в процесі виробництва та експлуатації
піддаються обробці рядом шкідливих речовин (наприклад, формальдегідовмісними препарати, барвниками на основі бензидину, солями важких металів
(нікель, кобальт, миш‘як, хром, мідь тощо), що становлять реальну небезпеку
для здоров‘я людини.
Тому останнім часом в економічно розвинутих країнах світу (США, країни
ЄС) проводяться комплексні дослідження щодо створення екологічно чистого,
безпечного одягу. На нашу думку, проблеми та перспективи виробництва та
розширення асортименту екологічно безпечних текстильних матеріалів і
формування ринку екотекстилю в Україні, зокрема із льону, є на сьогоднішній
день досить актуальними та потребують ґрунтовних досліджень.
Теоретичною та методологічною основою дослідження були праці
вітчизняних вчених: Туниця Ю. Ю., Татаринова А. В., Ісаєнко В. М., Семака Б.
Б., Галика І. С., та інші, які у своїх роботах висвітлюють проблеми екологічної
безпечності текстильних матеріалів і виробів з них, а також інші праці
українських та зарубіжних вчених, які присвячені проблемам лляної
промисловості України.
Тепер текстиль розглядається не тільки з точки зору споживчої якості, але і
з точки зору шкоди або користі для людини та довкілля. Так з‘явився термін
«екотекстиль» – дружня до природи альтернатива сучасним тканинам.
Екотекстиль - це текстиль, виготовлений з матеріалу, що не містить
шкідливих речовин, а інколи ще й має лікувально–профілактичні, антисептичні
та інші властивості. Крім цього, дизайн таких виробів повинен бути зручним
для використання: фурнітура та аксесуари повинні відповідати певним
критеріям, а їх конструктивне розташування повинне виключати інтенсивний
контакт зі шкірою [2]. Органічний, екологічний або біотекстиль та одяг з нього
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крок за кроком завойовують світ, і перш за все, це текстиль з бавовни, , вовни
та традиційних для України конопель і льону.
У виробництві текстильних матеріалів та виробів з них «зонами ризику»
може стати будь-яка стадія технології. Так, уже на стадії виробництва для
текстильних волокон рослинного походження, зокрема льону, це може бути
використання під час вирощування і збирання гербіцидів і пестицидів. Для
виробництва волокон тваринного походження часто використовують хімікати
(антимікробні речовини) для стерилізації сурової вовни, при виробництві
хімічних волокон - можливе виділення мономеру та добавок, їх міграція на
шкіру людини за умови дії тепла й вологи в умовах мікроклімату підодягового
простору. Більшість з цих речовин визнані Всесвітньою організацією охорони
здоров‘я високонебезпечними (ліндан, ДДТ тощо) [7].
Саме тому протягом останніх 10 років у всьому світі все ширше
впроваджується органічне сільське господарство, в якому вирощування рослин,
у тому числі льону, здійснюється без застосування хімічних добрив, пестицидів
і генетично модифікованих організмів, а фермери використовують тільки
органічні добрива, природні способи захисту рослин, застосовують сівозміни.
Органічне сільське господарство розвивається в гармонії із природою,
допомагає відновити структуру та родючість ґрунту, а також дозволяє
виробляти екологічну та безпечну сільськогосподарську продукцію. На
міжнародному ринку попит на таку продукцію перевищує пропозицію, тому
ціна на неї постійно зростає. Крім того, має значення аспект соціальної
відповідальності: покупці усвідомлюють, що, купуючи екологічно чисту
продукцію, вони роблять внесок у захист навколишнього середовища.
Безпечний та екологічно чистий текстиль, зокрема для постільної білизни та
дитячого одягу, знаходить усе більш широке застосування, збільшується
кількість споживачів, готових компенсувати підвищення собівартості таких
товарів. Вища ціна обумовлена наступними факторами: по-перше, вирощування
еко-сировини з використанням трудомістких технологій тягне за собою
підвищення собівартості готової продукції, по-друге, світове виробництво екосировини складає менше 1% від загального обсягу виробництва; по-третє,
екологічність сировини повинна бути підтверджена експертним висновком, що
вимагає додаткових витрат [4]. Витрати на розв'язання проблем випуску
екологічно чистої продукції окуповуються формуванням позитивного іміджу
виробника, а,отже, і можливістю залучення нових покупців.
Особливу увагу екологів привертає стадія фарбування текстильних
матеріалів. Ряд азобарвників із класу прямих, а також похідні бензидину
виявилися канцерогенними, вони заборонені для застосування в цивілізованих
країнах. Синтетичні барвники найчастіше не тільки є токсичними для людини,
але й важко біологічно розщеплюються, створюючи проблеми з очищенням
стічних вод. Деякі синтетичні барвники в процесі експлуатації одягу мігрують
крізь шкіру в організм людини та спричиняють шкідливий вплив [7]. До того ж,
сировина, з якої одержують синтетичні барвники (кам'яне вугілля, нафта), не
відновлюється в природі і, відповідно, може вважатися дефіцитною.
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З огляду на вищевикладене, зрозуміло, чому останнім часом в усьому світі
значно зріс інтерес до натуральних барвників. Натуральні барвники екологічно
чисті, вони нешкідливі для організму людини, оскільки є складовою частиною
природи. Такі барвники дають набагато більше кольорів і відтінків, які, крім
того, можна змінювати, змінюючи умови фарбування та вводячи різні
протрави. Стійкість пофарбування рослинними барвниками, як правило, досить
висока. Одним із головних недоліків натуральних барвників є недостатня
фарбувальна здатність рослин, що майже в 10-25 разів менша, ніж у
синтетичних барвників, а також триваліший процес фарбування [7]. Кольорова
гама, яку одержують за допомогою рослинних барвників, не завжди є
стабільною, оскільки залежить від місця і умов вирощування рослин, їх
зрілості, часу збирання, умов експлуатації, що викликає труднощі
стандартизації пофарбувань.
Виробництво та застосування рослинних барвників є перспективним для
України. Це обумовлено рядом факторів, і, перш за все, наявністю сировини,
яка відновлюється в природі, великим досвідом, накопиченим попередніми
поколіннями в галузі фарбування природними барвниками, можливостями їх
отримання з промислових відходів, простотою й екологічністю їх виробництва
та застосування. З іншого боку, вихід України на міжнародний торговельний
простір потребує підвищеної уваги до екологічних аспектів продукції, що
випускається, в тому числі й текстильних матеріалів. На жаль, зараз в Україні
безпечності виробів з текстилю не приділяється належна увага ані з боку
держави, ані з боку спілок із захисту прав споживачів.
На стадії заключної обробки також застосовуються речовини, які
потенційно можуть бути небезпечними для людини. Особливо актуально це для
формальдегідовмісних препаратів, які активно використовуються для надання
текстилю деяких споживних властивостей [5].
Враховуючи перераховані проблеми текстильної промисловості, в останні
роки у багатьох країнах світу чітко намітилась тенденція збільшення обсягів
виробництва та розширення асортименту екологічно безпечних текстильних
матеріалів і виробів (екотекстилю) і формування на їх основі окремих сегментів
екоринків. Такий сегмент ринку нині формується і в Україні.
Україна має великі перспективи щодо виробництва та розвитку екологічно
безпечних текстильних матеріалів та екотекстилю. Свідченням цього є
підписана у 2013 року між Всеукраїнською громадською організацією «Жива
планета» (Україна, Київ), як органом екологічного марковання згідно ISO 14024
та Інститутом екології, техніки і інновацій (ÖTI, Австрія, Відень), як органом
сертифікації текстилю за екологічними стандартами «Oeko-Tex» 100 та «OekoTex» 200 угоди про співробітництво та взаємодію [6]. Угоду було укладено з
метою об‘єднання зусиль сторін в напрямку розвитку ринку екотекстилю в
Україні на принципах довгострокового партнерства.
Україна, зважаючи на свій досвід та статус аграрної держави, може стати
вагомим виробником органічного текстилю, перш за все, за рахунок льону та
конопель, традиційних для нашої країни аграрних культур. Близько двох
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десятків років тому Україну справедливо вважали батьківщиною льонарства.
Більше того до 1992 року вона входила до складу світових лідерів із
виробництва льоноволокна, а його валовий збір становив понад 100 тис. тон
щороку, або 13–14% від світового виробництва [1]. Проте лляна промисловість
України на сьогоднішній день перебуває у глибокій кризі. Свідченням цього є
статистичні дані, згідно з якими розвинені країни світу за останні 20 років
збільшили виробництво льоноволокна майже на 11 %, у тому числі Китай – на
189,25 %, Західна Європа – на 134,9 %. , а Україна навпаки зменшила обсяг
виробництва цієї досить важливої сировини на 96,3 % [1]. Наразі виробництво
льону-довгунцю в Україні скоротилося приблизно на 99%, порівнюючи з 1990
роком ( табл.1). Найбільш сприятливі умови для культивування льонудовгунцю — поліські райони, а також передгір'я Карпат. Найбільші посівні
площі знаходяться в Житомирській, Чернігівській, Київській, Рівненській,
Львівській, Волинській, Івано-Франківській областях. У Поліссі зосереджено
78% посівних площ льону-довгунця і виробляється майже 95% його валових
зборів. Протягом останніх років посівні площі під культурою коливалися в
межах 1- 2,1 тис. га, що становить 1 % усіх світових посівних площ [1]. Це
пояснюється тим, що виробники переходили на виробництво більш
рентабельних зернових та олійних культур. Позитивною тенденцією у
виробництві льоноволокна є підвищення урожайності культури за станні 10
років майже у 2 рази [11].
Таблиця 1
Динаміка виробництва льону-довгунця та льоноволокна в Україні
Показник
Посівна площа,
тис. га
Валовий збір
(волокно),
тис. т
Урожайність
льоноволокна,
ц / га
Виробництво
льоноволокна,
тис. т

Рік
1990

2000

2010

2011

2012

2013

169,4

19,8

1,0

1,3

2,1

1,5

108,1

8,3

0,4

0,8

1,8

1,1

6,4

4,2

4,0

5,9

8,6

7,3

108,1

8,3

0,4

0,6

-

-

Джерело: розраховано за даними [11].

У світовому виробництві льоноволокна провідне місце належить Китаю
його частка у 2011 р. склала 38 % . В Україна у 2011 році виробляється всього
800 тис. т льоноволокна,
що становить 0,3 % від загальносвітового
виробництва [11].
Розвиток лляної галузі вимагає реалізації заходів щодо відновлення
фінансово-господарських зв'язків між різними ланками аграрного та
промислового виробництва, вдосконалення інноваційної та інвестиційної
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політики. Вирішення комплексу проблем у льонарстві можливе тільки
програмно-цільовим
методом
за
активної
державної
підтримки.
Сільськогосподарські товаровиробники наразі концентрують зусилля на
пошуку нішевих рентабельних культур. До таких можна віднести льон,
оскільки рентабельність виробництва льону у 2013 році склала близько 8,1%, в
той час як пшениці – 2,4, ячменю – 0,6 та кукурудзи – 1,5 [11].Завдяки
збільшенню рентабельності даної культури може бути створений додатковий
поштовх для відродження галузі льонарства, диверсифікації виробництва та
збільшення присутності українських товарів на міжнародних ринках. Крім того,
це може сприяти збільшенню сільськогосподарських підприємств, які
займаються виробництвом льону в Україні, оскільки у 2013 році їх було лише 5
[11].
Ще одним сприятливим фактором для розвитку льонарства в Україні може
стати внесення волокна лляного необробленого або вимоченого льону до
переліку товарів, виробництво яких оподатковується за спеціальним режимом.
Не зважаючи на те, що сьогодні лляна галузь України перебуває у глибокій
кризі, найбільш перспективним в нашій країні є виробництво екологічно чистих
виробів саме з льону. Це зумовлено цілим рядом чинників, таких як:
- за рахунок багато столітньогодосвіду на теренах нашої держави, однієї з
небагатьох, є потенціал для повного циклу виробництва та переробки льону;
- вирощування льону менш шкідливе для природи, ніж вирощування
бавовни, оскільки використовується набагато менше води;
- льон – дуже потужна рослина, яка практично не боїться захворювань та
шкідників, тому навіть при звичайному промисловому
вирощуванні
використовується значно менше добрив і пестицидів;
- виробництво пряжі з котонізованого льоноволокна в суміші з бавовною
дає можливість скоротити потреби в бавовні на 50%;
- одяг з льону впливає на фізичний та емоційний стан людини, сприяє
збереженню здоров‘я і збільшує опірність до різних хвороб;
- красиві, легкі і дивовижно практичні вироби з льону завжди відповідали і
відповідатимуть вимогам примхливої моди, як би стрімко вона не змінювалась;
- чисто лляні тканини займають перше місце серед інших текстильних
одягових матеріалів за такими властивостями, як екологічність, гігієнічність,
довговічність та характеризуються значною міцністю, еластичністю, помірною
твердістю та стійкістю проти гниття.
Вище зазначені властивості льону зумовили широкий асортимент виробів,
що виготовляються з нього. Вироби з технічних лляних тканин є незамінними
для харчової, оборонної, автомобільної й ряду інших галузей промисловості.
Різноманітний асортимент не тільки кручених виробів з льону (шпагати,
канати, пряжа), але й волокнистих нетканих матеріалів, серед яких медична
вата й перев'язні матеріали, що не поступаються за своїми властивостями
подібним виробам з бавовни. Волокно льону використовується для
виготовлення найтонших хірургічних ниток, що відрізняються підвищеною
сумісністю із тканинами живого організму.
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Найбільш перспективним є використання лляного волокна для
виготовлення різноманітних виробів білизняного призначення – простирадл,
подушкових пошивок, підковдр, комплектів із них, скатертин, серветок,
рушників (кухонних, ванних). Використання лляного волокна для виробництва
виробів білизняного призначення дозволяє розширити сировинну базу,
поповнити асортимент, суттєво підвищити надійність та зручність в
експлуатації. Це пов‘язано із специфічними властивостями льону, які мають
вплив на підвищення функціональності виробів. Відомо, що лляні волокна у
своєму складі містять мікроелементи важких і рідкоземельних металів (Cu, Zn,
Mn, Pb, B, As, Cd і ін.), які надають їм комплекс унікальних медико-біологічних
властивостей. Тому з огляду на гігієну та екологію лляні волокна найбільш
доцільно використовувати у виробництві саме білизняних текстильних
матеріалів і виробів.
Деякі науковці вважають за доцільне обґрунтувати можливості більш
широкого використання лляних волокон як один із способів розширення
асортименту різних за призначенням видів інтер‘єрного текстилю, екологізації
їх властивостей, підвищення надійності в експлуатації та гігієнічності, а також
забезпечення їм відповідної функціональності. Переробка лляної сировини у
різних галузях вітчизняної промисловості дозволить використовувати
безвідходну технологію її переробки, а також забезпечити високий рівень
екологічної безпечності отриманих матеріалів і виробів із них. З відходів
льоновиробництва виготовляють меблеві й будівельні плити, утеплювачі,
гранулят для будівництва доріг, похідні целюлози, повітряні й водяні фільтри,
сорбенти, наповнювачі композиційних матеріалів різного призначення, порох і
вибухові речовини [4]. Найбільш перспективними є використання в різних
галузях промисловості короткого і грубого лляного волокна, отриманого з
льону олійного, частка якого у загальному обсязі виробництва лляних волокон
складає близько 75 % [2].
Функціональні властивості льоновмісних текстильних матеріалів
забезпечуються не тільки за рахунок специфічних властивостей самого лляного
волокна (його високої гігієнічності, зносостійкості, красивого зовнішнього
вигляду), а також за рахунок цілеспрямованої поверхневої модифікації
льоновмісних текстильних матеріалів. Так, наприклад, забезпечення
функціональності для льоновмісних підлогових і настінних покривів також
досягається в основному за рахунок біостійкості, водоопірності та
брудовідштовхувального і вогнезахисного оброблення означених матеріалів і
виробів. Все це дозволяє розширити та збагатити асортимент екологобезпечних
текстильних матеріалів і виробів
Що стосується використання лляних волокон з метою виробництва
текстильних матеріалів для оздоблення вікон і дверей, то це дозволяє:
підвищити зносостійкість цих матеріалів (особливо світлостійкості); покращити
рівень їх гігієнічності та екологічної безпечності за рахунок зниження частки в
обсягах їх виробництва синтетичних волокон; розширити та оптимізувати
асортимент фіранкових і портьєрних текстильних матеріалів різного цільового
призначення.
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Одними з першочергових задач розвитку лляної галузі в Україні є:
- створення нового асортименту екологічно чистих тканин, які
відповідають сучасним тенденціям моди;
- розробка прогресивних технологій переробки льону і запровадження їх у
виробництво для створення нової якісної продукції;
- проведення широкої інформаційної кампанії про користі продукції з
льону та формування вітчизняного попиту на цю продукцію;
- розробка та впровадження державної стратегії розвитку лляної
промислововості України;
- створення випробувального центру оцінки якості льонопродукції з
акредитацією в міжнародних системах, розробка еталонна бази якості
продукції, а також прийняття відповідних нормативних документів: державних
стандартів, технічних умов, положень, тощо.
- створення мережі спеціалізованих магазинів, які б займалися роздрібною
реалізацією екологічно чистих текстильних виробів для їх популяризації серед
споживачів;
- розробка серії нових екологічних стандартів, в яких були б більш повно
регламентовані вимоги до якості екотекстилю різного цільового призначення,
зокрема льону, обґрунтована номенклатура показників оцінки його екологічної
безпечності, розширені критерії та методи її оцінювання.
На сьогоднішній день екологічність текстилю в Україні гарантує
сертифікат якості, а процедурою встановлення відповідності товарів
стандартам якості та видачею сертифікатів займається Всеукраїнська
громадська організація «Жива планета». Якщо продукція пройшла
сертифікацію, то вона отримує право застосування знаку екологічного
марковання «Зелений журавлик»[9].
Визнаними в усьому світі, вважаються сертифікати наступних організацій:
GOTS (Global Organic TextileStandard), Міністерство сільського господарства
США, Національна програма органічного (NOP) і Oeko-Tex (International OekoTex Association) Standard 100. Готовий виріб, що отримав сертифікат GOTS,
виготовлено з екологічно чистої сировини (напис «органічний» означає
використання не менше 95% органічної сировини в одязі, «зроблено з
органічними» - не менше 70%), його відбілювання проводилося без хлору, а
обробка тканини - без застосування токсичних важких металів, формальдегіду і
т. д. Сертифікат Oeko-Tex Standard 100 гарантує, що виріб не має шкідливих
для здоров'я хімікатів, інгредієнтів і добавок.
Проведений нами аналіз літературних даних, присвячених формуванню
асортименту та властивостей лляного екотекстилю, дозволив виявити ряд
невирішених завдань і сформулювати напрямки та шляхи їх вирішення. Отже,
покращення стану сировинної бази лляної промисловості, її структури разом із
інноваційним розвитком забезпечить зростання обсягів виробництва не тільки
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традиційних, але й нових видів продукції з льону, знизить її собівартість, що в
свою чергу сприятиме розширенню сфери застосування льону як відновлюваної
екологічної сировини та надасть можливість зменшити обсяги імпорту
сировини та готової продукції. Прийняття відповідних стандартів на
льоносировину й готову продукцію з льону та їх гармонізація з міжнародними
нормами підвищить якість продукції, її конкурентоспроможність на зовнішніх
ринках та забезпечить зміцнення експортного потенціалу держави.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ
УКРАЇНИ
В умовах формування і розвитку ринкових відносин важливою ланкою, що
забезпечує прискорення процесу товарообігу, виступає оптова торгівля, тобто
торгівля товарами з наступним їх перепродажем або професійним
використанням. Оптова торгівля є стратегічною сферою діяльності, оскільки
вона може відігравати значну роль у розвитку вітчизняного виробництва,
внутрішньої та зовнішньої торгівлі, отже, сприяти більш повному задоволенню
потреб споживачів і позитивно впливати на соціально-економічний розвиток
країни в цілому [1, с. 7].
Роль оптової торгівлі та проблеми її функціонування знаходяться в полі
наукових інтересів таких вчених, як: В.В. Апопій, В.Д. Лагутін, Н.О.
Голошубова, В.М. Торопков, М.П. Балабан, Ю.Ю. Юрченко та інших.
Особливу увагу ці вчені приділяють організаційно-економічним аспектам
діяльності підприємств оптової торгівлі.
Сучасний стан розвитку економіки України характеризується загальним
спадом обсягів національного виробництва та кризовими явищами у всіх
сферах економічної діяльності. Однією з найбільш кризово-стійких галузей
національної економіки є внутрішня торгівля. Вирішення даної проблеми
знаходиться, в тому числі, в площині підвищення ефективності діяльності
підприємств оптової торгівлі, які здатні організувати оптимальний товарорух на
ринку та забезпечити реалізацію економічних інтересів, як товаровиробників,
так і роздрібної торгівлі.
В міру поглиблення ринкових процесів суттєво розширюються
організаційно-економічні, соціальні, технологічні функції оптової торгівлі.
Поступово вона стає важливим інститутом ринкової інфраструктури та
інструментом збалансованого розвитку внутрішнього ринку.
Головне завдання оптової торгівлі – систематично регулювати пропозицію
товарів у відповідності з попитом. Об‘єктивна можливість вирішити зазначене
завдання обумовлена тим, що оптова торгівля є проміжною: у ній
концентрується більша частина товарних ресурсів, що дозволяє не
обмежуватися операціями пасивного характеру, а активно впливати на сферу
виробництва, роздрібну торгівлю і через неї – на сферу споживання.
Безпосередня реалізація продукції товаровиробниками населенню
практично не здійсненна, тому що вони виробляють товари, які продаються в
різних районах країни, що ще раз доводить необхідність функціонування
оптової торгівлі.
У зв‘язку з цим торгівля товарами широкого вжитку здійснюється в дві
стадії:
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на першій (початковій) стадії продукція реалізується
виробниками
підприємствам
торгівлі
(оптова
торгівля)
або
підприємствами торгівлі один одному;
на другій (кінцевій) стадії роздрібні підприємства торгівлі
реалізують продукцію населенню (роздрібна торгівля) [2, с. 293].
Загальні проблеми оптової торгівлі в країні в основному зводяться до того,
що на тлі зростання кількості підприємств відсутні якісні перетворення,
збільшилося число ланок в русі товару, що ускладнює всі види його контролю,
підвищилася кінцева вартість товарів, немає належного набору послуг. На
загальну думку вітчизняних і зарубіжних аналітиків, не вирішується ряд
важливих функціональних завдань, серед яких:
стабільне забезпечення роздрібної торгівлі широким
асортиментом якісної продукції за доступними цінами від легальних
виробників;
оновлення і модернізація складських комплексів, будівництво
і введення в експлуатацію достатніх обсягів спеціалізованих і
універсальних складських приміщень для вільного маневрування
товарними потоками та раціонального управління ними, розвиток
інфраструктури зберігання в місцях виробництва;
активне залучення національного капіталу до створення та
розвитку інноваційних підприємств оптової торгівлі;
формування "прозорого" економічного середовища в системі
руху товарів;
підтримка національного виробника в забезпеченні збуту
продукції та інше [3, с. 187].
У нових умовах господарювання сфера оптової торгівлі буде значно
розширена. Посилення ролі товарно-грошових відносин пов‘язано не тільки з
розширенням оптової торгівлі предметами споживання, але і з переходом до
оптової торгівлі засобами виробництва. Ці дві форми поступово стають
найважливішими каналами руху товарних і матеріально-технічних ресурсів.
В даний час підвищується роль оптової торгівлі, що обумовлено:
зростанням вимог сучасного ринку до кількості, якості та
асортименту товарів і упаковки;
нарощуванням діяльності великих виробників товарів, які
можуть перебувати на великих відстанях від постачальників сировини і
покупців;
збільшенням числа середніх і дрібних виробників товарів і,
відповідно, зростанням кількості споживачів;
необхідністю зростання обсягів виробництва продукції, що
заповнює склади товаровиробника [2, с. 296].
Оптова торгівля здатна вирішувати завдання з регулювання ринкового
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попиту та пропозиції. Попит утворює рух інформаційного потоку від
споживача через торгівлю до товаровиробника і рух товарного потоку від
виробника продукції через торгівлю до споживача. Лише потужні оптові
торговці здатні надавати необхідний портфель послуг та задовольняти
економічні інтереси клієнтів.
Займаючи проміжне положення між виробником товарів і роздробом,
оптова торгівля концентрує в собі істотну частку товарних запасів, завдяки
чому впливає не тільки на виробництво та роздрібну торгівлю, а й на
споживання.
Підприємства оптової торгівлі контролюють повноту асортименту в
магазинах, домагаючись безперебійної наявності в продажі товарів, спільно з
промисловістю беруть участь у рекламних заходах, організовують перепродаж
зайвої продукції, закупленої магазинами, в інші райони країни, де на неї
присутній попит [1, с. 195]
На закінчення відзначимо, що на оптову торгівлю покладається важливе
завдання – доведення товарів від виробника до споживача з метою задоволення
їх попиту і отримання прибутку. Число оптових торгових підприємств
збільшується з кожним роком, що пояснюється зростаючими потребами
населення в умовах постійної реновації асортименту товарів і послуг.
Сучасний розвиток конкурентних відносин, доводить необхідність
безперервного удосконалення діяльності кожного суб‘єкта ринку. Це в повній
мірі стосується функціонування інституту оптового торговельного
посередництва. Запровадження новацій в діяльності оптових торговельних
підприємств є дієвим та ефективним інструментом їх подальшого розвитку. Ці
інновації можуть стосуватися як окремих параметрів загальної стратегії
розвитку, так і формування нових бізнес-моделей, що як правило, призводить
до значного економічного ефекту. Такі підходи до ведення бізнесу у сфері
оптової торгівлі передбачають обов‘язкову концентрацію на потребах клієнта
(вже існуючих або виявлених), наявність відповідних фінансових ресурсів і
креативного мислення керівника.
Список використаних джерел:
1. Голошубова Н. О. Оптова торгівля: організація та технологія :
[навч. посібн.] / Н. О. Голошубова, В. М. Торопков. – К. : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2014. – 265 с.
2. Лисак Г.Г. Економічна природа та функції оптової торгівлі / Г.Г.
Лисак // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та
послуг. – 2013. – Вип. 2 (12). – С. 291-297.
3. Панкратов Ф.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческая деятельность:
Учебник. – М.: Дашков и К, 2014. – 500 с.

252

Natalya Slabonoga
Scientific advisor: Romanova T.O., сandidate of
Philological Sciences, docent
Chernivtsy Trade and Economics Institute of KNTEU
THE USE OF JOSPER IN THE RESTAURANTS
Nowadays the dishes cooked in stoves on wood have become very popular in
Ukrainian restaurants. Unforgettable taste with «smoke», appetizing look,
succulence, equal roasting from all sides, rosy crust all this is able to satisfy the tastes
of both gourmet and people who can appreciate simple, tasty and useful meal [1].
Meat dishes roasted in the open fire were not included in the menu of the
majority of the restaurant not long ago because it was difficult to get modern
economical equipment for their preparation. One of the innovations in this trend is
Josper.
Josper is a special oven (charcoal oven) that combines functions of a brazier
and grill. It was elaborated by the owners of a restaurants of Mediterranean and
North-Eastern Spanish cuisine Mas Piin Pinedade Mar in Barcelona.
Josper – is a high – capacity Spanish oven with temperature sensing – element,
air-flow pipe, oven-door, cast-iron fire-bar and steel grates made by pressing method.
Temperature sensing – element is very convenient and helps to maintain correct
temperature which can be increased or decreased with the help of the oven-door.
Grate is convenient for roasting prepared food. Prepared-food is cooked faster
in Josper than in ordinary brazier [2,46 - 47].
In Josper permanemt termperature is being kept and the heat is circulating
around the oven and that saves the time of cooking food and preserves useful
properties of the products.
Josper has some advantages such as: highest temperature inside the oven, dry
heat is applied evenly throughout the oven and kept during the long period of time.
Due to the high temperature natural juice inside the piece of meat is kept, the food is
cooked quickly and the meat is caramelized from outside as it is cooked in the open
fire [3,27 - 28].
Josper are rather economical in compasison with other types of grills and
braziers: 3 kg of charcoal are enough per day.
In the open grill charcoal is burning out while waiting for the order. In Josper
due to its design the working temperature inside the oven is 350-4000 C and one can
block the way of air to the charcoal which will be preserved till the order comes. The
charcoal can be preserved in such conditions for several hours. It can «wake up» as
soon as the oven –door is opened and you can cook again.
So-called «sleeping» regime brings economy to 40 % [4, 56].
Some restaurants in the city of Chernivtsi ( «Shokoladny» bar-restaurant, pizzabar «Monopolia», «Pub 34», restaurant-complex «Ozernoe», restaurant «Versal»)
have changed open grills into Josper. It is evident that Josper has advantages in
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comparison with general grills. It is difficult to compare Josper and electric grill as
technically these are two different types of equipment, though functionally they are
similar. Electric grill suggests common heat treatment which is much alike frying in a
frying pan.
Josper includes some functions of traditional grill but with quick cooking that
influences the quality of food and preservation of necessary characteristics of a
product.
Josper proved to be a very efficient equipment at professional culinary art. It can
help to prepare delicious and useful food in the shortest time possible.
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ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В Україні промислове виробництво харчових продуктів здійснюють понад
22 тисячі підприємств 25 галузей, на яких працює більше мільйона робітників.
Перелік продукції, що виробляється, перевищує 4 тисячі найменувань.
Харчова та переробна промисловість відіграє особливу роль у вирішенні
продовольчої безпеки країни. Вона є не тільки завершальною ланкою
виробництва харчових продуктів, але й організатором та інтегратором
продуктивного функціонування всього агропромислового комплексу країни.
Харчова промисловість уже десять років поспіль досягає переважно
високих темпів зростання виробництва ( в середньому на 10 відсотків) та
утримує одне з перших місць в структурі промислового виробництва України.
Вона виробляє майже п‘яту частину загального виробництва промислової
продукції та є однією з основних бюджетоформуючих галузей економіки
країни.
Між тим, в харчовій та переробній промисловості є багато складних
невирішених проблем. Особливо це стосується питань адаптації законодавства,
гармонізації стандартів та розробки технічних регламентів, вдосконалення
системи державної підтримки та системи оподаткування у відповідності до
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вимог СОТ, ЄС, фінансування програм науково-дослідних робіт, пошуку нових
ринків збуту, удосконалення ціноутворення, підвищення ефективності
виробництва.
Проблеми з експортом української продукції рослинного та тваринного
походження до ЄС та країн СНД лише підтверджують необхідність здійснення
термінових заходів, розробки та прийняття цілого ряду законів і нормативноправових актів для підвищення конкурентоздатності харчової продукції як на
внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
Досліджуваній проблемі у свої працях багато уваги приділяють вітчизняні
дослідники, серед них: Н. В. Валінкевич, О. І. Шаманська, О. Г. Білоруса, Ю.
М. Уманців. Автори розглядають харчову промисловість з її пристосуваннями
до зовнішнього середовища, основними проблемами розвитку, але лише
незначна частина їх робіт присвячена аналізу стану ринку галузі та перспектив
його розвитку. Пошук шляхів ефективного розвитку харчової промисловості
України, усунення негативних тенденцій її функціонування турбують таких
вчених як Борщевський П. П., Дейнеко Л. В., Заїнчковський А. О., Купчак П.
М., Крисанов Д. Ф., Осіпов П. В., Прядко В. В., Сичевський М. П., Скопенко Н.
С., Чернюк Л. Г. та інші.
Мета статті полягає в аналізі сучасного стану і характерних тенденцій
розвитку харчової галузі промисловості, виявленні існуючих проблем, що
істотно гальмують розвиток галузі, та розробка шляхів їх попередження та
подолання.
Харчова промисловість – одна з найбільших та найважливіших галузей
промисловості України. Від рівня її розвитку, стабільності функціонування
залежить стан економіки, продовольча безпека держави, розвиток внутрішнього
і зовнішнього ринків, рівень життя населення. Основою для ефективного
розвитку підприємств харчової промисловості є наявність сировинної бази та
ринків споживання готової продукції, природні умови та науково-технічний
прогрес.
За обсягом реалізованої продукції в Україні (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя) за 2014 рік
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів займає перше
місце (20,7 %), на другому місці знаходиться металургійне виробництво
(20,1%), а лише на третьому місці за обсягами реалізованої продукції
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (17,7%). Хоча
ще у 2010 році виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
займало трєте місце (18,1%), після виробництва та розподілення електроенергії,
газу та води (перше місце – 21,3 %) та металургійного виробництва (друге
місце – 18,8 %) (рис.1)[4].
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Рис. 1. Розподіл обсягу реалізованої промислової продукції за
основними видами діяльності у 2014 році (відсотків до загального обсягу)
З 2000 до 2007 року обсяги виробництва у галузі харчової промисловості
зросли в 2,3 рази [2]. В 2008, 2009 роках було відмічено незначне падіння
обсягів виробництва промислової продукції, проте починаючи з 2010 року
галузь стабільно нарощує обсяги виробництво - в 2011 році виробництво зросло
на 2,9%, в 2012 році – на 1%. В 2013 році відмічено падіння на 5,1% у зв‘язку зі
зменшення обсягів виробництва підакцизної групи товарів, цукру та олії. Проте
в порівнянні з 2000 роком обсяги промислової продукції зросли в 2,7 рази. В
2014 році галузь знову нарощує обсяги промислової продукції – індекс
промислової продукції виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів склав 102,5%.
Починаючи з 2012 року харчова промисловість вийшла на перше місце за
обсягами реалізованої промислової продукції серед всіх галузей промисловості
України. В 2012 році було реалізовано продукції на суму 254,5 млрд. грн., що
склало 18,2% в загальному обсязі. В 2013 році обсяги реалізованої продукції
галузі склали 261,8 млрд. грн. або 19,3% від загального обсягу в Україні. В 2014
році реалізовано продукції на суму 254,5 млрд. грн., що складає 21,5% в
загальному обсязі реалізованої промислової продукції в Україні.
У харчовій промисловості України створені сприятливі умови для
іноземних інвестицій, обсяги яких за останні 5 років зросли майже вдвічі. На
розвиток галузі залучено майже 3 млрд. доларів США іноземних інвестицій, що
складає 18,4% від обсягу прямих іноземних інвестицій у промисловість країни
та майже 6% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку
України.
256

Всього в Україні промислове виробництво харчових продуктів на сьогодні
здійснює близько 22 тисяч промислових підприємств, де зайнято майже три
мільйони осіб. Асортимент продукції налічує понад 4 тисячі найменувань.
Основними засадами розвитку вітчизняної харчової промисловості є
задоволення широкого спектру попиту споживачів. На долю продовольчих
товарів припадає понад 60 % особистого споживання матеріальних благ
населення.
Десятий рік поспіль галузь забезпечує переважно високі темпи зростання
випуску продукції. Галузь у цілому працює стабільно, постійно нарощує обсяги
виробництва. Щодо індексів промислової продукції виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів, то за 2007-2014 роки видно, що індекс
знизився (з 107,5 % у 2007 році до 102,5 % у 2014 році), але у 2014 році в
порівнянні з попереднім індекс зріс на 7,5 %, що є позитивним моментом для
промисловості України (рис. 2) [4].
Харчова промисловість України включає в себе понад 40 різноманітних
галузей виробництва: борошномельно-круп'яну, цукрову, спиртову, пивоварну,
хлібопекарську, кондитерську, молочну, рибну, крохмально-мелясну, лікерогорілчану, макаронну, м'ясну, олійно- жирову, виноробну, консервну, соляну,
овочеву тощо. Крім харчосмакової продукції, харчова промисловість випускає
добрива, комбікорми, тютюнові, косметичні вироби, мило тощо.

Рис. 2. Динаміка індексів промислової продукції виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у відсотках до
попереднього року)
Обсяг реалізованої продукції харчової промисловості України за 2014 рік
складає 255 млрд. грн. У структурі обсягів реалізованої промислової продукції
виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2014 рік
найбільша частка припадає на виробництво олії і тваринних жирів – 22 %,
виробництво м‘яса і м‘ясних продуктів – 13 %, виробництво напоїв – 12 %;
молочної продукції – 12 %, виробництво інших харчових продуктів – 41 % (рис.
3) [4].
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Рис. 3. Розподіл обсягу реалізованої продукції у харчовій
промисловості 2014 року
За обсягом реалізованої промислової продукції за регіонами України (без
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
м.Севастополя) за 2014 рік лідером є Дніпропетровська область (20 %). На
другому місці – Донецька область (15,4 %), третє місце – Запорізька область
(7,9 %). Чернівецька область займає найменшу частку в обсязі промислової
продукції України і станом на 2014 рік і має лише 0,4 %[4].
Харчова індустрія значною мірою визначає розвиток української
економіки загалом, вона виробляє майже п‘яту частину загального обсягу
промислового виробництва в країні, робить вагомий внесок у формування
державного бюджету. Щорічно до бюджетів усіх рівнів підприємства галузі
вносять понад 7 млрд. грн.
Харчова промисловість здатна забезпечити продуктами харчування
внутрішній споживчий ринок, має значний експортний потенціал.
На сьогодні харчова промисловість України вже має конкурентні на
зовнішніх ринках цілі підгалузі. Це, перш за все, олійно-жировий комплекс,
виробництво тютюнових виробів. Загалом, конкурентними є кондитерська,
пивна безалкогольна, лікеро-горілчана та соледобувна промисловості.
Харчова промисловість одна з пріоритетних та стратегічно важливих
галузей економіки України. Вона є важливою, оскільки забезпечує продовольче
життя країни, постачає населенню необхідні товарами, витрати на їх
споживання складають близько 60% загальних грошових витрат населення.
Доступність та якість харчових продуктів в державі є індикатором її
економічної та соціальної стабільності. З огляду на вищезазначені чинники
питання вдосконалення та адаптації підприємств харчової промисловості є
актуальними.
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Як і будь-якій іншій галузі, в харчовій промисловості притаманно не мало
особливостей. Продукція, що виробляється харчовими підприємствами,
відноситься до товарів першої необхідності, а тому користується постійним
попитом. Галузь має тісні взаємозв‘язки із сільським господарством, а це
означає, що підвищення ефективності функціонування підприємств, що до неї
належать, неможливе без вирішення проблем, які наявні сьогодні у
тваринництві та рослинництві.
Продукція, що виробляється харчовою промисловістю відноситься до
товарів першої необхідності, а тому попит на дану продукцію є постійним.
Дану галузь можна виділити із всіх промисловостей України за рахунок її
тісного взаємозв‘язку з сільським господарством. Тому гостро стає питання
підвищення ефективності функціонування підприємств, що до неї належать.
Існування харчової галузі неможливе без вирішення проблем, які наявні
сьогодні в тваринництві та рослинництві; ринок продовольства
характеризується значною ємністю, що робить харчову промисловість
достатньо привабливою для інвестицій.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій у харчову промисловість
станом на 31.12.2014 року становить 2732,4 млн. дол. США. Найбільш
привабливим сегментом харчової промисловості для вливання інвестицій є
виробництво напоїв. Інвестиції в дану групу становлять 1 110,2 млн. дол. США,
також одним з перспективних секторів є виробництво таких харчових продуктів
як цукор, кондитерські вироби, тощо – 602,9 млн. дол. США. Відповідно до
обсягів реалізації такої продукції як олія і тваринні жири відбувається і
інвестування у дане виробництво у вигляді 419,2 млн. дол. США(рис.4)[3].

Рис. 4. Структура прямих іноземних інвестицій у харчову
промисловість станом на 31.12.2014, млн. дол. США
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Важливість галузі для економіки нашої країни обумовлена її питомою
вагою в загальних обсягах виробництва і реалізації промислової продукції,
експортним потенціалом та обсягами податкових надходжень, які вона
забезпечує.
Харчова промисловість є важливою складовою агропромислового
комплексу України. Як заключна ланка технологічного ланцюга ця галузь
повинна виконувати своє безпосереднє призначення, а саме – якомога краще
зберегти і переробити сільськогосподарську продукцію, перетворивши її на
товари високої якості. Однак питання дотримання якості та екологічної безпеки
продуктів харчування все ще залишаються для нашої держави доволі гострими.
На відміну від європейських країн головним критерієм для вітчизняних
товаровиробників і споживачів виступає зовсім не якість продуктів харчування,
а їх ціна. Норми безпеки, що містяться в державних стандартах, є незмінними
вже тривалий час, зусилля вітчизняних стандартизаторів та споживачів часто
ігноруються державними інститутами. Через неефективність державного
контролю в Україні продовжують випускатися низькоякісні вітчизняні
продукти та імпортуватися харчі й напівфабрикати сумнівної якості.
Підсумовуючи вищевикладене, хотілося б ще раз наголосити на тому, що
харчова промисловість відіграє надзвичайно важливу роль в економіці нашої
держави. І, незважаючи на наявність багатьох проблем, ця галузь може й
повинна залишатися провідним сектором національного промислового
виробництва. З цією метою важливим є вирішення ряду стратегічних завдань,
як-от:
- забезпечення реальних заходів з енергоефективності (перехід на
альтернативні види палива, заміна обладнання на більш енергоефективне,
організація виробництва біопалива, переробка відходів на біогаз, випуск
додаткової продукції шляхом забезпечення глибини переробки);
- гарантування високої якості продукції (удосконалення законодавства,
гармонізація стандартів, розробка та запровадження технічних регламентів,
реформа системи державного контролю за безпечністю та якістю продукції,
запровадження систем НАССР або аналогічних систем забезпечення безпеки
при виробництві харчових продуктів);
- виробництво органічної продукції (розроблення необхідної нормативноправової бази, організація виробництва та збуту такої продукції на
внутрішньому та зовнішньому ринку);
- ефективне державне регулювання (реформування системи державного
контролю за цінами шляхом відмови від прямого регулювання цін на
продовольчі товари на користь захисту економічної конкуренції, непрямого
регулювання ринку, у тому числі шляхом формування державного
продовольчого резерву та своєчасного здійснення товарних інтервенцій, та
впровадження системи надання адресної допомоги незахищеним верствам
населення, здійснення зваженої політики щодо оподаткування, встановлення
тарифів на перевезення, приватизація державних підприємств тощо).
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Реалізація зазначених завдань допоможе вітчизняній харчовій
промисловості перейти на новий рівень і сприятиме гармонійному розвитку
країни, збереженню здоров‘я нації, посиленню продовольчої безпеки та
підвищенню рівня конкурентоспроможності національної економіки.
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
На сьогоднішній день Україна ставить перед собою ціль - посісти чільне
місце серед сильних, економічно розвинутих країн світу, здійснюючи
кардинальні зміни та реформи насамперед економічних та соціальних сфер, а
також здійснити інституційні перетворення суспільства, які повинні торкнутися
всіх галузей та сфер національного господарства. Вирішенням одного із
поставлених завдань є розвиток легкої промисловості, котра являє собою одну
із найважливіших галузей національної економіки України, яка не тільки
виробляє продукцію для задоволення потреб споживачів, а й забезпечує
добробут населення та наповнення бюджету, який, у свою чергу, сприяє
розвитку економіки країни. У зв‘язку з цим дослідження стану легкої
промисловості України та визначення перспектив її розвитку є актуальним.
Теоретичні та практичні засади функціонування легкої промисловості,
тенденції її розвитку розглянуті в працях вітчизняних вчених-економістів,
серед яких: Ю. Гончаров, Ю. Звягінцев, Я. Ромусік, А. Мазаракі, Т. Мельник, І.
Максименко, О. Лабурцева, Ю. Черній, В. Ізовіт, О. Царенко, О. Паливода та ін.
Разом з тим проблемні питання та визначення перспектив розвитку легкої
промисловості України, а також пошук нових підходів до подолання кризового
стану галузі залишаються недостатньо вивченими й потребують поглибленого
дослідження, що особливо актуально в сучасних умовах.
Зазначимо, що в умовах посилення світової конкуренції та стрімкого
зростання економічних держав важливу, навіть ключову, роль відіграє її
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промисловий розвиток, хоча промисловість України, на жаль, характеризується
низькими показниками інноваційної активності підприємств та низькими
фінансовими результатами їх операційної діяльності.
Легка промисловість є одним із важливих видів промислової діяльності. В
Україні функціонує понад 10 тис. підприємств легкої промисловості, з них у
текстильній - близько 2,5 тис. од., з виробництва готового одягу і хутра близько 6 тис. од., шкіри і шкіряного взуття - близько 1,5 тис. од. Слід
зазначити, що за роки незалежності легка промисловість України зазнала
значної трансформації, а підприємства галузі – реорганізації, і, як наслідок,
практично всі підприємства легкої промисловості приватизовані, а ті, що
знаходяться у державній власності, становлять менше 1 % від загальної
кількості, тобто у формуванні бюджету країни вони відіграють найменшу роль
[5].
Дана галузь надзвичайно трудомістка, тому її підприємства працюють в
основному у великих містах, де достатньо трудових ресурсів. Регіональний
аспект передбачає розміщення підприємств легкої промисловості за рівнем
значущості – трудовий, транспортний, сировинний, споживчий. Завданням
легкої промисловості є забезпечення населення тканинами, одягом, взуттям, а
інших галузей – технічними тканинами тощо.
Важливість цієї тематики дослідження випливає з того, що ринок
текстильної продукції та одягу за часів Радянського Союзу завжди відрізнявся
стабільністю попиту. Легка промисловість України створювалася з розрахунку
на ринки Радянського Союзу, тому що з країни експортувалося більше 50 %
продукції. Галузь була однією з провідних у промисловому комплексі
республіки. Цьому сприяли наступні умови: наявність імпортованої і власної
сировини, забезпеченість висококваліфікованими кадрами, місткий ринок
споживання. Однак, після розпаду СРСР, купівельна спроможність населення
різко впала. За 10 років переходу до ринкової економіки валовий внутрішній
продукт України скоротився більше, ніж на 50 %; темпи промислового
виробництва - на 34,5, а якщо 2009 рік прийняти за базовий, то темпи
промислової продукції країни скоротилися удвічі [2].
У легкій промисловості найбільший індекс промислового виробництва
було зафіксовано у 2004 році - 132,6 %. Будучи лідером з виробництва
верхнього одягу, на сьогодні текстильна промисловість не визнає своєї
неконкурентоспроможності. Галузь вже давно втратила свої високі позиції як у
національній економіці, так і на світовому ринку, поступившись місцем
турецьким, китайським і польським виробникам, що насамперед обумовлено
недостатньою конкурентоспроможністю продукції як за якістю, так і за ціною,
що, перш за все, пов‘язано з технічною відсталістю виробництва [1].
Легка промисловість характеризується відносно невеликою питомою
вагою в загальному обсязі промислового виробництва. Представимо розподіл
обсягу реалізації продукції промисловості за видами діяльності у 2014 році на
рис.1.
Аналіз наведених на рисунку даних свідчить про те, що держава надає
базові пріоритети
таким галузям, як виробництво харчових продуктів,
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металургійний комплекс, гірничодобувна, хімічна та вугільна промисловості.
Таке відношення державної влади почалося в період становлення незалежності
України, коли 99% підприємств легкої промисловості знаходилось у приватній
власності [3].
Динаміка індексів промислового виробництва легкої промисловості
України наведена в табл. 1.
За даними таблиці можна зробити висновок, що впродовж 2009-2014 років
у легкій промисловості спостерігалася стійка тенденція до зниження темпів
виробництва внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи на
економіку України загалом, та на діяльність підприємств легкої промисловості
зокрема.

Рис.1. Розподіл обсягу реалізації продукції промисловості за видами
діяльності у 2014 році, % [3]
Таблиця 1
Індекси промислового виробництва легкої промисловості України за
2009-2014 роки, % [3]
Показники
Легка промисловість, в т.ч.:
Текстильне виробництво:
виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра
Текстильне виробництво
Виробництво одягу, виробництво
хутра та виробів із хутра
Виробництво шкіри, виробів зі
шкіри, взуття

2009
108,9
109,5

2010
107,7
108,6

Роки
2011
2012
94,5
91,2
97,1
95,3

116,9
104,7

110,6
107,1

102,7
93,0

100,1
90,7

97,5
83,4

95,4
78,6

106,6

104,0

83,6

78,6

75,3

70,4
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2013
88,4
92,3

2014
83,6
90,1

З кожним роком обсяги виробництва легкої промисловості падали,
основною причиною ми вважаємо низьку ефективність її підприємств. Значна
тенденція спаду виготовлення продукції спостерігається у виробництві шкіри
та виробів з неї. Це зумовлено тим, що товари, які останнім часом
випускаються вітчизняними підприємствами галузі, значно поступаються
імпортним за якістю, кількістю та ціною.
Повільні темпи розвитку легкої промисловості, а в останній час і її
стагнація, спричиняють зниження конкурентоспроможності економіки країни,
що обумовлено такими проблемами:
- висока собівартість вітчизняних товарів легкої промисловості;
- недоступність довгострокових кредитів;
- відсутність сучасного спеціалізованого обладнання;
- відсутність умов щодо залучення інвесторів для позитивного динамічного
розвитку легкої промисловості;
- складні митні процедури для роботи підприємств легкої промисловості;
- у більшості підприємств галузі немає ефективного менеджменту, тому
половина промислових підприємств галузі є збитковими;
- низька заробітна плата працівників;
- постійне зниження притоку молодих кадрів на підприємствах [2].
Отже, теперішній фінансовий стан багатьох підприємств галузі легкої
промисловості досить складний, доказом цього є аналіз статистичних даних, на
основі яких можна простежити тенденції розвитку діяльності підприємств за
2009-2014 рр. (рис. 2).
Після фінансової кризи 2008-2009 рр. обсяги виробництва продукції легкої
промисловості стабілізувалися. Однак, щодо виробництва шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів у динаміці, то в 2011 році відзначено найбільший
приріст за останнє п'ятиріччя - 36,6%.
Скорочення обсягів виробництва продукції по легкій промисловості
спостерігається з 2010 по 2014 рік, що не можна характеризувати позитивно.
Така ситуація обумовлена жорсткою конкуренцією з контрафактною
продукцією, значним скороченням випуску якісних тканин, високою часткою
імпортованих товарів легкої промисловості, що ввозяться за заниженою
митною вартістю, створюючи тим самим недобросовісну конкуренцію на
внутрішньому ринку. Прогноз динаміки виробництва промислової продукції та
легкої промисловості до 2018 року можна відобразити графічно на рис. 3.
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Рис.2. Індекси обсягу виробництва продукції легкої промисловості
за 2009-2014 роки, % [3]
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Рис.3 Прогноз динаміки індексів галузі легкої промисловості на 20152018 рр., % [3]
Створюючи прогноз на майбутні 4 роки, припускаємо, що за рахунок
якісної сировини, висококваліфікованих кадрів, забезпечення підприємств
легкої промисловості новітнім обладнанням, індекс промислового виробництва
зросте, а тому частка легкої промисловості теж виросте.
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Основними завданнями галузі легкої промисловості на найближчу
перспективу мають стати :
- розвиток сировинної бази за рахунок поглибленої переробки льону, шкір,
сировини та поступове скорочення й відмова від давальницьких схем
сировинного забезпечення виробництва;
- проведення реконструкції та технічного переоснащення підприємств зі
створенням умов для вертикальної інтеграції виробництва, в тому числі із
залученням іноземних інвестицій і технологій;
- оптимізація структури великих і малих підприємств з метою посилення
конкурентоспроможності і гнучкості виробництва;
- створення системи захисту внутрішнього ринку (в тому числі від
контрабандного ввозу товарів і тіньового виробництва) і стимулювання
вітчизняного виробника;
- розвиток мережі просування товарів на ринок [4].
За оцінками експертів, ринок одягу та взуття входить в 20
найрозвинутіших ринків України, українці витрачають на взуття та одяг
приблизно 30-40 % свого місячного доходу, що перевищує показники в країнах
Західної Європи [5].
Доцільно розглянути динаміку виробництва найважливіших видів товарів
широкого вжитку і тривалого користування підприємств легкої промисловості
за 2006-2014 рр. (табл. 2).
З економічного погляду, за роки Радянського Союзу, а саме в той час легка
промисловість давала найбільшу кількість робочих місць, тобто могла
вирішити проблему зайнятості населення - у ній було зайнято 3,4 %
промислового персоналу, проте негативною тенденцією є подальше скорочення
кількості працюючих в галузі.
Таблиця 2
Виробництво найважливіших видів продукції підприємствами легкої
промисловості за 2006-2014 рр. [6]
Види
продукції

Роки
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Тканини,
тис. м2

7637

6799

7224

4559

3223

2951

8358

7181

7187

Вироби
панчішношкарпеткові
трикотажні,
тис. пар

723

23

133

83

50

43

47

52

58

Взуття, тис.
пар

877

938

913

835

997

1029

2578

2484

2296
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Наслідком кризи 2008-2009 років стало чисельне звільнення працюючих у
легкій промисловості задля зменшення витрат на оплату праці. Через три роки
ситуація знову повторюється, і вже кількість працюючих становить лише 92,2
тис. осіб, в тому числі в текстильній промисловості, виробництві одягу та хутра
- 75,5, у виробництві шкіри і взуття - 19,7 тис. осіб [2]. Скорочення кадрів
зумовило зменшення обсягів виробництва і водночас споживання продукції
легкої промисловості. Порівнюючи 2006 і 2014 рік, можна стверджувати, що
виробництво панчішно-шкарпеткових та трикотажних виробів скоротилося у
12,5 рази.
Серед основних факторів, що гальмують розвиток легкої промисловості в
Україні, необхідно виділити такі:
- вичерпність галузевої сировинної бази в Україні;
- низька продуктивність праці;
- низька якість продукції;
- дефіцит власних фінансових ресурсів;
- важкодоступність довгострокових кредитів;
- низька конкурентоспроможність продукції у порівнянні з імпортними
товарами;
- переповнення внутрішнього ринку товарами групи «секонд-хенд»;
- низький рівень інвестицій у розвиток галузі;
- технічна та технологічна застарілість обладнання, значний рівень зносу
основних засобів;
- низька купівельна спроможність населення;
- низький рівень інвестиційної привабливості підприємств легкої
промисловості.
Розглянемо показники рентабельності операційної діяльності галузі легкої
промисловості України у 2009-2014 рр. представлені у табл. 3.
Таблиця 3
Рентабельність операційної діяльності галузі легкої промисловості
України у 2009-2014 рр. [3]
Показник
Роки

Рівень рентабельності, %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Легка промисловість

3,4

2,5

3,8

3,0

3,2

3,6

Текстильне виробництво;
виробництво одягу, одягу
та виробів з хутра

2,4

2,0

3,3

2,3

2,8

2,4

Виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів

5,9

3,4

5

5,7

6

6,2
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Як відомо, рентабельність характеризує ефективність реалізації продукції
(товарів, робіт та послуг). Визначається як відношення чистого прибутку від
реалізації до обсягу реалізації продукції. Цей показник характеризує рівень
віддачі активів, а також ступінь використання капіталу у процесі виробництва.
Аналіз даних, представлених в табл. 3, показав, що підприємства легкої
промисловості низькорентабельні, хоча вже з 2011 року вони стабілізуються і
навіть зростають, що пояснюється впливом ряду зовнішніх і внутрішніх
проблемних чинників, що були проаналізовані [6].
Таким чином, сучасний стан легкої промисловості України можна
охарактеризувати як незадовільний та нестабільний. Внутрішній ринок
заполонили іноземні товари, хоч і гірші за якістю, але дешевші та доступніші
населенню, а наслідком є витіснення вітчизняної продукції з українського
ринку. Також постає проблема зайнятості населення, адже така галузь, як легка
промисловість може забезпечити велику кількість робочих місць. Легка
промисловість - це галузь яка виступає джерелом наповнення державного
бюджету країни, тому нагальною є необхідність прискорення процесів
реформування даного сектору економіки України.
Перспективою подальшого дослідження є визначення основних аспектів
діяльності у напрямку розбудови легкої промисловості на засадах створення і
подальшого розвитку конкурентоспроможності її підприємств.
Список використаних джерел :
1. Авраменко І. М. Інновації як основа розвитку легкої промисловості
України / І. М. Авраменко // Фінанси України. – 2011. – ғ 2. – С. 34-39.
2. Гончаров Ю. К. Сучасний стан і тенденції економічного розвитку легкої
промисловості / Ю. К. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – ғ
7 (72). – С. 8-11.
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
4. Мисюра Ю.В. Проблеми та перспективи розвитку легкої промисловості
України / Ю. В. Мисюра // Науковий вісник Чернігівського державного
інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 3742.
5. Нижник В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку підприємств
легкої промисловості / В.М. Нижник, В.В. Шарко // Інноваційна економіка,
2012. − ғ 4. − С. 41–47.
6. Українська легка промисловість. Офіційний сайт. - [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ukrlegprom.org.ua/

268

Марія Сташко
Науковий керівник: Луцяк В. Г., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИГОТОВЛЕННЯ ТВЕРДОГО СИРУ
Сир – це концентрована форма молока, з набагато більше вираженим
смаком і більш тривалого зберігання. Сир, як продукт, виник із потреби в
збережені молочних продуктів, які були в надлишку в молочний сезон. В еру
супермаркетів, молокозаводів, консервантів, ми геть забули, що такий сезон
був, та і є по суті.
Сир – висококалорійний білковий продукт, живильна цінність якого
зумовлена наявністю легкозасвоюваних білків, жирів, пептидів, незамінних
амінокислот, солей Са, Р. Його добова потреба складає 100 г. Сир дуже
популярний серед населення і вважається делікатесом.
Історики підтверджують, що стародавні шумери і єгиптяни вже виробляли
сир. Сир також був одним з основних продуктів харчування в Стародавньому
Римі та Греції. Існує кілька теорій про те, як виник сир, хто першим додумався і
як людиною був створений найстаріший продукт харчування [1].
За всі ці тисячоліття у сироварінні назбиралось дуже багато різноманітних
рецептів звідти і стільки різноманітних сортів. Серед них велику частину
займають тверді сорти сирів. Ще їх називають зрілими сирами і вони є
найпопулярнішими серед всіх інших видів.
Тверді сорти сирів відрізняються від інших способом приготування,
пресуванням і часом дозрівання. Щільність структури та тривалість подальшого
зберігання сиру напряму залежить від витримки під тиском.
Надто молодий сир не є смачним і не має в собі дірок (звісно, це також
залежить від соту). Розташування дірок та їх величина є неповторною та
своєрідною ознакою кожного сорту. Між собою тверді сири відрізняються
видом, сортом, смаком в залежності від того, яке молоко використовувалось
для виробництва та від процесу дозрівання.
Виробництво сиру – це по суті «дозрівання» молока під впливом бактерій,
які роблять молоко кислим. Більшість сучасних сирів виробляють з
пастеризованого молока, в які додаються потрібні бактерії після пастеризації.
Деякі бактерії, які присутні вже в «згорнутому» продукті, виділяють
вуглекислий газ, який формує бульбашки. Таким чином в сирі з‘являються
дірки.
Основною сировиною для виробництва сиру є молоко. Молоко для
виробництва
приймається згідно з ГСТУ 46.069-2003, підлягає
органолептичній оцінці, хімічним аналізам та мікробіологічним дослідженням.
Процес виробництва сирів складається з таких операцій:
1. приймання молока (визначення його кількості, контроль якості та
сортування молока);
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2. підготовка молока до виробництва сиру:
- очищення;
- охолодження;
- резервування;
- визрівання (витримування 10…15 годин при 8…10˚С до підвищення
кислотності до 19…20 ˚Т);
- нормалізація (за співвідношенням між вмістом білку та жиру);
- теплове оброблення (72…74 ˚С, 15…20 с) та вакуумне оброблення
(доцільно проводити водночас з пастеризацією)
3. підготовка молока до зсідання:
- внесення хлористого кальцію (10…40 г безводної солі на 100 кг молока);
- внесення азотнокислих солей;
- внесення бактеріальних заквасок;
- внесення барвника;
- підігрівання до температури зсідання ( 28…35 ˚С)
4. зсідання молока (30…60 хвилин);
5. оброблення згустку і сирного зерна:
- розрізання і постановка зерна;
- вимішування перед другим підігріванням;
- друге підігрівання;
- розведення сироватки водою;
- часткове соління в зерні;
- вимішування після другого підігрівання
6. формування сирного зерна;
7. самопресування і пресування сирної маси;
8. соління сиру;
9. дозрівання;
10. сортування, пакування і зберігання готового продукту.
Тривалість та режими технологічних операцій розрізнюються для різних
видів сирів [2].
Таким чином виготовляються і формуються найрізноманітніші сорти сиру,
які відрізняються не тільки смаком, запахом та зовнішнім виглядом, а ще й
структурою, консистенцією, хімічним складом, вмістом поживних речовин та
вітамінів.
Сири дуже корисні й потрібні для організму людини. У 70-ти грамах сиру
міститься така ж кількість білків, як в 100 грамах м‘яса, риби чи у 2-х яйцях [3].
Упаковка, зберігання та транспортування відіграють не менш важливу
роль у збережені всіх властивостей сиру. Адже при неправильній упаковці,
зберіганні чи транспортуванні цього продукту частково або повністю буде
втрачена його цінність, також можуть виникнути процеси псування, які при
споживанні такого сиру шкодитимуть організму й здоров‘ю людини.
Отже, сир повинен бути у раціоні кожної людини, але обов‘язково сир
хорошої якості. А на формування якості сиру впливають такі фактори, як
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сировина, яка використовується для виробництва, сам процес виробництва, а
також процеси упаковки, зберігання та транспортування. Тому виробники
мають надавати значення всім цим факторам, щоб забезпечити споживачів
якісною та смачною продукцією.
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РОЗРОБКА КАРАМЕЛІ З ШОКОЛАДНО-ГОРІХОВОЮ
НАЧИНКОЮ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На сьогодні людина все частіше замислюється над тим, як домогтися, щоб
тіло виглядало досконалим, а зовнішній вигляд був бездоганним. При цьому є
бажання мати міцне здоров'я і позитивний настрій. Для цього значна частина
населення прагне вести здоровий спосіб життя, тому серйозно підходить до
вибору продуктів харчування, зокрема, звертає увагу на продукти
функціонального призначення.
Харчові продукти, збагачені біологічно активними речовинами,
використовуються досить давно і називаються продуктами спеціального чи
функціонального призначення, але проблема створення продуктів з
використанням біологічно активних екологічно чистих компонентів є і сьогодні
достатньо актуальною.
Кондитерські вироби є групою харчових продуктів широкого асортименту,
які споживаються майже усім населенням. Кондитерські вироби значно
відрізняються між собою за складом і споживчими властивостями. Вони є
значною частиною раціону харчування людини та користуються сталим
попитом, насамперед, завдяки вишуканим смаковим властивостям. Серед
цукристих кондитерських виробів карамель користується великим попитом у
споживачів всіх вікових категорій, особливо дітей. Вона відрізняється високим
вмістом цукру, великою енергетичною цінністю та тривалим терміном
зберігання.
Для виробництва карамелі з шоколадно-горіховою начинкою в якості
компоненту для начинки виробниками використовується смажене ядро арахісу.
Однак, з метою підвищення вмісту біологічно активних речовин у даному виді
кондитерських виробів нами запропоновано використовувати волоський горіх.
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Слід зазначити, що волоський горіх містить чи не найбільшу кількість
корисних для організму людей різної вікової категорії речовин, зокрема,
умовно незамінної амінокислоти – аргініну. Він є екологічно безпечним,
оскільки не потребує використання хімічних препаратів для захисту від
різноманітних хвороб та шкідників, а також не є генетично модифікованим.
Відомо, що інтенсивність і ступінь засвоєння організмом речовин залежать
від способу вживання – розміру частинок продуктів харчування, що
потрапляють до шлунково-кишкового тракту людини. Тому під час вживання
ядра волоського горіха без попереднього подрібнення до стану борошна
організмом людини засвоюється до 30% поживних речовин. Крім того,
поверхневий шар ядра (плівка) містить дубильні гіркі речовини, які можуть
негативно вплинути на процес травлення, що, в свою чергу, погіршує стан
здоров'я людини. Особливо це стосується дітей, людей похилого віку та людей,
що мають алергічні захворювання. Відділити плівку від ядра існуючими
способами складно, так як ядро горіха волоського має нерівну, із глибокими
впадинами поверхню. В даний час розроблено спосіб відділення плівки від ядра
та виробництво чистого борошна з ядра горіха волоського (патент на корисну
модель ғ 67764) [1].
В борошні горіха волоського міститься 15,2 % білка і 2,3 % аргініну.
Аргінін є умовно незамінною амінокислотою. У дорослої людини він
виробляється в достатній кількості, а у дітей, підлітків, людей похилого віку та
хворих його рівень часто недостатній. Встановлено, що аргінін є посередником
для синтезу азоту, бере участь у регуляції таких фізіологічних процесів як
розширення кровоносних судин, передача нервових імпульсів.
При дефіциті аргініну виникають такі захворювання: стійка гіпертонія,
послаблення пам‘яті, нервові та психічні розлади, ослаблення імунітету,
цукровий діабет, злоякісні утворення, функціональні розлади системи, жирова
інфільтрація печінки та інші. Аргінін сприяє пониженню рівня холестерину та
артеріального тиску.
Аргінін не засвоюється в шлунку і кишечнику людини, а тільки через
слизову оболонку ротової порожнини. Максимальне засвоєння аргініну
здійснюється у випадку, коли продукт розміщений між нижньою губою і
щелепою. Тому актуальним є виробництво кондитерських виробів, що містять
аргінін та сприяють його засвоєнню через слизову оболонку в ротовій
порожнині.
З метою вирішення цієї проблеми нами запропоновано використання
горіхового борошна при виробництві карамелі з шоколадно-горіховою
начинкою. Даний вид кондитерських виробів буде не лише солодким та
приємним на смак, але і корисним продуктом, що поєднує в собі властивості
аргініну і може використовуватись як лікувально-профілактичний засіб.
В основу розробки карамелі з шоколадно-горіховою начинкою покладено
завдання виробництва даного виробу нового складу з вмістом борошна ядра
волоського горіха. Дане завдання вирішується за відомою технологією, яка
залежить від складу сировини та обладнання.
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Складовими компонентами карамелі з шоколадно горіховою начинкою є
борошно горіха волоського, очищеного від плівки, що знаходиться на поверхні
ядра горіха, та інгредієнти звичайної карамелі: цукор-пісок, патока крохмальна,
какао терте, масло вершкове, ароматизатор ідентичний натуральному –
ванільний, барвник синтетичний – кармуазин (Е122).
В основу виробництва борошна було покладено технологію холодного
віджиму ядра горіха на спеціальних пресах та відділення шроту від гіркої та
шкідливої плівки, подрібнення шроту на спеціальних промислових млинах і
просіювання.
Поставлена задача вирішується у способі виробництва борошна з ядра
горіха волоського за технологією, яка складається з наступних операцій:
І операція. Технологія віджиму олії з ядра горіха волоського і отримання
шроту. Очищене від шкарлупи і перетинок ядро горіха волоського піддається
висушуванню при температурі не вище 45°С до вмісту вологи не більше 2,02,5%. Нагріте до температури 45°С ядро завантажується в робочий циліндр
розробленого інерційного преса (патент на корисну модель ғ 67764) і
піддається тиску не менше 170 Кгс/см2.
ІІ операція. Відділення плівки від шроту ядра. Після віджиму олії шрот
зразу подрібнюється, остигає до температури стандартних умов і просівається
та провіюється для відділення плівки від ядра. З ядром залишається 10-15%
плівки, яка в такій кількості не впливає на смакові та якісні показники борошна.
На виході отримується очищений шрот.
ІІІ операція. Перемелювання очищеного шроту на борошно.
Перемелювання очищеного шроту здійснюється на спеціальних млинах з
обертовими лезами з різною продуктивністю. Наприклад, можна
використовувати сучасний млин типу «Котигорошка», а в домашніх
господарствах при використанні для віджиму олії розробленого міні преса
успішно можна використовувати кавомолки та кухонні комбайни [1].
Після перемелювання борошно просівається на звичайних ситах з різними
розмірами комірок. Отримане борошно має високі органолептичні показники та
корисні біологічні властивості ядра горіха волоського.
Отже, запропонована карамель з шоколадно-горіховою начинкою володіє
властивістю підвищеного засвоєння організмом людини амінокислоти аргініну,
протеїну, поліненасичених жирних кислот, вітамінів групи В, Р, йоду, інших
макро- та мікроелементів. Створений кондитерський виріб відрізняється від
звичайної карамелі тим, що містить борошно горіха волоського масою від 5%
до 20%, яке збагачене біологічно активною складовою – аргініном.
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РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Сучасний стан ринку характеризується постійною зміною зовнішнього
середовища, наявністю великої кількості підприємств різних форм власності,
підвищенням невизначеності та ризику. Для того, щоб вижити, підприємствам
необхідно звертати увагу на всі зміни, що відбуваються в їх конкурентному
середовищі з метою збереження своїх позицій на ринку і забезпечення
конкурентних переваг. Кожному підприємству важливо вірно оцінити ринкову
ситуацію, з тим, щоб вибрати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку,
були б адекватними ринковій ситуації в Україні, тенденціям її розвитку, з
іншого – специфіці діяльності підприємства.
Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок,
механізм його дії не може існувати без розвинутих форм конкуренції. Як
стверджував відомий англійський економіст Ф.Хайєк,«суспільства, які
покладаються на конкуренцію, успішніше за інших досягають своєї
мети»[1,с.23].
Конкуренція присутня скрізь, де зіштовхуються різні інтереси і позиції, де
існує боротьба за ті чи інші блага. Особливе і значення конкуренція має в
економіці, вона супроводжується змаганням між суб‘єктами за: споживача і
більш повне задоволення його потреб, найбільш вигідні умови використання
капіталу, частку на ринку. Успіх кожного суб`єкта залежить від ціни і якості
товару, який він постачає на ринок. Отож, конкуренція між виробниками на
ринку відбувається тільки у випадку конкурентоспроможної продукції,що
відповідають вимогам споживачів та суспільства.
Конкурентоспроможність - синтетичний показник, який відбиває сукупний
прояв багатьох факторів — від динаміки та рівня розвитку національної
економіки до вміння організовувати й керувати процесом формування якості й
конкурентоспроможності в рамках будь-якої господарської одиниці. Разом з
тим світовий досвід показує, що саме в умовах відкритої ринкової економіки,
яку не можливо уявити без гострої конкуренції, з'являються фактори, які
роблять конкурентоспроможність умовою виживання товаровиробників,
мірилом результативності їх господарської діяльності, економічного
процвітання країни.
Суб'єкти господарювання в умовах ринкової економіки не можуть
обмежитися винятково негативними чеснотами, тобто не обманювати клієнта,
не змушувати його переплачувати за товар - усе це необхідно, але недостатньо.
Навіть із двох гарних продуктів споживач прагне вибрати кращий. Тому
підприємства змушені постійно шукати шляху удосконалювання своєї
продукції, прагнучи обігнати конкурентів у задоволенні запитів покупців
[2,с.7].
274

Таким чином, конкуренції приділяється роль головного стабілізатора
ринкової економіки, у якій індивідуалізм і відокремленість товаровиробників
створюють найсильнішу мотивацію для учасників госпо-дарських процесів, а
конкуренція направляє їх діяль-ність у сприятливе для всього суспільства
русло. Адже в ній перемагає той, хто повніше задовольняє інтереси споживачів
[3,с.46]. Поняття конкуренції складне і багатогранне, настільки багатозначне,
що воно не охоплюється яким-небудь універсальним визначенням.
Конкуренція - боротьба незалежних економічних суб'єктів за обмежені
економічні ресурси. Це економічний процес взаємодії, взаємозв'язку і боротьби
між виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих
можливостей збуту своєї продукції, задовольняючи різноманітні потреби
покупців.
Для підвищення конкурентоспроможності на ринку підприємству
необхідно:
–
підвищувати технічний та технологічний рівень оснащення
підприємств, що даватиме маловідходне виробництво і відповідно
зменшуватиме витрати;
–
вдосконалювати якість продукції, шляхом стандартизації,
сертифікації.
–
впроваджувати ринкову новизну, шляхом створення на
підприємствах науково-дослідного центру;
–
вдосконалювати рекламу, шляхом психологічного чинника;
–
прискорити процесів розробки та постановки на виробництво
нових товарів;
–
скоротити термін постачання продукції або надання послуг;
–
економії часу, зниження витрат, забезпечення гнучкості,
покращення якості і інше.
Отже слід відзначити, що стрімке підвищення рівня конкуренції на
внутрішньому і зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів буде
призводити, на нашу думку до того, що в найближчий час на процвітання може
сподіватися лише те підприємство, яке володітиме конкурентними перевагами
в усіх сферах. Стрімке підвищення рівня конкуренції на внутрішньому і
зовнішніх ринках, зростання вимогливості споживачів призводить до того, що в
найближчій перспективі конкурентоспроможними будуть лише ті виробники,
які володітимуть конкурентними перевагами в усіх сферах, а саме, у зниженні
витрат, покращанні якості та розширенні асортименту продукції, забезпеченні
гнучкості виробництва, підвищенні рентабельності, впровадженні інновацій,
розвитку знань тощо.
Аналізуючи все вищезазначене слід сказати, що конкуренція є необхідною
тому, що вона стимулює підприємців до вироблення кращої, якіснішої
продукції і в кінцевому результаті всі залишаються задоволеними: підприємці
отримують прибуток за реалізацію свого товару, а покупці задовольняють свої
потреби придбаним товаром.
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СУЧАСНИЙ СТАН ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Швейна промисловість є однією з найважливіших галузей економіки, що
забезпечує населення швейними виробами у відповідності до загальних
особливостей попиту та окремих вподобань споживачів. Пріоритетність
розвитку даної галузі для будь-якої країни визначається її вагомим внеском у
забезпечення товарами народного споживання, високим рівнем створюваної
доданої вартості (до 50 %), порівняно невеликими витратами на організацію
робочих місць [1].
Актуальність даної теми полягає в тому, що швейна галузь на
сьогоднішній день перебуває у незадовільному стані, що характеризується
цілою низкою серйозних проблем, зокрема це: відсутність на внутрішньому
ринку товарів вітчизняного виробництва та його тотальне заповнення
дешевими, низькоякісними виробами іноземного походження, погано
розвинута інфраструктура галузі; недостатня інвестиційна та інноваційна
діяльність.
Проблематика розвитку швейної промисловості в Україні висвітлена у
працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких: А. І. Бутенко, О. О. Барабаш,
Н. І. Носова, Н.В. Чаленко, О.Б. Моргулець, С.О. Ковальчук, В.В. Подольна,
Л.Р. Галько.
Метою дослідження є оцінка стану швейної промисловості України та
виявлення основних тенденцій її розвитку.
В Україні швейна промисловість (галузь легкої промисловості, що
виробляє одяг та інші швейні вироби побутового та технічного призначення з
тканин, трикотажних полотен, штучної і натуральної шкіри та хутра, нових
конструкційних матеріалів, а також різноманітних оздоблювальних матеріалів і
фурнітури) перебуває у стані економічного занепаду (зменшення обсягів
експорту та зростання обсягів імпорту, заміщення вітчизняного виробництва
повного циклу використанням схем з давальницькою сировиною).
Українська легка промисловість з історичних позицій займала провідне
місце у виробництві промислових товарів народного господарства. Саме в
Україні була сконцентрована значна частка швейної промисловості. Україна
була лідером з виготовлення верхнього одягу. Швейна промисловість складала
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понад 1/3 обсягу валової продукції легкої промисловості. Однак з набуттям
незалежності України ситуація змінилася: виробництво швейних виробів
зменшилось у декілька разів. Це зумовлено рядом причин:
- різким зниженням купівельної спроможності населення;
- неможливістю проведення ефективної реструктуризації підприємств та їх
пристосування до діяльності у ринковому середовищі;
- негнучкістю великих швейних підприємств, що унеможливлює швидку
переорієнтацію виробництва на випуск нової модної продукції;
- проблемою застарілого обладнання та технологій, що здебільшого є
причиною
високої
енергота
матеріаломісткості
продукції,
неконкурентоспроможності не лише на ринках розвинених країн, але й на
ринках країн, що розвиваються;
- неможливістю міжгалузевих зв‘язків та втратою сировинної бази [2].
За даними Укрлегпрому, динаміка виробництва швейних виробів за
останні три роки мала тенденцію до зниження обсягів. В табл. 1 наведені дані
про виробництво деяких видів швейної продукції. Так, виробництво чоловічих
костюмів у 2014 році склало 283 тис. шт., що на 12,9 % менше, ніж у 2013, а у
2013 становило 385 тис. шт., що на 8,8 % менше за аналогічний період 2012
року, яке склало 486 тис. шт..
Таблиця 1
Виробництво швейної продукції в Україні у 2012-2014 роках [3]
Види продукції
Пальта, напівпальта, накидки,
плащі, куртки теплі та вироби
аналогічні жіночі, тис. шт.
Костюми чоловічі та хлопчачі,
тис. шт.

2012

2013

2014

124

81,3

30,8

31,1

25,3

22,8

Сукні та сарафани жіночі та
дівчачі, тис. шт.

113

114

110

Светри, джемпери,
жилети та вироби
трикотажні, тис. шт.

92,4

103

76,4

пуловери,
аналогічні

З початку 2013 року спад виробництва, найбільше спостерігався в таких
напрямках, як пошиття чоловічих костюмів і піджаків (28 %), жіночих пальт,
напівпальт, плащів, курток (24), жакетів (22) та брюк (52 %). Стабільну
динаміку впродовж 2012 - 2014 рр. можна простежити лише у виготовленні
жіночих суконь та сарафанів.
Розвиток глобальних кризових процесів досить негативно позначився на
загальних обсягах швейної продукції в Україні. Аналізуючи обсяги експортуімпорту швейної продукції протягом 2012-2014 рр. можна спостерігати
тенденцію до зниження обсягів. Так, за 2013 рік обсяги імпорту перевищили
обсяги експорту на 2 249 388 тис. дол. США (3,0 рази); обсяги імпорту в
порівнянні з 2012 роком зменшилися на 129 289 тис. дол. США (3,7 %), обсяги
експорту збільшилися на 58 062 тис. дол. США (5,4 %).
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За січень-вересень 2014 року обсяги імпорту перевищили обсяги експорту
на 579 822 тис. дол. США (в 2,5 рази); обсяги імпорту в порівнянні з
відповідним періодом 2013 року зменшилися на 690 279 тис. дол. США
(26,8 %), обсяги експорту зменшилися на 121121 тис. дол. США (-13,7 %).
Зменшення обсягів виробництва та експорту швейної продукції негативно
вплинуло на фінансові результати діяльності підприємств. Виходячи з даних
Державної служби статистики України, у 2014 р. за результатами фінансовогосподарської діяльності, збитки отримали 37,1 % підприємств, а їх загальний
розмір становив 334,1 млн. грн., що практично дорівнює розміру прибутку.
Ситуація впродовж 2013 р. демонструє незначне зменшення кількості
збиткових підприємств до 36,5 %, але порівняно з 2014 р. загальний обсяг
збитків збільшився на 30% та становить 434,2 млн. грн. Загальний рівень
рентабельності за цей період був визначений на рівні 3,0 % [4].
Отже, враховуючи те, що значна частина підприємств швейної галузі зараз
перебуває у досить скрутному становищі, а деякі з них і взагалі опинилися на
межі банкрутства, надзвичайно важливим є визначення першочергових заходів
щодо стабілізації їх діяльності. Розглядаючи можливі варіанти виходу зі
складної ситуації та забезпечення подальшого розвитку, необхідно звернути
увагу на те, що для більшості вітчизняних швейних підприємств (особливо тих,
що відчувають фінансові труднощі) у найближчій перспективі основними
завданнями має стати вирішення проблеми щодо завантаження виробничих
потужностей, здійснення комплексних заходів, спрямованих на скорочення
витрат і зниження собівартості продукції та активний пошук нових форм
співпраці як із закордонними, так і вітчизняними компаніями.
Для підприємств, які мають достатній обсяг оборотних коштів і непоганий
досвід роботи на вітчизняному ринку, найперспективнішим є розширення
власної присутності на ньому, завдяки спрямуванню основних зусиль на
подолання скептичного ставлення до вітчизняної продукції й поступового
розширення попиту на неї серед українських споживачів, забезпечення її
конкурентоспроможності, розвитку нових ринкових сегментів. Проте
реалізувати дані цілі можливо лише за умов політичної та економічної
стабільності, а також припинення військових дій на сході країни.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ В
УКРАЇНІ
Кондитерська галузь є однією з тих складових вітчизняної економіки, які
навіть в умовах кризи демонструють позитивну загальну динаміку. Частка
України на світовому ринку близько 1 %, що у вартісному виразі складає понад
90 млрд. дол. СШA. Це пояснюється багатим потенціалом галузі, а також
стратегіями розвитку окремих підприємств.
Сьогодні український кондитерський ринок майже нічим не відрізняється
від європейського, оскільки вітчизняні виробники пропонують різноманітний
асортимент кондитерської продукції своїм споживачам, який налічує близько
1000 найменувань. У зв‘язку з цим дослідження особливостей функціонування
кондитерської галузі представляє значний інтерес.
Актуальність даної теми полягає в тому, що ринок кондитерських виробів
України відрізняється стрімкою динамікою змін у перевагах споживачів і його
дослідження є важливим для визначення перспектив його подальшого розвитку.
Проблемам розвитку кондитерської галузі присвячені роботи багатьох
вітчизняних фахівців, зокрема, Л. А. Радкевич, Л. М. Закревської, Я. І. Юрик,
О. М. Ткаченко, А. О. Заїчковського, Т. В. Лагоди, Е. М. Азаріна, І. В.
Тюха,
Н. В. Кравчук, О. Галушко, А. Гагаріна, О. Мозгового, С. Заболотного, І.
Лазебної та ін.
Метою статті є аналіз сучасного стану та визначення основних тенденцій
розвитку ринку кондитерської промисловості та виявлення факторів, які
впивають на цей розвиток.
На сьогоднішній день виробництво кондитерських виробів є однією з
найбільш розвинутих галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг
виробництва складає близько 3 % ВВП країни. Основним джерелом
формування пропозиції на кондитерському ринку України є вітчизняне
виробництво, його продукція становить близько 95% в загальному обсязі.
Стабільність української кондитерської галузі сьогодні забезпечують
дев‘ять підприємств, такі як: «Рошен», «КОНТІ», «АВК», «Крафт Фудз
Україна», «Полтавакондитер», КФ «Світоч», «Житомирські ласощі»,
корпорація «Бісквіт шоколад» та «Черкаська БФ», які виробляють понад дві
третини всієї продукції.
Більше 65 % ринку поділено між 5 компаніями: АТ «Кондитерська
корпорація Roshen», АТ «КОНТІ», АТ «АВК», АТ «Харківська БФ» і АТ
«Житомирські ласощі». Невеликі підприємства не схильні до конкуренції з
великими компаніями і намагаються займати вільні сегменти в регіонах. Тобто,
на теперішній час в Україні спостерігається тенденція до олігополістичної
форми ринку кондитерської промисловості [1].
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Досліджено, що станом на 2013 рік кондитерська промисловість є однією
з найбільш ємких у харчовій промисловості із долею в продажах промислової
продукції близько 8% від продовольчих товарів, що у відпускних цінах складає
15,4 млрд. грн. Це друге місце у харчовій галузі [2].

Рис. 1. Структура харчової промисловості в 2013 році
Загальний обсяг виробництва кондитерських підприємств складає більше 1
млн. тонн продукції на рік, що дозволяє повністю забезпечити потреби
внутрішнього ринку та експортувати значні обсяги продукції.
Ринок кондитерських виробів сьогодні досить розвинений і
структурований. Виробники стимулюють зростання споживання якісних і
складних у виготовленні кондитерських виробів. У структурі реалізації цієї
продукції частка великих торговельних мереж сягає 35-40% у грошовому
вираженні.
Ринок кондитерських виробів України с висококонцентрованим, на ньому
працює близько 800 компаній. Сьогодні певну частину українського
виробництва і, як наслідок, кондитерського ринку, контролюють зарубіжні
кондитерські компанії, які вкладають значні кошти в розвиток місцевих
підприємств, які наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Наявність іноземного капіталу на Українському кондитерському
ринку у 2013
Українська компанія

Іноземний інвестор

«Крафт Фудз Україна»

Kraft Foods
(США)
Nestle S.А
(Швейцарія)
Cobiso Union Inc
(США)
Sigma Bleyzer
(США)
Western NIS
Enterprise Fund
(США)

ПРАТ «Світоч»
ПРАТ «Житомирські
ласощі»
АТ «Полтавакондитер»
АТ «АВК»

Частка
в капіталі, %
100
96,89
87,37
76,27
25

На ринку присутні кілька великих світових концернів – це Nestle
(АТ«Львівська кондитерська фірма Світоч»), Kraft foods (АТ «Крафт
ФудзУкраїна»), Western NIS Enterprise Fund (АТ «АВК»), Sigma Bleyzer (АТ
«Полтавакондитер»), Trilini International (АT КФ «Харків‘янка»). Деякі
зарубіжні інвестори будують на території України свої виробництва,
наприклад, німецька шоколадна фабрика Rainford. Безпосереднє виробництво в
Україні є більш вигідним, ніж експорт кондитерських виробів. Решта фабрик в
більшості своїй належать колективу підприємства і українським інвесторам [3].
За оцінками експертів, кондитерські вироби займають 8,2% в кошику
споживання продуктів харчування пересічного українця. Варто зазначити, що
загальний обсяг споживання кондитерських виробів зростав з кожним роком.
Переважна кількість споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55
років (85%), з них – 67% жінки, 33% - чоловіки. Борошняні кондитерські
вироби у структурі складають 47%, какаовмісні кондитерські продукти - 32%,
цукристі кондитерські вироби - 21% від загального обсягу ринку кондитерських
виробів в Україні [4].
За даними Державної служби статистики України у 2014 році різко
скоротилося виробництво кондитерських виробів, українці стали менше
споживати цукерок та інших солодощів [5].
У січні-вересні 2014 року щодо аналогічного періоду 2013 року значно
скоротилося виробництво шоколаду, печива та інших виробів. Зокрема,
виробництво шоколаду і готових харчових продуктів, що містять какао, в
Україні за 9 місяців 2014 року скоротилося на 27,1%, до 164 тис. тонн.
У вересні 2014 року виробництво цієї продукції становило 17,5 тис. тонн,
що на 49 % менше, ніж у вересні 2013 року, і на 11% менше, ніж у серпні 2013
року.
281

Виробництво шоколаду і шоколадних виробів нині є найпопулярнішим
напрямком на ринку кондитерських виробів у світі. В Україні обсяг
споживання шоколаду складає 7,5% солодкої продукції, або 1,2–1,3 кг
шоколаду щорічно на душу населення, що в 4–6 разів нижче від країн Європи.
Це свідчить про те, існують достатні резерви на ринку для збільшення
споживання шоколаду. Лідерами з виробництва шоколаду є «Рошен», «Світоч»
і «Конті». Сумарно на них припадає майже 93% виробництва шоколаду.
Обсяг виробництва цукрових кондитерських виробів, що не містять какао,
за 9 місяців 2014 року склав 132 тис. тонн, що на 11,6% менше, ніж за
аналогічний період 2013 року. У вересні 2014 року виробництво даної
продукції скоротилося на 13,5% порівняно з вереснем 2013 року і на 5%
порівняно із серпнем 2014 року, склавши 14,2 тис. тонн.
Виробництво солодкого печива і вафель у січні-вересні 2014 року
зменшилася на 21,6% порівняно з аналогічним періодом 2013 року і становило
224 тис. тонн. У вересні 2014 року виробництво цієї продукції становило 22,3
тис. тонн, що на 34,7% менше, ніж у вересні 2013 року, і на 5,1% більше, ніж у
серпні 2014 року.
Самі кондитери головною причиною скорочення виробництва називають
зниження попиту населення на їхні товари. Тут одне випливає з іншого: через
подорожчання долара і зростання світових цін на какао-боби кондитери
змушені були підняти ціни на всі або окремі категорії своєї продукціі. Це, в
свою чергу, призвело до того, що багато українців скоротили споживання
солодощів, враховуючи, що доходи залишилися незмінними, а то навіть і
зменшилися.
Однією із причин скорочення виробництва кондитерських виробів також є
застосування країнами Митного союзу обмежувальних заходів стосовно
імпорту українських кондитерських виробів.
Відомо, що великі кондитерські компанії і особливо транснаціональні не
можуть успішно розвиватися без експортної діяльності. Українська
кондитерська промисловість вже довела свою конкурентоспроможність на
внутрішньому і зовнішньому ринках: продукція цієї галузі відповідає
європейським показникам якості. Оскільки частка експорту в загальному обсязі
виробництва окремих підприємств становить від 30 до 70 %, це суттєво впливає
на їхню стратегічну політику і обумовлює подальше нарощування виробничого
потенціалу. Компанії-виробники активно експортують продукцію до 44 країн
світу (приблизно 40% продукції) [6].
У структурі експорту 96 % припадає на країни колишнього Радянського
Союзу: 57 % – Росія, 12,5 % – Казахстан, від 5,5 % до 3 % Азербайджан, Грузія,
Туркменістан, Киргизія, Білорусія, Молдова,Таджикистан, Узбекистан (країни
указані у порядку зменшення частки експорту).
Найбільшу частку експортерів становлять великі підприємства (15
підприємств). Серед середніх підприємств лише – 5, а серед малих – лише одне
підприємство експортує свою продукцію за кордон. Частка продукції, що
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експортується, дуже різна. Так, більше 50 % підприємств експортують до 30 %
виробленої продукції, близько 40 % підприємств – експортують від 30 до 70 %
виробленої продукції. Є невеличка кількість підприємств, в яких за кордон
транспортується більше 71 % виробленої продукції. Щоб диверсифікувати
ризики, що виникають при внесенні змін до законодавства країн, в які
експортується продукція, деякі українські компанії відкривають власні
виробництва за кордоном.
За даними, отриманими в Державній службі статистики України:вартість
експорту товарів категорії - Цукор і кондитерські вироби з цукру в грудні 2014
р. склала 13632,7 тис. доларів США, що на 4,5% більше ніж було у грудні 2013
року. А в 2014 році (січень-грудень) обсяг експорту товарів категорії - Цукор і
кондитерські вироби з цукру - склав 147093,4 тис доларів США.
Але враховуючи асортиментну різноманітність продукції кондитерського
виробництва, різносторонність запитів споживачів Україна також імпортує
кондитерські вироби. Проте імпорт складає лише 5-6 % від обсягів виробленої
продукції.
Навпаки структурно експорт та імпорт в розрізі укрупнених груп
кондитерських виробів схожі, лише частка борошняних кондвиробів помітно
відрізняється: вивезених більша, ніж ввезених.
У грудні 2014р. обсяг імпорту товарів категорії - Цукор і кондитерські
вироби з цукру - склав 5432 тис. доларів США, що на 42,7% менше показника
2013 року. Всього в 2014 р. вартість імпорту товарів категорії - Цукор і
кондитерські вироби з цукру - склала 59328,3 тис доларів США.
Імпортерами кондитерських виробів до України є країни переважно Європи
( Німеччина, Польща, Нідерланди, Чехія, Італія, Франція, Великобританія,
Бельгія, Іспанія, ін.) та Туреччина і Китай.
Українські виробники також наражаються на високі політичні ризики,
підтвердженням чому слугує заборона (серпень 2013 року) на ввезення
продукції компанії «Рошен» на територію Російської Федерації. У разі вступу
до ЄС для вітчизняних кондитерів відкриється найбільш місткий регіональний
ринок, що стимулюватиме вітчизняну галузь до нарощування обсягу
виробництва. З іншого боку, кондитерський ринок Євросоюзу є досить
насиченим, що потребує від українських виробників розширення власного
асортименту, а також приведення якості продукції до європейських стандартів,
причому для конкурування з європейською продукцією не тільки на
зовнішньому ринку, а й на внутрішньому.
Жодна вітчизняна кондитерська компанія не зможе в майбутньому
інтенсивно розвиватися, якщо її продукція не буде представлена на зовнішніх
ринках, а її акції не будуть котируватися (в обігу) на світових біржах. Правила
гри у світі з кожним днем змінюються, і українські компанії повинні
розкриватися, ставати більш прозорими і зрозумілими для іноземного бізнесу.
Таким чином, у наступні два роки великі виробники будуть активно шукати
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нові експортні ринки, а також шляхи виходу на світові фондові біржі для
залучення додаткового акціонерного капіталу.
Отже, найпоширенішою проблемою кондитерського збуту є яскраво
виражена сезонність: наприклад, новорічні свята, 8 Березня супроводжуються
сплеском продажів. Їх зростання у цей час перевищує продажі «звичайного»
дня більш ніж на 50%.
Сьогодні для стабільного утримування своїх позицій на ринку виро¬
бникам кондитерської галузі потрібні довгострокові інвестиції в обладнан¬ ня
та великі оборотні фонди.Зі зростанням торговельних мереж більш жор
стокими стають їхні вимоги до постачальників - безперервним має бути
постачання і постійною реклама своєї продукції, що для невеликих фабрик не є
можливим.
Основними економічними факторами, що впливають на потужність
кондитерського сектора є демографія населення, ціни на сировину, заробітна
плата в галузі, а також ціни на енергоресурси. Суттєвий вплив на ринок має
політична нестабільність, військові дії на сході країни тощо.
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РОЗВИТКУ
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В
УКРАЇНІ
В сучасних умовах життєдіяльності працюючі громадяни вимагають
належного соціального захисту і посиленої уваги на всіх рівнях управління.
Науково-технічний процес постійно стимулює роботодавця до внесення
корективів у встановлену систему охорони праці. Створення повноцінних умов
для відтворення, збереження і розвитку робочої сили, соціальна захищеність
людей найманої праці через безпеку та охорону праці на робочому місці є
загальнонаціональним пріоритетом будь-якої держави.
Треба відмітити, що дослідженнями різних аспектів зазначеної
проблематики на сучасному етапі займаються такі вчені, як М.В. Грищук, В.В.
Зацарний, Д.В. Зеркалов, В.С. Козяков, Л.О. Митюк, О.І. Полукаров, Р.В.
Сабарно, К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський.
Для
вдосконалення безпеки та охорони праці в Україні потрібно
забезпечити усі вимоги до попередження виробничого травматизму та його
уникнення в Україні, має запрацювати механізм економічної зацікавленості
власника у створенні на виробництві безпечних умов праці на підприємствах
усіх форм власності. З урахуванням усіх чинників варто посилити
адміністративну,матеріальну і персональну відповідальність роботодавців,
відповідальних спеціалістів за незадовільний рівень охорони праці на
підприємствах та підвищений ризик для життя і здоров‘я людей шляхом
збільшення в декілька разів штрафних санкцій.
Дієвим шляхом удосконалення державного регулювання безпеки та
охорони праці на вітчизняних підприємствах повинна стати зміна суспільної
свідомості й ставлення як роботодавців, так і найманих працівників до безпеки
та охорони праці, перегляд деформованого розуміння їх значущості для
здоров‘я працездатних громадян. Цей процес передбачає привернення уваги
суспільства, органів державної влади, суб‘єктів господарювання та громадських
організацій до фактичного стану безпеки й умов праці в галузях, на конкретних
підприємствах, у виробничих підрозділах і на робочих місцях [3, с.20].
Під охороною праці, в Законі України «Про охорону праці» розуміється
вся система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних,
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санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів,
спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі
саме трудової діяльності [1].
Аналізуючи статистичні дані, в Україні стосовно кількості загиблих і
травмованих внаслідок нещасних випадків і аварій склалася катастрофічна
ситуація. Рівень смертельного травматизму в нашій країні значно перевищує
відповідний середньоєвропейський показник. До 30% зросла питома вага
працівників,зайнятих у шкідливих умовах праці. Кількість тих,хто страждає на
професійні захворювання, щорічно поповнюють 6-7 тисяч осіб, кожні 15
хвилин у світі від нещасного випадку на виробництві помирає одна людина, а
протягом одного робочого дня отримує професійне захворювання майже 1 млн.
працівників [2, с.94].
Основними причинами нещасних випадків у нашій країні є порушення
технологічного процесу, трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки при
експлуатації транспортних засобів, незадовільне утримання й недоліки в
організації робочих місць, незадовільна організація виконання робіт,
невикористання засобів індивідуального захисту [4, с.144].
На сьогодні державне регулювання безпеки й охорони праці в Україні має
ґрунтуватись насамперед на запозиченні відповідного закордонного досвіду
щодо профілактики професійних захворювань та. виробничого травматизму.
Досвід більшості європейських країн свідчить, що виробництво працює
ефективніше, де є окремий сформований закон про промислову безпеку.
Відомий досвід промислово розвинутих країн, який полягає в
запровадженні податку на травми, є яскравим прикладом постійної взаємодії
держави і роботодавців. Цей податок стимулює підприємства, організації,
виробничі об‘єднання створювати відповідні умови праці і поліпшувати їх.
Також при цьому зі сторони роботодавця застосовується стимулювання
працівників для зниження рівня ризику отримання виробничих травм.
Об'єктивна оцінка наслідків професійних ризиків дозволяє виробити
рекомендації при проектуванні обладнання, технологічних процесів
(ергономічний підхід) і стратегічні орієнтири - при розробці інвестиційних
програм.
Таким чином, можна сформулювати такі пропозиції щодо вдосконалення
безпеки та охорони праці:
- вдосконалення державного регулювання безпеки та охорони праці в
контексті соціального захисту працездатного населення;
- належна професійна підготовка і перепідготовка;
- варто посилити адміністративну,
матеріальну і
персональну
відповідальність роботодавців, відповідальних спеціалістів за незадовільний
рівень охорони праці на підприємствах та підвищений ризик для життя і
здоров‘я людей шляхом збільшення в декілька разів штрафних санкцій;
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- зобов‘язати роботодавця компенсувати державні видатки, які
витрачаються на ліквідацію аварій або катастроф, нещасних випадків на
робочому місці;
- застосовування європейської практики щодо суб‘єкта відшкодування
моральної шкоди;
Отже, вирішення проблем охорони праці вимагає взаємодії відповідних
органів влади та громадськості. Оцінка ризиків дасть можливість передбачити
та уникнути нещасних випадків на виробництві та травматизм. Реалізація
цілеспрямованих заходів з покращення умов і охорони праці дозволить
зменшити показник загального виробничого травматизму, приблизити його
значення до рівня розвинених європейських країн, зменшити питому вагу
працівників, зайнятих в умовах, які не відповідають санітарно-гігієнічним
нормам.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА
ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
На сучасному етапі розвитку світового господарства велику роль у
просуванні товарів та послуг на міжнародному ринку відіграє маркетинг. Не
виключенням є сфера туризму, яка динамічно розвивається і потребує
постійного проведення маркетингових досліджень для виявлення попиту на
запропоновані послуги і просування нових туристичних продуктів на ринки
споживачів. Тому важливість проведення маркетингових досліджень для
планування діяльності туристичного підприємства є доведеною.
Підприємства всіх галузей економіки вкладають гроші у вивчення ринку з
метою виробництва потрібних товарів і надання визначених послуг. Крім того,
саме маркетингові дослідження допомагають вивчати необхідний споживачам
обсяг продукції та послуг.
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Маркетинговим дослідженням в туристичній діяльності присвятили
наукові роботи багато вчених. Серед них І.Т. Балабанов, Н.Є. Кудла, Ю.А.
Олєнічева, М.М. Туріянська, В. Хунзікер [1-6]. Але питання особливостей
вивчення ринку туристичних послуг залишається актуальним і потребує
подальшого розгляду.
В умовах ринку, що дуже швидко змінюються, найважливішою
маркетинговою функцією будь-якого туристичного підприємства є проведення
маркетингових досліджень [2]. Без них компанія не зможе орієнтуватися в
бізнес-середовищі, аналізувати інформацію щодо характеристик ринків, які її
цікавлять, вивчати дії конкурентів і потреби своїх клієнтів.
Жодна туристична фірма не може користуватись тільки наявними в її
асортименті маршрутами. Постійно змінюються поняття населення про
найкращий відпочинок, змінюється мода на престижні місця відпочинку,
з'являються нові курортні райони, нові клієнти приходять з новими запитами.
Маркетингові дослідження надають інформацію про споживачів,
ефективність методів просування і продажу, конкурентів, стан ринку та інші
аспекти зовнішнього середовища сфери туризму. Мета маркетингових
досліджень полягає в тому, щоб визначити інформаційні потреби і надати
інформацію,
необхідну
керівникам
для
підвищення
ефективності
маркетингових рішень, які ухвалюються. Маркетинговим дослідженням
властивий систематичний і об'єктивний характер при визначенні
маркетингових проблем і допомозі в їх розв'язанні [2]. Маркетингове
дослідження і початком, і логічним завершенням будь-якого циклу
маркетингової діяльності туристичної компанії.
Найбільш актуальними для вивчення роботи туристичних підприємств є
такі напрямки маркетингових досліджень:
– складання рейтингів популярності туристичних брендів серед туристів та
туристичних підприємств;
– оцінка ситуації за досить розкрученим на ринку, але новим для
конкретного туроператора напрямком;
– оцінка поточної і перспективної ситуації на ринку за принципово новими
туристичними напрямками;
– оцінка перспективних можливостей розвитку ринку за певними
напрямками;
– оцінка ефективності реклами;
– оцінка ефективності засобів масової інформації для рекламодавців;
– аналіз взаємодії з агентствами;
– аналіз якості туристичного продукту [3].
Для маркетингових досліджень повинні діяти два принципи:
– вартість інформації не повинна перевищувати отриманої вигоди від її
використання;
– якість інформації має відповідати меті та завданням дослідження [3].
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До особливостей проведення маркетингового дослідження на
підприємствах туристичної галузі належить визначення основних груп
замовників, які найбільш зацікавлені в проведенні маркетингових досліджень.
Перша група замовників включає найбільш великі туристичні оператори
країни. Їхньою метою є утримання ринку та пошук нових напрямів розвитку
бізнесу. Залежність цих компаній від кон‘юнктури ринку є великою, тому
маркетингова спрямованість є регулярним засобом планування діяльності та
забезпечення їхньої подальшої успішності.
До другої групи належать національні туристичні організації закордонних
країн. Вони проводять маркетингові дослідження з метою визначення рівня
зацікавленості до своїх держав і пошуку шляхів просування країни на
українському ринку. Третя група включає такі підприємства, як страхові
компанії, перевізники, рекламні, юридичні та інформаційні організації. Ці дві
групи замовників використовують маркетинговий інструментарій епізодично,
тому що їхня діяльність прямо не залежить від змін туристичного ринку [4].
При проведенні маркетингового дослідження на підприємствах
туристичної галузі існують певні особливості. Вони полягають у диференціації
виду замовників і, як наслідок, теми вивчення ринку; аналізі еластичності
туристичного попиту; постановці проблеми, яка залежить від мети туристичної
компанії.
Актуальність маркетингових досліджень обумовлена тим, що в процесі
інтенсивного розвитку туристичної індустрії та постійно зростаючій ролі
туризму у світовій економіці виникає необхідність узагальнення різних за
тематикою наукових розробок в галузі туризму, досвіду та методів роботи
західних та українських підприємців у сфері туризму[5]. Актуальність
визначена також стрімким розвитком ринку туристичних послуг, характерними
рисами якого на сьогоднішній день є інтернаціоналізація, інтеграція та
регіоналізація в такій же мірі, як і динамічні зміни туристського попиту і
пропозиції. У цих умовах сучасного ринку туризму роль і місце маркетингу
безперервно зростають. Потрібне глибоке вивчення маркетингових заходів та
особливостей їх використання українськими туристичними підприємствами [6].
Аналіз діяльності вітчизняних підприємств показує, що основними
чинниками, що перешкоджають перегляду маркетингових стратегій, є
проблеми реалістичності планування, незалученості персоналу, відсутність
міжфункціонального узгодження та систематичності в процесі планування.
В сучасних умовах проведення маркетингових досліджень на
туристичному підприємстві стає ключовою ланкою формування та збереження
конкурентоспроможності цього типу бізнесу. Насичення туристичного ринку
пропозиціями призводить до зменшення ефективності традиційних засобів
впливу на споживача. Значніші зміни також зумовлені трансформацією
споживчої поведінки. Все це вимагає впровадження на туристичних фірмах
системи стратегічного маркетингового планування і, як наслідок, перегляду
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маркетингових інвестицій і спрямування їх в ефективні комунікаційні канали,
перегляду позиціонування брендів та оптимізації бізнес-портфелів.
Таким чином, можна говорити про загальноукраїнську тенденцію до
зростання попиту на туристичні послуги, що вказує на високу актуальність
питання особливостей проведення маркетингових досліджень на підприємствах
туристичної галузі.
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ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Головною метою діяльності туризму в XXI столітті є створення
сприятливого організаційно-правового та економічного середовища для сфери
туризму, формування конкурентоспроможного ринку туристських послуг на
основі ефективного використання природного та історико-культурного
потенціалу України, забезпечення її соціально-економічних інтересів та
екологічної безпеки.
Використання потенціалу туризму практично неможливе без належного
наукового й кадрового забезпечення. На це, до речі, орієнтує і Всесвітня
туристична організація, членом якої є наша держава.
Професіоналізм – ступінь відповідності характеристик особистості й
підготовленості до успішного здійснення професійної діяльності, можливості
досягати найвищих результатів при її здійсненні[1].
Невід'ємною частиною професіоналізму є професійна компетентність
працівника.
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Професійна компетентність – характеристика, яка відображає ділові та
особистісні якості фахівця, рівень знань, умінь, досвіду, достатніх для того,
щоб досягти мети в певному виді професійної діяльності, а також моральну
позицію фахівця Рівень професійної підготовки, конкурентоспроможність,
мобільність, вміння працювати в колективі, логічно викладати свої думки,
успішність у професійній діяльності показує рівень сформованості
компетентності працівника.
Згідно з сучасними дослідженнями в основі компетентності, менеджера у
туристичній діяльності, лежать індивідуально-психологічні якості, об'єктивні
умови розвитку суспільства, його сучасні особливості та умови професійної
діяльності, тому можна визначити наступні складові професійної компетенції
фахівця туризму[2] :
–інтелектуальна;
– практична;
– соціальна;
– емоційно-почуттєва;
– комунікативна.
Інтелектуальна компетентність виражається у здатності до аналітичного
мислення і здійснення комплексного підходу до виконання своїх обов‘язків.
Практична компетентність спрямована на формування вмінь та навичок
особистості застосовувати отримані поняття, знання на практиці. Серед них
основні види пізнавальної, дозвільної діяльності, роботи з матеріалами. У
сучасних умовах зростає роль уміння здобувати інформацію з різних джерел,
засвоювати, поповнювати та оцінювати її, застосовувати способи пізнавальної
діяльності.
Соціальна компетентність передбачає наявність комунікаційних і
інтеграційних здібностей,
уміння підтримувати відносини,
як з
постачальниками послуг так і з клієнтами, впливати, домагатися свого,
правильно сприймати та інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них
ставлення, вести бесіди тощо. Соціальна компетентність містить: знання етики
ділового спілкування; уміння запобігати і відносно безболісно вирішувати
конфлікти (що можуть виникати з незадоволеними туристами); уміння швидко і
правильно передавати інформацію; уміння налагоджувати комунікації; уміння
тактовно вказувати на недоліки, викликати довіру тощо.
Емоційна-почуттєва компетентність включає особисті якості менеджера:
доброзичливість, чуйність, урівноваженість, витонченість, толерантність,
рефлексію, людяність, моральні цінності, переконання, погляди, тривоги та
мотивацію. Саме ця компетентність допомагає краще зрозуміти клієнта,
викликати довіру у нього та виявити його потреби.
Комунікативна компетентність розглядається як здібність менеджера
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з клієнтами; сукупність
знань, умінь і навичок у галузі вербальних і невербальних засобів для
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адекватного сприйняття і відбиття дійсності в різних ситуаціях спілкування;
конгломерат знань, мовних і немовних умінь і навичок спілкування.
Найвищим професіоналізмом туристичного працівника вважається
розшифрувати мрію клієнта, що засвідчує вміння професіонала не лише
красиво декламувати про красу заморського курорту, а й уміння чути клієнта,
відчути його туристичні потреби. До особистих якостей фахівця туристичної
сфери ми відносимо також уважність, чемність, ввічливість у спілкуванні.
Адже, 70% робочого часу в туристичному агентстві займає спілкування з
клієнтами. Замкнений, закомплексований працівник не зможе продати жодної
путівки. Потрібно бути веселим, уважним і приємним у спілкуванні[3].
Тож, сучасний досвідчений менеджер з туризму – це фахівець, який вільно
орієнтується у величезних обсягах багатомовної міжкультурної інформації;
блискавично комбінує різноманітні варіанти відпочинку; знає все про
особливості перебування в певній країні; пам‘ятає великий обсяг інформації;
володіє високим ступенем особистої організованості, має аналітичний склад
розуму, гнучкість мислення, здатність до концептуалізації. По своїй суті він є
організатором, ініціатором, творчою особистістю, новатором, керівником,
прагматиком. При цьому він комунікабельний, ввічливий, дипломатичний та
харизматичний[4].
Таким чином, вдалося виявити найбільш загальні вимоги до професійної
компетенції сучасного фахівця туристичної індустрії, а саме: інтелектуальна,
практична, соціальна, емоційно-почуттєва та комунікативна. Які включають у
себе: високий рівень підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в
теоретичних питаннях туризму та економіки, вміння самостійно й оперативно
приймати вірні рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх
тенденцій розвитку бізнесу; відношення працівника до справи, його особистої
відповідальності, вміння працювати в колективі, виконувати додаткові функції
за власною ініціативою, гнучкість в розумінні своїх функціональних обов'язків,
участь в прийнятті рішення, готовності до перемін.
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних ринкових умовах відносини «роботодавець-працівник»
перейшли межу «праця-винагорода», на новий етап їхніх стосунків вийшло
одне з основних прав людини – здоров‘я та безпечні умови праці. Створення
належних умов праці для кожного робітника, безпека та охорона праці стали
найважливішими факторами для збереження продуктивності праці. Проблеми
підвищення рівня захворюваності та смертності осіб працездатного віку,
підвищення рівня виробничого і періодичного травматизму потребують
нагального вирішення. створення державою повноцінних умов для відтворення,
збереження і розвитку людського капіталу, соціальною захищеності
працюючих громадян завдяки охороні праці на робочих місцях повинно стати
одним із пріоритетів її соціальної та економічної політики.
Шляхи вдосконалення ефективних реформ щодо вдосконалення охорони
праці у таких країнах як Німеччина, Швейцарія та Польща Україна може взяти
собі за основу для вирішення непорозумінь чи недоопрацювань в галузі
охорони праці, адже в цих країнах охорона праці робітників перебуває на
високому рівні та дає результативні результати.
Серед науковців і практиків, які ґрунтовно займаються дослідженням
питання щодо покращення охорони праці, варто виділити С. Богданова, К.
Ляпіну, С. Матвієнкова, Г. Скударя, С. Сторчака, В. Плєтньова, А. Пшонку.
Водночас, віддаючи належне напрацюванням вітчизняних фахівців, слід
зазначити, що у вітчизняній науці державного управління нині бракує
досліджень, присвячених шляхам удосконалення державного регулювання
безпеки й охорони праці в системі соціального захисту працездатних громадян.
Досвід європейських країн дозволяє виробити ефективну політики
держави щодо охорони праці. Наприклад, у Швейцарії, крім державного
суб‘єкта у сфері охорони праці – Федерального бюро промисловості, мистецтв і
ремесел, існує суб‘єкт охорони праці приватного виду – Національна каса
Швейцарії, яка, по-перше, здійснює страхування працівників від нещасних
випадків та професійних захворювань на підприємствах, по-друге, контролює
безпечні умови праці через вивчення у власних лабораторіях проблем,
пов‘язаних із впливом хімічних речовин, іонізуючою радіацією, шумів і
вібрацій. Даний досвід може бути корисно використаний в Україні для
забезпечення безпечних умов виробництва та перешкоджання захворювань і
травматизму, оскільки схожої структури – приватного суб‘єкта охорони праці у
нашій державі не існує [2, с. 63].
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У Німеччині розроблена програма боротьби з синдромом «емоційного
згорання на роботі». Німецькі вчені стверджують, що кожен третій німець, який
достроково йде на пенсію, робить це тому, що психологічно не справляється з
вимогами роботодавця. Більшість з них йдуть з роботи ще до 50 років, що є
великою втратою як для компаній, так і для суспільства. Аналіз показує, що на
компенсацію за робочі дні (лікування і дострокові пенсії) витрачається
мільярди євро на рік. При цьому роботодавцю загрожує покарання штрафом і
навіть тюремним ув‘язненням, якщо він порушує законодавство з охорони
праці, зокрема щодо психологічного стану підлеглих [3, с. 373].
В кожній країні повинні проводитися обов‘язкові інспекції праці, які
наглядають та контролюють виконання законодавства про працю. Прикладом
країни, де наявна ефективна система інспекції праці є Польща. У Польщі
функціональні обов‘язки інспекції праці об‘єднані в одну інспекційну систему
нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, включаючи
правила і норми безпеки та гігієни праці – Національну інспекцію праці,
підпорядковану Сейму Республіки Польща. Діяльність Інспекції спрямовується
та координується Тристоронньою Радою з охорони праці, до складу якої
входять 36 осіб з числа депутатів, сенаторів, представників делегованих
Прем‘єр-міністром, профспілками, організаціями роботодавців, інших
громадських організацій, які опікуються питаннями праці, а також експертів та
представників науки [4, с.136].
Загалом, в європейській системі охорони праці можна виділити три
взаємопов‘язані структурні рівні, що створюють цю систему:
- рівень формування національної політики в сфері охорони праці
(профільне міністерство);
- рівень впровадження та контролю (державні інституції з функціями
контролю, наприклад, Державна інспекція праці в Німеччині);
- рівень підприємств і організацій, на якому практично здійснюються
заходи з охорони праці [5, с. 325].
З урахуванням міжнародного досвіду Україні слід ввести наступні напрями
вдосконалення охорони праці:
- розподілити обов‘язки між суб‘єктами охорони праці, які здійснюють
регулювання за дотриманням законодавства про працю;
- сформувати спеціальний орган охорони праці приватного характеру, який
би (на прикладі Швейцарії) здійснював страхування працівників від нещасних
випадків;
- чітко зарегламентувати процедуру виявлення правопорушень та
притягнення до відповідальності винних осіб;
- зробити виважену систему внесків та заохочень для керівників
підприємств, що, в свою чергу, покращить умови праці.
Україні необхідна діяльність спеціального органу приватного характеру в
сфері охорони праці, який би функціонував за рахунок обов‘язкових внесків
підприємств та отримував прибуток від інвестиційної діяльності. Підприємству
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повертається більша сума грошових коштів на покращення умов праці, надання
відпусток працівникам чи на колективні неформальні зібрання (в свою чергу це
знизить психологічну напруженість в колективі), перешкоджанню професійним
захворюванням. За розподілом даних коштів саме в сферу охорони праці має
слідкувати ревізія даного приватного органу, а його контролювати має
державний орган. Така структура забезпечить ефективність нововведень у сфері
охорони праці. Для того, щоб підприємство робило ці грошові внески, мають
бути вироблені стимули. Наприклад, підприємство вкладає депозити, потім
отримує більшу суму (% і частину доходу від інвестиційної діяльності), далі
розподіляє ці кошти на охорону праці і частину на власні потреби. Так кожна
сторона буде задоволена та зацікавлена у такій співпраці.
В Україні має запрацювати механізм економічної зацікавленості власника
у створенні на виробництві безпечних умов праці на підприємствах усіх форм
власності. Від цього виграють і працівники, і держава, і власники, адже
дешевше запобігти аварії, ніж ліквідувати її наслідки. Роботодавці мають
усвідомити, що вигідніше вкладати кошти у створення безпечних умов праці,
ніж потім нести колосальні матеріальні затрати у вигляді штрафів, допомоги
сім‘ям потерпілих, відновлення зруйнованих після аварій приміщень і шахт,
ремонту пошкодженої техніки та обладнання тощо.
Як бачимо, європейські країни знаходяться на досить високому рівні
організації охорони праці. Україні, як державі з євроінтеграційним
спрямуванням, необхідно прагнути до вищого ступеня організації даної сфери.
Тому, щоб удосконалити та усучаснити свою політику в сфері охорони праці,
державі необхідно здійснити аналіз та відібрати елементи із зарубіжних країн
для підвищення рівня захисту та безпеки праці.
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ТУРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Реклама в туризмі є формою непрямого зв'язку між туристичним
продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про компанію та
її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних клієнтів зупинити свій
вибір саме на даній компанії та її продукті, підсилити впевненість постійних
клієнтів у правильності їх вибору.
Теоретичні аспекти з цієї проблематики досліджували такі вчені як: А. П.
Дурович, Дж. Бернет, С. Моріарті, Л. А. Данченок, Ф.Котлер, Т. І. Лук‘янець, Е.
А. Мезенцев, Л. А. Слуцкий, К. В. Королева, Д. Шульц.
Більшість фахівців називають інструментами маркетингових комунікацій
рекламу, персональний продаж, пропаганду, упаковку, прямий маркетинг,
спонсорство, стимулювання збуту.
Реклама — це найдієвіший інструмент в спробах підприємства
модифікувати поведінку споживачів, привернути їх увагу до товарів, послуг або
ідей фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його
громадську значущість і корисність [3].
Реклама в туризмі — це платна форма однобічної (переважно масової)
комунікації від конкретного зацікавленого інвестора, що є засобом підтримки
прямої чи непрямої дії виробника турпродукту шляхом формування у
споживачів потрібної реакції або мотивів щодо купівлі або співробітництва,
тобто ефективного споживчого попиту, за допомогою таких засобів інформації,
як друковані видання, телебачення, радіо, пряма поштова розсилка тощо.
Завдання реклами в туризмі:
— інформування (формування обізнаності про туристичну послугу);
— оповіщення (формування споживчої переваги, переконанняспоживача
вибрати конкретну туристичну послугу, ідею або турфірму);
— нагадування (підтримка позитивних емоцій у споживачів, які купили або
скористалися послугою);
— позиціонування (перепозиціонування) послуги у свідомості споживача —
визначення її переваг серед запропонованих послуг конкурентів;
— утримання споживачів, лояльних до рекламованих послугконкретних фірм;
— формування іміджу туристичної послуги (створення довгострокового
позитивного відношення до послуги).
Головним завданням маркетингу туристичних підприємств є забезпечення
максимально можливого збуту вироблених послуг, і реклама є одним з
інструментів для цього. Якщо турфірма виходить на ринок з новою послугою,
то для формування попиту реклама є першим інструментом маркетингової
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комунікації. Як і будь-який інший елемент, вона сприяє формуванню попиту та
стимулювання збуту.
Таким чином, основна мета реклами в комплексі маркетингових
комунікацій для туристичних підприємств полягає в інформуванні споживача
про якість, властивості та інші характеристики турпродукту з метою здійснення
продажу послуг покупцеві і отримання прибутку[2].
Реклама в туризмі має сильні та слабкі сторони. Одна з сильних сторін
реклами полягає в тому, що для того, щоб стимулювати широкомасштабний
попит на послугу, вона охоплює велику аудиторію. Вона може познайомити з
новим турпродуктом, створити довгострокові образи брендів і позиціонувати
їх. Реклама служить і як нагадування про турпродукт, відносно якого споживач
вже мав позитивний досвід. Нарешті, реклама забезпечує повторне звернення
важливий чинник з точки зору запам‘ятовування.
Проте реклама має і певні обмеження. Споживачі часто вважають її
нав‘язливою. Вони можуть позбавитися від реклами, перегортаючи сторінку,
перемикаючи канал, вимкнувши звук або використовуючи інші прийоми
захисту.
Через велику кількість конкуруючих рекламних матеріалів в більшості
засобів інформації вважається, що реклама вносить безлад до інформаційного
середовища, зокрема це стосується телебачення, де споживачі скаржаться на
кількість рекламних оголошень. Інша проблема реклами — повна
протилежність її сильній стороні — реклама призначена для великої аудиторії,
але багато представників цієї аудиторії найчастіше не користуються
рекламованими товарами. В результаті реклама часто марно втрачає значну
частину свого впливу. Зрештою реклама представляє цінність для бізнесу
тільки в тому випадку, якщо вона сприяє легкій ідентифікації споживачем
рекламованого бренду. Хоча реклама може допомогти споживачам визначити
той турпродукт, який вони хочуть придбати, вона також допомагає в виявленні
тих турпродуктів, яких вони намагаються уникнути через погані відгуки або
поганий досвід, пов‘язаний з їх придбанням. В ідеалі тривала реклама
туристичного підприємства протягом декількох років гарантує споживачеві, що
цей турпродукт пройшов іспит на якість і що саме тому він досі має попит.
Показником успіху будь-якої наданої туристичної послуги виступає її повторне
користування споживачем [1].
Отже, яким би гарним не був товар, обсяг його продажу залежить від
чіткості його образу, планування і стимулювання збуту, зокрема реклами, яка є
цілеспрямованим інформаційним впливом на споживача через різні види
засобів інформації. Завдання реклами - поширення інформації про діяльність
підприємства, вплив на процес прийняття рішення про купівлю товару, який
висвітлюється рекламними засобами, а також поширення відомостей, про
сервіс - все, що задовольняє вимоги покупця.
Однак варто погодитися, що не вся реклама є інформативною і смаками
споживачів можна певною мірою маніпулювати. Ми віддаємо перевагу тому чи
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іншому товару не тому, що перевірили всі можливі варіанти і зробили свій
висновок, а результату впливу реклами. Можна допустити, що в результаті
реклами споживач стає іграшкою, об'єктом маніпулювання його уявленнями
про життя шляхом розгортання перед його очима захоплюючих сюжетів.
Ефективна реклама - це така реклама, яка при мінімально можливих
витратах обернеться необхідним зростанням обсягів продажу товарів або
надання послуг або утриманням їх на існуючому рівні, - в залежності від плану
маркетингу на підприємстві. Проведення рекламної кампанії можна вважати
успішним, якщо вона дала очікувані результати, тобто були досягнуті
поставлені заздалегідь цілі, а досягнення - це головна умова успіху фірми у
світі ринкових відносин.
Список використаних джерел:
1. Бернет Дж. Маркетинговыекоммуникации: интегрированныйподход:
[пер. с англ.] / Дж. Бернет, С. Мориарти.; пер. с анг. под ред. С. Г. Божук.—Спб.
: Питер, 2010. — 864 с.
2. Бодди Д. Основыменеджмента: [пер. с англ.] / Д. Бодди, Р. Пей- тон.;под.
ред. Ю. Н. Каптуревского. — Спб. : Питер, 2003. — 816 с.
3. Ромат Е. В. Реклама : [учебник] / Е. В. Ромат. — Киев, 2012.- 560с.
Наталія Демець
Науковий керівник: Дзюба Т.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
НА ВИРОБНИЦТВІ ЯК ЧИННИК ПОЛІПШЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ
СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ
Профілактика травматизму та професійних захворювань – одна із основ
безпеки праці та необхідна умова охорони праці та запобігання аваріям і
травматизму на виробництві.
Підприємствам виробничої діяльності притаманні промислові (виробничі,
професійні) ризики, які спричинені наступними факторами: низька кваліфікація
працівників, незадовільний стан організації охорони праці у виробничих
ділянках підприємства, порушення умов есплуатації виробничих споруд і
будівель, несправність устаткування і обладнання.
Питанням попередження травматизму і професійних захворювань на
виробництві займалися такі науковці, як: Баторшина Г.І., Заплатинский В.М.,
Ковжога С.О., Комаров Ю.М., А. М., Любінець О.В., Малько О.Д., Нємічева,
Присяжна Л. П., Покотило В. Г., В. О. Сметанкін, Л. М. Переверзєва,
Чепелевська Л.А. та ін.
Професійні захворювання – це захворювання, що виникли в результаті
професійної діяльності та спричинені негативним впливом шкідливих речовин і
певних видів робіт та інших факторів, які пов‘язані з роботою. Основними
підставами професійної захворюваності в Україні є:
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- недосконалість технологічних процесів, в результаті чого на працівників
під час виконання технологічних операцій впливають шкідливі фактори;
- недосконалість технологічного обладнання, що призводить до
неможливості досягти гранично допустимих концентрацій пилу, рівнів шуму та
вібрацій на робочих місцях;
- низький рівень механізації трудомістких операцій, особливо під час
видобутку вугілля;
- тривалий час роботи працюючих в шкідливих умовах праці;
- старіння основних виробничих фондів;
- послаблення відповідальності роботодавців і керівників виробництва за
станом умов праці і техніки безпеки;
- неефективність та невикористання засобів захисту працюючими,
порушення правил охорони праці, режимів праці і відпочинку;
- низька якість медичних оглядів та недотримання термінів їх
проходження [3].
Нині в Україні спостерігається несприятлива демографічна ситуація, яка
викликана високим рівнем смертності, що значно перевищує рівень
народжуваності. За рівнем смертності Україна співставляється з країнами СНД,
оскільки її показник (16%) перевищує показники розвинутих країн світу (6-7%).
Набагато гірша ситуація із прогностичними показниками, що свідчать про
збереження тенденції збільшення рівня смертності в Україні до 17% у 2015 році
[5].
Органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України у 2014 році
зафіксували 9221 (з них 528 - смертельно) потерпілих від нещасних випадків на
виробництві, на яких складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 8495
(в т.ч. смертельно – 419) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися і
розслідування яких закінчилось у звітному періоді, та 726 (в т.ч. смертельно –
109) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а акти на них складені у
звітному періоді.
Порівнюючи з 2013 роком кількість страхових нещасних випадків
зменшилась на 14,8% (з 10822 до 9221). Кількість смертельно травмованих
осіб зменшилась на 18,5% (з 648 до 528). Кількість нещасних випадків на
виробництві загалом зменшилась по всіх регіонам України, лише у
Тернопільській обл. кількість травмованих осіб збільшилась на 23% [2].
На підприємствах України травмовано 80% (7425) чоловіків та 20%
(1796) жінок від загальної кількості травмованих по Україні (рис.1).
жінки;
20%

чоловіки;
80%

Рис. 1. Розподіл нещасних випадків за статтю постраждалих за 2014 рік
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Щоб знизити рівень травмованості та захворюваності на виробництві слід
побудувати систему державних заходів, які будуть спрямовані на підвищення
рівня охорони праці, що надасть можливість значно зменшити рівень
виробничого травматизму та професійних захворювань, підвищити якість
життя працівників, скоротити економічні витрати та зміцнити економічну міць
нашої країни.
Поліпшення умов і охорони праці на виробництві потребує здійснення
комплексу заходів щодо зменшення та запобігання аварійності і промислового
травматизму на підприємстві. Тому необхідно:
 удосконалити управління охороною і безпекою в організаціях;
 забезпечити постійну комплексну оцінку робочих місць з позиції потреб
ергономіки, санітарно-технічних нормативів і державних нормативноправових-актів з охорони праці;
 систематично
проводити
профілактичні
заходи
виробничого
травматизму;
 заздалегідь
формувати
сприятливі
умови
праці
на
нових,
реконструйованих підприємствах та обладнанні;
 створити правила фінансування попереджувальних заходів для
зменшення виробничого травматизму і професійних захворювань;
 виділяти щорічно з бюджету України достатню суму грошей для
фінансування заходів для поліпшення праці робітників [4].
До цих пір не існує чіткого порядку застосування штрафних санкцій до
юридичних і фізичних осіб за порушення законодавства про охорону праці та
невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за
охороною праці при використанні найманої праці робітників.
Основним пріоритетом кожного керівника має бути створення таких умов
за яких виключається можливість настання нещасного випадку на підприємстві,
так як забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на
власника або уповноваженого ним органом. Умови праці на робочому місці,
безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших
засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що
використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови мають
відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці [1].
Таким чином, у сучасних умовах, коли суспільне життя продовжує
знаходитись у стані кризи і невизначеності, коли не вироблена обґрунтована
економічна стратегія на державному рівні, демографічна ситуація
перетворилася на суцільну проблему. З метою поліпшення демографічної
ситуації необхідно спрямувати соціально-економічну політику на розв‘язання
найгостріших проблем смертності на виробництві: підвищення медичного
обслуговування, посилення охорони та оплати праці, поліпшення побутових
умов і впровадження здорового способу життя, створення широкої мережі
державних та недержавних служб соціальної допомоги.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ,
ЗБАГАЧЕНИХ РОЗТОРОПШЕЮ
Одним з важливих напрямків вдосконалення технології пирогів є
пониження їх калорійності за умови збереження, або підвищення біологічної
цінності. Пониження калорійності борошняних кулінарних виробів може бути
досягнуто заміною енергоємних нутрієнтів, або додаванням незасвоюванних,
оброблених фізико-хімічними методами харчових речовин, натуральними
компонентами рослинного і тваринного походження.
Ключові слова: низькокалорійні дієтичні добавки,оптимізація хімічного складу,
олія та шрот розторопші плямистої, силімарин.
Здоров'я кожної людини і нації в цілому значною мірою визначається
раціоном харчування. Для населення України борошняні вироби - основне
джерело енергії і харчових речовин, однак не всі вони володіють достатньою
харчовою цінністю, збалансованістю основних поживних речовин: білків, жирів
і вуглеводів. В даний час перед технологами ресторанного господарства стоїть
найважливіше завдання розширення виробництва продуктів підвищеної
харчової та біологічної цінності. Одним з перспективних шляхів вирішення цієї
проблеми є збагачення борошняних виробів добавками рослинного
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походження, отриманими із сільськогос-подарських культур, що раніше не
застосовувалися в технології борошняних виробах. Попередні дослідження
доводять, що значна частина населення України відчуває недолік вітамінів і
мінералів у харчуванні. Більшість вчених вважає, що без додаткового їх
введення до раціонів збалансоване харчування людини неможливе. Саме тому
проводиться розробка нових продуктів, збагачених дієтичними добавками
насамперед рослинного походження. [1,2,3]
Розроблено технологію приготування борошняних кулінарних виробів з
дієтичною добавкою із розторопші й запропоновано нову методику визначення
якості мінерального складу харчових продуктів. Ефективність оптимізації
хімічного складу нових продуктів досягається використанням дієтичної
добавки і ґрунтується на таких принципах:
• вміст вітамінів і мінералів у готових харчових продуктах має бути
адекватним потребам організму;
• урахування позитивного й негативного взаємовпливу вітамінів і мінералів у
складі харчових продуктів на їхнє засвоєння та зміни під час технологічної
обробки. [9]
Доцільність використання шроту й олії з розторопші плямистої (Silybum
marianum) для виробництва продукції ресторанного господарства зумовлена
тим, що застосування дієтичної добавки розторопші плямистої (ТУ У
00389676.Бо.31–98) у продуктах харчування веде до нормалізації ферментів .
Шрот із розторопші – грубодисперсний порошок, який виробляється з насіння,
має світло-сірий колір і гіркуватий смак. До його складу входять, %: рослинна
олія (до 32), ефірна олія (0.08), смоли, слизи, біогенні аміни (тирамін, гістамін),
флаванолігнани (2.8–3.8) – силібін, силідіанін, таксифолін, силіхристин;
макроелементи, мг/г: калій – 9.2, кальцій – 16.6, магній – 4.2; мікроелементи,
мкг/г: залізо – 0.08, марганець – 0.1, мідь – 1.16, цинк – 0.71, хром – 0.15, селен
– 22.9, йод – 0.09, бор – 22.4 тощо.
Шрот можна використовувати при виробництві страв твердої або
напіврідкої консистенції, де можливо досягти рівномірного розподілення
частинок у масі продукту. [7,9] Олія розторопші – масляниста жовтуватозеленого кольору ріди- на з приємним специфічним запахом і смаком. Її
видобувають методом холодного віджимання насіння, що має значення для
збереження біологічних структур. Основу складу олії з розторопші становить
комплекс поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), %: лінолева (61–62),
олеїнова (21–22), стеаринова (3.5–4), арахідонова (2.0), пальмітинова (9),
бегенова (1–1.5). ПНЖК відносяться до есенційних факторів харчування, їхній
вміст має постійно становити 4–6 % енергетичної цінності раціону. При цьому
важливо, щоб співвідношення ПНЖК родини w-6 до w-3 у раціоні здорової
людини становило 10:1, а у випадках патології ліпідного обміну – 5:1 і навіть
3:1. Основним діючим компонентом розторопші є група речовин під назвою
силімарини, які безпосередньо приймають участь у відновлюванні мембранних
клітин гіпатоцитів печінки. При короткочасній тепловій обробці силімарини
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стійкі до високих температур. Олія з розторопші володіє гепатопротекторними, репаративними, протизапальними й антигістамінними
властивостями, зупиняє розвиток жовчнокам‘яної хвороби, нормалізує функцію
печінки та жовчного міхура, сприяє поліпшенню апетиту. Вона має
епітелізуючу й ранозагоювальну дію, запобігає усмоктуванню шкідливих
токсичних і хімічних сполук, що надходять до організму разом із їжею,
підвищує опірність організму, укріплює імунітет . Олію з розторопші можна
використовувати замість соняшникової, оскільки за своїми органолеп-тичними
властивостями вони майже ідентичні, однак вартість першої у 5–6 разів вище.
[8] За вітамінним складом олія з розторопші переважає соняшникову й деякі
інші (табл. 1).
Таблиця 1
Вітамінний склад рослинних олій
Олія

Вітамін, мг на 100 г
А

β-каротин

Е

С

Кукурудзяна

0,4

22

174

-

Соняшникова

1,2

55

123

-

Із зародків
пшениці

2

115

454

-

Шипшинова

11

680

880

180

Із розторопші

8

137

732

129

Добавка з розторопші технологічно не потребує додаткових витрат при
виробництві борошняних виробів із дріжджового тіста. При розробці технології
використання дієтичної добавки із розторопші для борошняних виробів в якості
пирогів пониженої енергетичної цінності (рис. 1) враховано такі положення:
• новий продукт за органолептичними властивостями не повинен суттєво
відрізнятися від традиційного;
• дієтична добавка за фізичними властивостями повинна бути
наближеною до продукту-замінника;
• у складі продукту, що замінюється, має бути відсутнім, або міститися у
лімітованих дозах цільовий компонент, вміст якого високий у дієтичній
добавці;
• вміст дієтичної добавки у продукті не повинен перевищувати
встановлені норми її споживання;
• уникати розробки технологій, процеси яких викликають деструкцію
важливих компонентів дієтичної добавки. [7]
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При визначенні оптимальної кількості дієтичної добавки із розторопші за
критерії взято органолептичну оцінку й вміст ПНЖК у готовому виробі,
оскільки вони виконують пластичні, енергетичні, регуляційні та профілактичні
функції в організмі людини й перешкоджають пероксидному окисненню
ліпідів. Рецептуру борошняного виробу змінено включенням 3, 4, 5, 6 і 7 %
шроту розторопші замість цукру та маргарину у співвідношенні 1:1. Для
проведення органолептичної оцінки зразків обрано 5-балову шкалу, за вмістом
ПНЖК – варіант рецептури із включенням 7 % шроту, оскільки в ньому він
становив 9.98 % і був наближений до рекомендованої норми – 10 %. Оцінку
цього зразка умовно прийнято за 5 балів і за допомогою простої математичної
пропорції розраховано оцінки вмісту ПНЖК в інших дослідних зразках
(табл.2).
Таблиця 2
Оцінка вмісту ПНЖК у пирозі з пряно-овочевими начинками з
додаванням шроту з розторопші
Показник

Вміст шроту з росторопші, %
3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Органолептична
оцінка, бал

4,90

5,00

4,80

3,58

3,16

Калорійність
виробу, ккал

398,42

411,52

418,07

424,62

431,17

Продовження табл.2
Вміст ПНЖК, %

6,55

7,95

8,62

9,27

9,98

Оцінка вмісту
ПНЖК у
дослідних
зразках, бал

3,28

3,98

4,32

4,64

5,00

Для визначення раціональної кількості добавки використано графічний
метод, а саме побудовано графіки функцій f(Q)1 – зміни органолептичної
оцінки страви та f(Q)2 – зміни оцінки вмісту ПНЖК залежно від вмісту шроту
розторопші у страві (рис. 2). Точка перетину функцій показує
найраціональнішу кількість добавки розторопші у продукті.
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Рис. 1. Залежність органолептичної оцінки та вмісту ПНЖК у пирозі
з пряно – овочевою начинкою від вмісту шроту з розторопші.
Застосування математичного апарату дало змогу встановити, що функція
органолептичної оцінки пирога залежно від вмісту шроту розто-ропші має
вигляд:
f (Q) = −0,1471x + 0,9814 x+ 3,3537, (1)
а функція оцінки вмісту ПНЖК у цьому пудингу:
f (Q) = −0,0501x + 0,9108x+ 1,0441, (2)
де х – відсоток вмісту шроту в розторопші.
Після прирівнювання функції (1) до функції (2) отримано квадратичне
рівняння:
− 0,1471x + 0,0501x + 0,9814 x− 0,9108x+ 3,3537− 1,0441=
(3)
= −0,0970 x + 0,0706 x+ 2,3096 = 0
Оскільки обов‘язковою умовою є x > 0 , тобто у новій солодкій страві
повинен бути певний відсоток вмісту шроту з розторопші, визначаємо єдине
рішення квадратичного рівняння (3). Згідно з результатами його розв‘язку
оптимальний вміст шроту з розторопші (при одночасному забезпеченні високої
органолептичної оцінки 4.45бала – та вмісту ПНЖК у пирозі становить 5.26% ).
Шрот із розторопші багатий на мінеральні речовини, але якість харчових
продуктів визначається не тільки за вмістом, а й за їхньою збалансованістю.
Для визначення якості мінерального складу пирога із 5 %-ною добавкою шроту
з розторопші розроблено оригінальну методику, яка складається з таких етапів:
1.Розрахунок вмісту мінеральних речовин у контрольному й дослідному
зразках (таб. 3).
2. Вибір базового елемента для порівняння (обрано мікроелемент Fe).
3. Визначення рекомендованих норм співвідношення мікро- елементів відносно
базового, умовно прийнявши кількість заліза за одиницю.
4. Визначення коефіцієнтів співвідношення мінеральних речовин у
контрольному й дослідному зразках.
5. Розрахунок відхилення коефіцієнтів співвідношення мінеральних речовин
досліду та контролю від рекомендованих норм.
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6. Застосування графічного методу для оцінки мінеральних речовин у
дослідному зразку.
Із наведених даних видно наближення мінерального складу дослідного
зразка до еталонного. На графіку крива, яка характеризує кількість і якість
мінеральних речовин у дослідному зразку (рис. 3), побудована згідно з
рекомендованими нормами споживання мікро - та макроелементів , що свідчить
про якісну перевагу пудингу з добавкою розторопші над традиційним.
Таблиця 3
Склад мінеральних речовин у пирозі з пряно-овочевою начинкою.
Показник

Mакроелемент, мг

Мікроелемент, мкг

Са

Мg

Мg

Мg

I

Mn

Cu

Cr

Добова потреба

800

350

10000

150

10000

1200

15000

150

Рекомендована норма
співвідношення, од.

0,08

0,04

1.00

0.02

1.00

0.12

1.50

0.02

Контроль

149.33

49.27

1568.20

3.39

500.72

157.60

929.36

1.28

Співвідношення в
контролі, од.

0.095

0.031

1.000

0.002

0.319

0.100

0.593

0.001

Відхилення від норми

0.015

–0.004

0.000

–0.013

–0.681

–0.020

–0.907

-0.014

Дослід

292.55

86.10

1614.70

4.23

500.92

259.90

902.11

2.68

Співвідношення в
досліді, од.

0.181

0.053

1.000

0.003

0.310

0.161

0.559

0.002

Відхилення від норми

0.101

0.018

0.000

–0.012

–0.690

0.041

–0.941

–
0.013

Таким чином, дослідження показали доцільність та перспективу
використання олії та шроту розторопші плямистої при виробництві
борошняних кулінарних виробів. Визначення мінерального складу за
співвідношенням елементів уможливлює точність цієї оцінки в нових харчових
продуктах і в подальшому спрощує процес створення оптимальних раціонів
харчування людини.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ
ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ
Актуальність дослідження тенденцій та проблем розвитку національних й
міжнародних готельних мереж пояснюється їх роллю та значенням для сфери
туризму, а також для інших галузей господарства й економіки в цілому. В
умовах сьогодення готельна індустрія є найбільш динамічним та привабливим
сектором економіки України. Однак існує низка проблем, в силу яких
українські готелі стають неконкурентоспроможними у порівнянні із західними
аналогами. Одна з найважливіших причин цього – недостатній розвиток у
готельному бізнесі національних готельних мереж, які виробляли б єдину
бізнес-стратегію і задовольняли існуючий попит. Це обумовлює необхідність
дослідження даного питання та можливих перспектив розвитку національних і
міжнародних мереж готелів в Україні.
Варто зазначити, що в термінологічному сенсі зараз немає єдиного
визначення поняття готельної мережі. Проте найбільш поширеним є наступне:
«готельна мережа - об'єднання декількох готельних підприємств, що належать
одному власнику, мають загальне управління, які виступають під одним
фірмовим знаком і виконує єдині жорсткі стандарти високоякісного
обслуговування. Існують національні і транснаціональні готельні мережі» [1].
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У сучасних умовах глобалізації світової економіки готельні мережі
займають лідируюче положення в розвитку індустрії гостинності. Існує багато
точок зору на те, що стало причиною успіху готельних ланцюгів. Однак
безперечними факторами є якість продукту, ідентичність послуг на різних
підприємствах, а також доступність цін. Кожен тип готелю, що входить у
готельний ланцюг, має відому марку. Перевагою є те, що споживачі, які
користуються послугами одного готельного ланцюга, досить чітко уявляють
якість обслуговування і розміщення на підприємстві, що належить саме цьому
ланцюгу, незалежно від його місця розташування. Це дозволяє готельним
ланцюгам задовго до відкриття нового готелю проводити їх рекламу і
бронювання, будучи упевненим, що постійні клієнти віддадуть перевагу
новому готелю відомої марки, ніж випадковому вибору [2].
За статистичними даними, зараз в Україні функціонує більш ніж 1293
готельних підприємств, з яких лише 5% входять до складу регіональних,
національних та міжнародних готельних мереж [3].
В Україні налічується дванадцять готелів, що входять до складу
міжнародних готельних мереж. Найвідомішими з них є: InterContinental Hotels
Group (Holiday Inn), Wyndham Hotel (Ramada), Luxury hotels(Fairmont), Carlson
Rezidor Hotel Group (Radisson), Accor (Ibis), Ambassador Plaza.
На сьогодні в країні діють кілька місцевих операторів, що
використовують різні способи для свого розвитку. Лідируючу позицію серед
них займає готельна мережа Reikartz Hotels & Resorts – як за кількістю об'єктів і
географії присутності (майже всі обласні центри та регіони України), так і по
вражаючій динаміці розвитку, яку демонструє керуюча компанія Reikartz Hotel
Management. За п'ять років компанія розвинулася до повноцінної мережі, у
складі якої на початок 2014 р. налічувалося
30 готельних об'єктів:
це і міські бізнес-готелі, і заміські резорти, і спортивно-розважальні туристичні
комплекси. Крім цього, керуюча компанія володіє трьома готельними
брендами, що мають своє особливе ринкове позиціонування: Reikartz Hotels &
Resorts як основний бренд (3-4 * бізнес-готелі і резорти), Raziotel (бюджетні
міські готелі 2 *) і Vita Park (мережа wellness-курортів) [4].
Найстаршим готельним оператором України є Premier International, що
нещодавно змінив свою назву на Premier Hotels & Resorts, під управлінням
якого зараз успішно діють 16 готелів під брендом «Прем'єр Готелі» і 1
партнерський готель (Тіроль, Австрія). Географічна присутність мережі - в
більшості регіонів України. У складі «Прем'єра» є власні об'єкти, як, наприклад,
флагман мережі «Прем'єр Палас»; разом із цим, як досвідчений і гнучкий
оператор, «Прем'єр» розвиває свою мережу всіма доступними способами, що
надає потенційним учасникам мережі можливість вибору варіанта
співробітництва, що найбільш задовольняє їхні потреби відповідно їх
можливостям і прагненням [5].
Загалом в Україні функціонують такі національні готельні мережі: вище
згадані «Reikartz Hotels & Resorts», «Прем'єр Готелі», «Акорд Готелі», «Компас
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Готелі», «7 днів», «Чорне море», «Pan Ukraine»,«Royal Hotels And SPA Resorts»,
«Reikartz Hotels & Resorts» [2].
Слід зауважити, що зараз ринок гостинності України знаходиться в
досить парадоксальному становищі. З одного боку, готелів явно не вистачає, і
ринку є куди рости і розвиватися. З іншого - економічна і політична ситуація в
країні, як завжди, змушує інвесторів двічі подумати, перш ніж зважитися на
просування тут настільки великого бізнесу, а мандрівників - перш ніж
відвідувати Україну взагалі. Міжнародні готельні оператори не планують
відкривати в Україні нові готелі в 2015 році, а в 2014 році український ринок
брендованих готелів поповнився лише одним таким об'єктом на 262 номери.
Кілька готелів, що будувалися під Євро-2012, не відкриті досі, наприклад, Park
Inn, Aloft, Renaissance і Ibis, і їх вихід на ринок не планується раніше 2016 року
[7].
Головні проблеми, що гальмують розвиток міжнародних і національних
готельних мереж в Україні, полягають у наступному:
− недостатня кількість і неналежний рівень підготовки кадрів для
готельного господарства;
− відсутність позитивного іміджу України на світовому туристичному
ринку;
− недостатньо високий рівень культури системи маркетингу в Україні;
− нестабільна політична та економічна ситуація в країні, яка змушує
керівників світових готельних мереж займати вичікувальну позицію;
− також важливою проблемою є те, що в Україні практично не «працюють»
європейські стандарти: якості та асортименту надання туристичних послуг,
функціонування інвестицій, підготовки кадрів, законодавства у сфері туризму.
У зв'язку з цим, часто якість надаваних послуг буває дуже низька, хоча ціна при
цьому може значно перевищувати середньоєвропейські на аналогічні послуги
[6].
Таким чином, для розвитку в Україні національних та міжнародних
мереж необхідно подолати існуючі в готельному бізнесі проблеми, які
потребують негайного вирішення шляхом збільшення обсягів в‘їзного та
внутрішнього
туризму, надання готельних послуг на рівні сучасних
міжнародних стандартів, підтримки підприємств готельних мереж, підвищення
кваліфікації фахівців у сфері готельного господарства, стабілізації економічної
та політичної ситуації в країні.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ
Розширення кордонів соціальної інтеграції, призводить до того, що
збільшується кількість закордонних поїздок, зокрема, і в Україні. Це зумовлено
тим, що змінюється спосіб життя вітчизняних громадян, розширюються їх
економічні зв‘язки з іноземними інвесторами, а також виникає бажання
подорожувати. Страхування туристів під час подорожі це відносно новий вид
страхування, виникнення якого зумовлене низкою ризиків та невизначеностей,
з якими стикаються люди під час поїздки закордон.
Дослідженню питань страхування туристів під час подорожей присвятили
свої праці такі відомі науковці, як В. Д. Базилевич, С. С. Осадець,
М. М.
Марініна, В. В. Шахова, Т. В. Яворська та інші.
Страхування – це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою
грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події,
обумовленої договором, або законом, суму виплати страховиком, який утримує
певний обсяг відповідальності і для забезпечення поповнює та ефективно
розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі
необхідності перестраховує частину останнього [1]. Страхування туристів в
Україні є обов‘язковим і здійснюється суб‘єктами туристичної діяльності на
основі угод зі страховими компаніями, які мають ліцензію на здійснення такого
виду страхування.
Страхування громадян, що виїжджають закордон здійснюється у двох
формах [2]:
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1) компенсаційній: страхове відшкодування виплачується туристу після
повернення у країну постійного місця проживання, а всі витрати, пов‘язані з
настанням страхового випадку, оплачуються туристом самостійно;
2) сервісній: страхувальник одержує медичні послуги в країні
перебування, а розрахунок здійснюється безпосередньо між сервісною
(асистуючою) компанією та медичним закладом. Відносини й розподіл витрат
між страховою та асистуючою компаніями визначаються на договірних засадах.
Обслуговуванням клієнтів за кордоном займаються асистуючи компанії,
котрі здійснюють цілодобову координацію надання допомоги застрахованим
особам при настанні страхового випадку. Така допомога може бути медичною,
технічною, юридичною, адміністративною тощо.
Зачасту населення України скептично ставиться до страхування загалом,
не говорячи вже про відносно новий вид страхування, такий як страхування
туристів. Це пов‘язане з тим, що у населення відносно низький рівень знань у
цій сфері, що призводило до того, що туристи діяли не відповідно до
зазначених у страховому полісі рекомендацій, що призводило до того, що їм
самим потрібно було оплачувати лікування.
Відсутність додаткових коштів, які є необхідними для сплати страхового
внеску перед поїздкою - це ще одна з перешкод на шляху розвитку такого виду
страхування, як туристичного, оскільки страхова виплата буде реалізована,
лише коли настане страховий випадок, а страховий внесок сплачується в
обов‘язковому порядку та при не настанні страхового випадку не
відшкодовувався. І саме через те, що громадяни сподівалися, що невдача їх
омине вони не страхувалися перед поїздкою.
Ситуація змінилась з прийняттям Закону України «Про туризм» [3], де у
статті 16 зазначається: «Страхування туристів (медичне та від нещасного
випадку) є обов'язковим і забезпечується суб'єктами туристичної діяльності на
основі угод із страховиками. Туристи вправі самостійно укладати договори на
таке страхування. У цьому випадку вони зобов'язані завчасно підтвердити
туроператору чи турагенту наявність належним чином укладеного договору
страхування».
Страхування туристів здійснюється один раз на період туристичної
подорожі, а умови страхування повинні бути донесеними до відома
застрахованого до моменту укладення договору з метою його ознайомлення.
Особливістю страхування туристів є те, що до нього включене
страхування невідкладної допомоги (assistance insurance). Наприклад, якщо
застрахована особа захворіла, то компенсація витрат на її лікування буде
предметом медичного страхування, а виклик лікаря вночі чи термінова
госпіталізація - предметом assistance insurance [2].
Відповідно до сучасних потреб туристів, страховики почали пропонувати
нові види послуг в рамках страхування туристів, зокрема:
1) технічне обслуговування автомобіля туриста;
2) страхування відповідальності туриста перед третіми особами за
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завдану їм шкоду в країні тимчасового перебування;
3) страхування багажу на випадок крадіжки чи його втрати через
недостовірне документарне оформлення;
4) страхування на випадок неможливості здійснення туристичної
подорожі через непередбачені обставини ( смерть, тяжку хворобу, нещасний
випадок ).
Отже, з огляду на те, що страховий та туристичний ринки виходять на
новий рівень розвитку, що передбачає їх співробітництво можна стверджувати,
що такий вид страхування, як страхування туристів під час подорожі,
затримається у страховій діяльності надовго, оскільки кожному виду діяльності
характерні специфічні ризики, які зумовлюють необхідність у страховому
захисті. Особливістю страхування туристів під час подорожі є те, що це вид
страхування, котрий виокремився відносно нещодавно, та відповідно до
законодавства України, він є обов‘язковим та охоплює широкий спектр послуг
в межах даного виду.
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ВИРОБНИЦТВО ПИРОГІВ З ПРЯНО – ОВОЧЕВИМИ
НАЧИНКАМИ З ШРОТОМ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ
Здоров'я кожної людини і нації в цілому значною мірою визначається
раціоном харчування. Для населення України борошняні вироби - основне
джерело енергії і харчових речовин. Однак не всі вони володіють достатньою
харчовою цінністю, збалансованістю основних поживних речовин: білків,
жирів, вуглеводів, біологічно активних речовин. Крім того, в умовах
несприятливої екологічної ситуації, надходження з їжею синтетичних харчових
добавок, нездорового способу життя людини пошкоджуються печінка.
Часткова її реабілітація досягається впливом різних речовин, в тому числі
силімарину, який захищає печінку від дії шкідливих речовин. Нами було
запропоновано використання шроту розторопші плямистої для виробництва
борошняних кулінарних виробів, так як у ньому крім силімарину містяться
інші біологічно активні речовини: поліненасичені жирні кислоти, каротиноїди,
вітаміни групи В, клітковина. [1,2]. Було досліджено технологічний процес
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виготовлення пирогів із дріжджового тіста. Контрольним зразком слугувала
рецептура пирога з різними пряно – овочевими начинками. Нами було
визначено оптимальну кількість добавок, яка склала: для шроту розторопші
плямистої 0,5%, 1,0%, 1,5% і 2,0%, для олії розторопші 6,0% , для молока
сухого знежиреного 10% до маси борошна та досліджено їх вплив на
хлібопекарські властивості основної сировини: борошна пшеничного вищого
сорту і дріжджів пресованих.
Для визначення впливу цих рецептурних компонентів на якість пирога
проводилися пробні лабораторні випічки. Склад дослідних проб був наступним:
Дослід 1 - борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%; Дослід 2 борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%, олія розторопші 6,0%;
Дослід 3 - борошно пшеничне в/г 98,5%, шрот розторопші 1,5%, молоко
сухе знежирене 10,0%. Тісто готували на густій опарі з внесенням шроту в
тісто. Результати представлені в таблиці.
Вплив рецептурних компонентів на якість борошняних виробів.
Найменування
Контрольний
Дослідні зразки
показників
зразок
1
2
3
Питомий об‘єм,
375
390
413
386
/100г.
Формостійкість
0,48
0,54
0,57
0,49
Пористість м‘якушу

74,0

80,0

82,0

76,0

За отриманими даними спостерігається збільшення питомого об‘єму,
формостійкості і покращення пористості пирога дослідних проб. Пиріг,
виготовлений з додаванням олії розторопші, відрізнявся кращими
органолептичними показниками якості. Це можна пояснити тим, що внесення
жиру в тісто вплинуло на його реологічні властивості. Пиріг, виготовлений з
внесенням молока сухого, відрізнявся меншим питомим об'ємом і пористістю,
але кращими органолептичними показниками якості. Крім того, м'якуш пирога
має кращу еластичність, більш інтенсивно забарвлену кірочку в порівнянні з
іншими дослідами. Це, ймовірно, пояснюється тим, що лактоза молока не
зброджується хлібопекарськими дріжджами і до моменту випічки зберігається,
беручи участь в реакції меланоїдиноутворення.
Таким чином, дослідження показали доцільність та перспективу
використання шроту розторопші плямистої при виробництві борошняних
кулінарних виробів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСВА
В сучасних умовах вітчизняна туристична галузь є невід'ємною
складовою світового туристичного процесу. Зокрема готельний бізнес може
стати пріоритетною галуззю України, стимулюючи розвиток народного
господарства країни.
Український готельний ринок істотно пожвавився в рамках підготовки та
проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». В той же час кількість
готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу залишається
незначною. У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис.
готелів. В Україні за даними Державного комітету статистики, працює 1232
готеля і 3245 закладів відпочинку і оздоровлення[1, с. 44].
У країнах Європи кількість великих готелів становить 15-25% від
загальної кількості готельних господарств, 75-85% - мотелі та готелі сімейного
типу. За даними аналізу структури готельного господарства України, такі
форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, що
надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.
Взагалі клієнтський сектор в готельному бізнесі стає більш орієнтованим
на
спрощення
пакету
послуг
та
мінімізацію
витрат.
В цілому ж, видається раціональним пов‘язати дане явище із світовою
економічною кризою - мандрівники не готові повністю відмовитись від
подорожей, відпочинку, але готові економити на комфорті. Враховуючи
динамічне оновлення галузі, сьогодні навіть невеликі готелі надають послуги
високої якості.
Так, в рамках аналізу розвитку світового готельного бізнесу можна
виділити певні тенденції:
- демократизація: керівники готелів намагаються зацікавити не тільки VIP
- клієнтів з високою платоспроможністю, але і клієнтський сектор середнього
достатку;
- посилення спеціалізації готелів: прагнення завоювати певну вузько спеціалізовану категорію клієнтів. У такий спосіб вдається спрощувати роботу
служби маркетингу та готельного менеджменту, орієнтуючись на обмежене за
певною характеристикою коло потенційних клієнтів;
- глобалізація готельного бізнесу. Готелі, що об‘єднались в консорціум,
легше
зберігають
лідируючі
позиції
на
ринку;
- зрощування готельного бізнесу з іншими сферами обслуговування: в готелях
доступні не тільки номерний фонд, але і ресторанні, розважальні і спортивні
комплекси. Готелі вищого класу продовжують зберігати свій відсоток клієнтів
орієнтованих на розкіш, престиж, імідж готелю;
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- повальне впровадження нових інформаційних технологій в управлінні і
навчанні персоналу готелю, у веденні фінансових звітів, в системі бронювання
номерів;
- актуалізація екологічної направленості готелю. Дана тенденція не тільки
є актуальною, вона очікувано буде приносити відчутні прибутки в готельній
індустрії. Серед останніх змін у сфері клієнтських очікувань можна відмітити
зростання інтересу до екзотичних, екологічно спрямованих курортних
комплексів[2, с. 94].
Взагалі клієнтський сектор в готельному бізнесі стає більш орієнтованим на
спрощення
пакету
послуг
та
мінімізацію
витрат.
В цілому ж, видається раціональним пов‘язати дане явище із світовою
економічною кризою - мандрівники не готові повністю відмовитись від
подорожей, відпочинку, але готові економити на комфорті. Враховуючи
динамічне оновлення галузі, сьогодні навіть невеликі готелі надають послуги
високої якості.
В Україні, однією з ключових проблем, все ж так и залишається рівень
професіоналізму працівників готельного бізнесу. Обслуговування великої
кількості готелів потребує висококваліфікованих працівників сфери
обслуговування[3, с. 12].
Актуальним питанням у стратегічному мисленні є інноваційність
підприємства, з метою підвищення рівня конкурентоздатності і закріплення
провідних позицій у галузевому сегменті. Також доцільною вбачається
орієнтація на «співпрацю в рамках конкуренції». Відповідно до специфіки
готельної індустрії, учасники ринку конкурують не тільки в середині галузі, а
також з підприємствами готельного сервісу, які пропонують послуги оренди
житла, приватним сектором.
На мою думку, важливим аспектом в ході підвищення загального рівня
якості готельних послуг є сертифікація. В той же час присутній ряд гальмівних
факторів, серед яких недостатній обсяг контролю з боку державних органів,
невідповідність нормативної бази, недосконалість процедури сертифікації.
Список використаних джерел:
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТАН РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Сучасна туристична сфера швидко прогресує. Її розвиток сприяє активному
економічному зростанню багатьох країн світу. На розвиток туристичної галузі
господарства окремої держави істотно впливають світові тенденції розвитку
туризму. Сьогодні туризм став самостійною галуззю господарства, майже 6%
світового валового національного продукту, 5% усіх податкових зборів та 7%
світових інвестицій. Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню
надходжень до бюджету, створенню нових робочих місць, розвитку
інфраструктури, будівництву нових туристичних об‘єктів, посиленню охорони
та реконструкції існуючих історико-культурних пам‘яток.
У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом доходів бюджету,
розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її впливу на
економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку
світового господарства[1, с. 320].
Аналіз останніх досліджень та публікацій сфери туризму засвідчив про
значний інтерес науковців різних галузей до цієї проблиматики. Зокрема, серед
українських дослідників цими питаннями займалися М.П. Афанасьєв, О.О.
Любіцева, В.Ф. Кифяк, І.Ю. Мальська, І.Г. Смирнов, Л.М. Устименко, В.В.
Худо. У їхньому науковому доробку досить широко описано історію туризму,
глибоко розкрито поняття ―туризм‖ та туристична індустрія ‖,
охарактеризовано сучасний стан розвитку туризму в Україні та світі, дано
характеристику туристично-фінансових потоків, та моделей управління в
міжнародному туристичному бізнесі.
Сучасний стан розвитку туризму характеризується високими темпами
зростання, розробляються нові туристичні маршрути, виникають нові види
туризму, створюються нові робочі місця, розбудовується інфраструктура,
впроваджуються нові технології в сферу туризму[2, с. 424].
Туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини
населення планети. Більше того, на початку ХХІ ст. туризм, за обсягом доходу,
справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової економіки. У
багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей,
валовий національний дохід складає 20–45 %, а надходження від іноземного
туризму є основним джерелом отримання валюти. Туристичний бізнес
стимулює розвиток інших галузей господарства, таких як будівництво, зв‘язок,
харчова промисловість, сільське господарство, торгівля, виробництво товарів
народного споживання та ін. Цей бізнес приваблює підприємців із багатьох
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причин: невеликі стартові інвестиції, зростаючий попит на туристичні послуги,
високий рівень рентабельності й мінімальний термін окупності витрат.
Туризм перетворюється на провідну форму господарського освоєння
простору у випадку вичерпаності можливостей традиційних їх видів, якими є
промислові, сільсько-, лісо- та морегосподарські технології господарювання
людини. Туризм відіграє важливу роль насамперед у підтримці досягнутого
рівня освоєння території. На певному етапі господарського розвитку окремі
поселення можуть втрачати промислові лісо- чи сільськогосподарські функції.
Аби уникнути часткового занепаду, не кажучи про повну деградацію
господарських систем та розселенської мережі, розпочинається експлуатація
рекреаційно-туристичних ресурсів і розвиток туризму.
Якщо проаналізувати діяльність туристичної сфери всіх країн світу і
визначити лідерів із залучення туристів у свою країну, розташувавши їх по
місцях за підсумками останніх років, то на першому місці упродовж 15 років
залишається Франція, прийнявши близько 80 млн. іноземних туристів, далі
йдуть Іспанія, США та Італія, які в сукупності прийняли понад 150 млн.
туристів[3, с. 344].
Проаналізовані дані свідчать про те, що туристична галузь економіки
активно розвивається: зростає кількість туристичних прибуттів у світі загалом і
у всіх туристичних макрорегіонах. Загалом ж міжнародний туризм –
багатогранне динамічне явище, яке забезпечує постійну інтелектуальну поживу
для дослідників, вимагає осмислення і потребує кількісного та якісного аналізу,
аналітичних викладок, необхідних для прийняття управлінських рішень[4, с.
424].
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ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Як показує світовий досвід безпека праці є основною гарантією
стабільності та якості будь-якого виробництва. До того ж відсутність нещасних
випадків позначається на професійній активності працюючих, на
психологічному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності
праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та
небезпечних для здоров‘я умовах.
На підприємствах під час експлуатації обладнання та виконання
технологічних процесів працівники можуть перебувати в небезпечних зонах.
Небезпечним виробничим чинником називають такий виробничий фактор,
вплив якого на працівника за певних умов призводить до травми чи різкого
погіршення здоров'я. Виробничі фактори (рухомі машини й механізми, рухомі
часини виробничого устаткування та ін.) можуть спричинити травми[4].
Дана тема дослідження, на сьогодні є надзвичайно актуальною оскільки
кризовий стан економіки потребує від підприємства підвищення ефективності
виробничо-господарської та управлінської діяльності, впровадження досягнень
науково-технічного прогресу, найновіших інновацій та передового світового
досвіду в сфері господарювання і управління виробництвом, а також
забезпечення працівника відповідними умовами праці для комфортного та
ефективного виконання своїх професійних обов‘язків.
Метою дослідження є визначення змісту поняття «виробничий
травматизм та професійні захворювання працівника» та формування програм з
охорони праці для забезпечення безпечності та ефективності функціонування
підприємства.
Вчені провели велику роботу з вивчення впливу на людину умов її праці
для підготовки заходів, спрямованих на збереження життя і здоров'я
працівників. Ще у 18 ст. М.В.Ломоносов у своїй книзі "Перші основи
металургії або рудних справ" викладав правила безпеки і санітарні правила для
гірничих робіт. Науку про гігієну праці почав розробляти професор
Московського університету Ф.Ф.Ерісман. Академік М.Д.Зелінський винайшов
фільтруючий протигаз [2].
Виробничий травматизм посідає чільне місце у системі безпеки праці,
адже за його наявності працівник не може у повній мірі виконувати свої
професійні обов‘язки.
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Виробнича травма - це наслідок дії на організм різних зовнішніх,
небезпечних виробничих факторів. Найчастіше виробнича травма - це
результат механічного впливу при наїздах або контакті з механічним
обладнанням.
Травмування можливо внаслідок дій:
- хімічних чинників, наприклад, отрутохімікатів, у вигляді отруєнь або
опіків;
- електричного струму - опіки, електричні удари та ін.;
- високої або низької температури (опіки або обмороження);
- поєднання різних факторів [3].
Розрізняють декілька причин виробничого травматизму:
Технічні, що виникають внаслідок конструкторських недоліків,
несправностей машин, механізмів, недосконалість технологічного процесу,
недостатньої механізації та автоматизації важких і шкідливих робіт.
Санітарно-гігієнічні, пов'язані з порушенням вимог санітарних норм
(наприклад, по вологості, температурі), відсутністю санітарно-побутових
приміщень і пристроїв, недоліками в організації робочого місця.
Організаційні, пов'язані з порушенням правил експлуатації транспорту і
обладнання, поганою організацією вантажно-розвантажувальних робіт, через
порушення режиму праці та відпочинку, порушенням правил техніки безпеки,
несвоєчасним інструктажем, відсутністю попереджувальних написів[1].
Поряд з виробничим травматизмом на підприємствах не рідко зустрічаються
професійні захворювання, які негативно впливають на працівника та на якість
виконуваної ним роботи.
Професійне захворювання - захворювання, яке виникло внаслідок
професійної діяльності застрахованого та зумовлено виключно або переважно
тривалим впливом шкідливих речовин, певних видів робіт та інших факторів,
пов'язаних з роботою.
Список професійних захворювань ділиться на сім основних груп:
1. Захворювання, що зумовлені гострим впливом хімічних факторів. До
цього пункту належать хронічні отруєння та їх наслідки, самостійні чи в
поєднанні з іншими ураженнями: анемією, нефропатією, гепатитом, ураженням
очей, кісток, нервової системи, органів дихання токсичного характеру. Сюди ж
відносять хвороби шкіри, металеву лихоманку тощо.
2. Захворювання, що виникли через вплив промислових аерозолів. Це різні
пневмоконіози, професійні бронхіти, бісиноз, емфізема легенів, тощо.
3. Хвороби, що виникли в результаті впливу фізичних факторів. Очолює цей
список променева хвороба і променеві ураження в гострих і хронічних стадіях,
розлади вегетосудинної системи, ангіоневроз.
4. Захворювання, що виникли в результаті фізичних перевантажень та
окремих перенапружень систем і органів тіла. У цьому списку - координаторні
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неврози, полі- і мононевропатії, радикулопатії шийно-плечової та поперековокрижової частин, хронічні міофібрози плеча та передпліччя, тендовагініти,
периартроз, варикозне розширення вен, неврози і багато інших хвороб, у тому
числі деякі розлади статевої сфери.
5. Хвороби, зумовлені впливом біологічних факторів. Це - інфекційні та
паразитарні хвороби, набуті в процесі професійної діяльності в результаті
контакту з хворими, дисбактеріози і кандидози, обумовлені контактом із
зараженими речовинами, мікози відкритих ділянок шкіри.
6. Алергічні захворювання: риніти, бронхіти й інші прояви алергії, що
виникли в результаті необхідного контакту з речовинами та сполуками, які
містять алергени.
7. Новоутворення злоякісного характеру (рак). Це пухлини печінки, шкіри,
сечового міхура, лейкоз, ракові захворювання шлунка, пухлини рота та органів
дихання, кісток, спричинені впливом шкідливих речовин, присутніх на
робочому місці[5].
Однією з основних причин незадовільного стану охорони праці в Україні
залишається "людський фактор‖, на який сьогодні припадає близько 75-80%
усіх нещасних випадків на виробництві. Нині працівник не знає або не
усвідомлює своєї відповідальності за особисту та колективну безпеку, ціну
власної помилки під час виконання виробничих завдань. А питанням мотивації
щодо її посилення не приділяється належної уваги. Тому на кожному
підприємстві слід розробляти та застосовувати такі програми з охорони праці,
які в майбутньому забезпечували б ефективність функціонування підприємства,
сприятливий психофізіологічний та моральний клімат у трудовому колективі.
Список використаних джерел:
1. Я.І. Бердій, Ю.Л. Дешинський, Г.М. Івах, Л.А. Катренко, А.А.
Краснощоких // Основи охорони праці. Львів «Магнолія плюс». 2011- 41-47 с.
2. Л.М. Сусліков, І.І. Шпак «Безпека охорони праці» // Охорона праці.
Ужгород 2013.
3. Гандзюк М. Основи охорони праці: Підручник для студ. вуз./ Михайло
Гандзюк, Євген Желібо, Модест Халімовський, За ред. Михайла Гандзюка. -2-е
вид. - К.: Каравела, 2012. – 85-89 с.
4. Геврик Є. Охорона праці: Виробничий травматизм та професійні
захворювання/ Є.О. Геврик. - К.: Ельга: Ніка-Центр, 2014. – 27-49 с.
5. Лапін В. Основи охорони праці: Навчальний посібник/ Віктор Лапін,; Мво освіти і науки України, НБУ, ЛБІ. - Львів: ЛБІ НБУ, 2013. -142 с.

320

Анна Мойсюк
Науковий керівник: Корж Н.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОЇ
ІНДУСТРІЇ. ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Готельне господарство є невід‘ємною частиною індустрії туризму. Воно
являє собою тисячі підприємств по всьому світу, об‘єднаних спільною метою:
забезпечити туристів необхідними та бажаними послугами. В цих умовах,
гостро постає проблема пошуку і створення нових шляхів розвитку, постійного
оновлення власної політики з урахуванням динамічного розвитку ринку
готельних і туристських послуг.
Актуальність теми полягає у тому, що стрімкий розвиток туризму, якісні
зміни в туристському попиті та пропозиції визначають появу нових тенденцій в
індустрії гостинності, відповідно до яких відбувається подальший розвиток
підприємств готельного господарства.
Метою написання статті є визначення тенденцій розвитку готельного
господарства в сучасних умовах.
У сучасний період аналіз останніх досліджень і публікацій наукового
пошуку відображений в працях Д. Богині, М. Гавкалова, А. Колота, Т.
Костишиної, В. Лагутіна, В. Лича, А. Турило та інших.
У світовому масштабі туристична індустрія займає сьогодні одне з
провідних місць серед галузей зовнішньоекономічної орієнтації. Вона активно
сприяє налагодженню культурних, ділових та торгово-економічних зв'язків між
державами. [3]
Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство.
Готельний сервіс включає цілий комплекс послуг для туристів і є ключовим
чинником, що визначає перспективи розвитку туризму в Україні. Туристські
послуги, зокрема й у рамках готельного обслуговування, належать до
соціально-культурних послуг. Вони будуються на принципах сучасної
гостинності, що підвищує їхню роль у розвитку вітчизняного туризму, а також
ставить певні завдання в системі підготовки кадрів для туристсько-готельного
сервісу. Визначальними напрямками розвитку готельного господарства є:
- формування готельних ланцюгів, асоціацій, союзів. Такий підхід дозволяє
готельним підприємствам перегрупуватися й залучити додаткові ресурси для
розвитку свого бізнесу. Готельні підприємства концентруються через створення
союзів або асоціацій, що не порушують їхню юридичну та господарську
самостійність, але дозволяють проводити спільні маркетингові програми, вести
дослідницьку діяльність, формувати єдину систему підготовки і перепідготовки
кадрів;
- широке використання мережі Інтернет з метою просування готельних
продуктів і послуг. Нові технології зменшують витрати і забезпечують
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споживачам підвищений комфорт. Ці технології розширюють можливості із
залучення нових клієнтів і дозволяють розширити займані компаніями сегменти
ринку. Наприклад, застосування нових систем бронювання дає незаперечні
конкурентні переваги;
- забезпечення готелів сучасними інформаційними технологіями для
проведення глибокої та системної економічної діагностики. Результати
діагностики дають можливість здійснити повний самоаналіз і аналіз
конкурентів в області застосовуваних цінових і маркетингових стратегій,
проаналізувати ступінь активності на ринку, виявити прибутковість
розроблювальних сегментів, скоординувати попит і пропозицію готельних
послуг. Все це сприяє вирішенню проблем завантаження готельних
підприємств. [2]
Підприємства готельного господарства забезпечують розміщення та
обслуговування гостей, які приїжджають для відпочинку, дозвілля, вирішення
комерційних справ. Розміщення входить до складу будь-якої туристичної
програми, незалежно від її тематичної спрямованості та тривалості. Значення
готельного бізнесу в системі господарювання полягає також у тому, що ця
галузь формує обсяг робіт для туризму, транспорту, роздрібної торгівлі,
громадського харчування, страхування, культури та мистецтва, архітектури і
проектування, екскурсійного обслуговування, рекламної індустрії.
Практика функціонування суб'єктів готельного бізнесу показала, що
більшість із них зацікавлена в обслуговуванні іноземних громадян, оскільки ця
категорія гостей найбільш платоспроможна, користується додатковими
послугами, витрачає більше коштів на свій розвиток і розваги, а головне – може
займати номери найвищого класу (одномісний номер, люкс, апартаменти). [1]
У галузі готельного обслуговування в Україні знаходять своє відображення
основні тенденції, що існують нині в готельному господарстві світу. Швидкими
темпами проводиться комп'ютеризація роботи готелів у містах України,
запроваджуються системи управління номерним фондом та маркетинговою
діяльністю.
Подальший розвиток готельної галузі України потребує пильної уваги та
підтримки з боку держави. Розбудова туристичної інфраструктури,
інвентаризація та модернізація матеріальної бази туристично-рекреаційного
комплексу, розробка регіональних програм її будівництва, створення
сприятливих умов для залучення інвестиційних і кредитних коштів у її
розвиток, у тому числі у пріоритетних напрямах, визначаються серед основних
заходів Державної програми розвитку туризму. [1]
Отже, готельне господарство – одна зі складових частин туристичної
індустрії. Матеріальна база, призначена для розміщення туристів, посідає одне
з перших місць під час формування туристичної інфраструктури, оскільки
якість проживання та відповідне обслуговування істотно впливають на рівень
туристичного сервісу. Тому туристична сфера загалом та готельна індустрія
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зокрема стають швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові
надходження, у тому числі валютні.
Сьогодні Україна зацікавлена у створенні конкурентоспроможного на
світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити
туристські потреби населення країни й іноземців, забезпечити на цій основі
комплексний розвиток туристичної індустрії та інфраструктури регіонів.
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Туризм в Україні – це галузь економіки, розвиток якої повинен
забезпечити відкритість вітчизняної економіки, посилити демократичність та
євроінтеграційний курс держави. Проведення Україною чемпіонату Європи з
футболу у 2012 р. стало своєрідною ―візиткою‖ у глобальний туристичний
бізнес, однак загальнонаціональні проблеми, притаманні фактично усім
сегментам туристичного ринку нашої держави, істотно стримують подальший
його розвиток, тому першочерговим завданням у сфері побудови потужної
туристичної індустрії в Україні є розроблення стратегії адаптації вітчизняного
туристичного бізнесу до сформованих лідерських стандартів країн ЄС і світу
загалом.
Україна має потужний туристичний потенціал, який використовується
неефективно. Низький рівень економічного розвитку України, несприятливе
законодавство, політичні загрози та правова незахищеність туристів є
основними причинами туристичної непривабливості країни, яка потребує
значних інвестицій для модернізації туристичної інфраструктури, збереження
та відтворення культурного і природного потенціалу, архітектурних та
історичних пам‘яток.
Метою розвитку туризму в Україні є створення сприятливого
організаційно-правового та економічного середовища для розвитку цієї галузі,
формування конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного
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туристичного продукту на підставі ефективного використання природного та
історико-культурного потенціалу України, забезпечення її соціальноекономічних інтересів і екологічної безпеки.
Фактично усі регіони України мають можливості для подальшого
розвитку туристичного бізнесу. Особливо це стосується західного регіону
України, зокрема Львівщини.
Львівська область входить до п‘ятірки найпривабливіших та
найпопулярніших туристично-рекреаційних регіонів України, має надзвичайно
високий туристичний потенціал, де ринок послуг відпочинку та оздоровлення є
одним з найперспективніших в Україні. Завдяки великій кількості культурних і
архітектурних пам‘яток Львів внесений до списку Світової спадщини
ЮНЕСКО[1, с.46].
За даними державного управління навколишнього природного
середовища у Львівській області, що наведені у статистичному збірнику
―Рекреаційний потенціал Львівщини‖, станом на 1.01.2014 р. на території
Львівської області зосереджено понад 300 одиниць об‘єктів природнозаповідного фонду, з яких 25 загальнодержавного і 304 – місцевого значення.
Туристів і гостей приваблюють понад чотири тисячі пам‘яток історії та
культури, значна частина яких (понад дві тисячі) зосереджена у Львові, а також
у містах Жовкві, Белзі, Бібрці, Золочеві, Жидачеві, Самборі, Дрогобичі. На
Львівщині значне місце посідають природно-рекреаційні та лікувальнооздоровчі ресурси, які мають лікувальні мінеральні води (з восьми типів
мінеральних вод, що використовуються в бальнеології, на Львівщині відомо
сім), лікувальні грязі, озокерит, на основі яких розвиваються відомі в Україні та
за кордоном курорти. Туристична інфраструктура гірськолижних курортів
налічує безліч різноманітних послуг для туристів та гостей Львівщини. Для
здорового активного відпочинку набуває все більшої популярності велотуризм,
водний туризм, сільський зелений туризм. Особливо привабливими для
туристів львівського регіону є туристично-екскурсійні подорожі. На території
області діє понад 50 туристичних маршрутів (замками, руїнами замків,
збереженими старожитніми монастирсько-храмовими комплексами тощо) [4,
с.97].
Показники діяльності туристичних підприємств Львівщини свідчать про
те, що туризм та відпочинок набувають все більшого значення для соціальноекономічного розвитку області і характеризуються позитивною динамікою за
попередні три роки.
ТОП-10 країн, туристи яких найбільше зацікавлені у відвідуванні
Львівщини: Росія, Польща, Білорусь, Азербайджан, Німеччина, Латвія,
Казахстан, Литва, Молдова, США. ТОП-10 країн, які приваблюють вітчизняних
туристів: Болгарія, Угорщина, Чехія, Польща, Туреччина, Франція, Єгипет,
Італія, Чорногорія, Хорватія. За цілями відвідування більшість туристів (90 %)
подорожує з метою відпочинку та дозвілля, 7% туристів обирає лікувальний
туризм та 3% належать до професійно-ділового та наукового туризму.
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Природне середовище Львівської області із різноманітним рельєфом,
сприятливим кліматом, лісовими масивами Карпат, заповідниками та парками,
лікувальними мінеральними водами стимулює розвиток туризму та рекреації [2,
с.34]. Стратегічна ціль - зробити Львівщину регіоном чистого і привабливого
навколишнього середовища, культури, туризму і рекреації, що передбачає:
- покращення якості довкілля регіону, забезпечення його екологічної
стабільності та привабливості ландшафтів;
- підтримку сучасного і традиційного мистецтва на Львівщині, її
культурного потенціалу та багатонаціональних традицій;
- використання історичної спадщини Львова та інших регіональних
центрів;
- розвиток туристичної інфраструктури;
- розвиток та промоцію рекреаційного потенціалу Львівської області.
Стратегічними напрямами розвитку туристичної сфери Львівщини є:
- розвиток сентиментального туризму для українців, євреїв, поляків тощо;
- організація національних та міжнародних наукових, культурних та
ділових заходів (фестивалів, артистичних семінарів, конгресів, виставок тощо);
- розвиток асоціацій агро- і гірського туризму, сприяння розвитку
туристичних послуг у сільській та гірській місцевостях;
- стимулювання промоційних компаній різноманітного рекреаційного та
туристичного потенціалу області (лікувальні курорти, курорти з мінеральними
водами, зимові види спорту тощо);
- створення регіональної системи розповсюдження туристичної
інформації та системи бронювання через Інтернет, а також обласної мережі
туристичних інформаційних центрів.
Перспективними проектами на Львівщині є:
- ―Транскордонна співпраця Підкарпатського воєводства та Львівської
області - нові стежки розвитку туризму‖;
- проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2015 р. з баскетболу;
- реалізація на території області національного проекту ―Олімпійська
надія-2022‖[3] .
Розвиток туристичної індустрії у Львівській області потребує підтримки
щодо узгодженого розвитку усієї туристичної індустрії України. Позитивних
зрушень можна досягти, завдяки інтенсивній розбудові туристичної
інфраструктури, співпраці державного та приватного секторів у сфері
популяризації туристичного потенціалу регіону, сприянню розвитку
внутрішнього туристичного продукту та ефективній реалізації державної та
регіональної політики в галузі туризму. Як записано в ―Програмі розвитку
туризму та рекреації у Львівській області на 2013-2016 роки‖: ―…якісний
ексклюзивний туристичний продукт, створений на території з унікальним
ресурсним потенціалом під туристичним брендом Львівщини, який би викликав
у споживача певні позитивні емоції, виведе регіон на якісно новий рівень як в
Україні, так і за її межами‖.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Сфера послуг належить до найбільш перспективних галузей економіки, що
швидко розвиваються. Підвищення життєвого рівня населення активно
стимулює розвиток сфери відпочинку, важливу роль в якій відіграє
туристичний бізнес. Сучасна індустрія туризму є однією з найбільш
прибуткових та динамічних галузей світового господарства. На долю
туристичної діяльності припадає біля 10 % валового національного доходу,
світових інвестицій, робочих місць та світових споживчих витрат.
Розвиток туризму здійснює великий вплив на соціально- економічний
розвиток кожної з країн світу – в тому числі і Україну. Зокрема туристичний
бізнес сприяє розвитку таких галузей господарства, як будівництво, транспорт,
торгівля, сільське господарство, зв‘язок, виробництво товарів народного
споживання, готельний, ресторанний бізнес тощо. Туристична діяльність є
досить специфічною, що безпосередньо впливає на організацію господарської
діяльності самого підприємства, і в тому числі на організацію та ведення
бухгалтерського обліку на ньому.
У сучасних умовах розвиток туризму, як і будь-якої іншої галузі
економіки, залежить від гнучкості підприємств галузі, тобто здатності легко
видозмінюватися відповідно до потреб та запитів споживачів туристичного
продукту. Основним документом, що регулює здійснення туристичної
діяльності в Україні, є Закон України ―Про туризм‖ від 18.11.2003 року ғ 1282ІV, в якому встановлені загальні правові, організаційні, виховні та соціальноекономіні принципи реалізації державної політики України в області туризму
[2].
В Україні за І квартал 2009 року спостерігається негативні тенденції
розвитку в‘їзного туризму. Це пояснюється складною економічною та
політичною ситуацією, яка існує на сьогодні в країні. Кількість в‘їзних
(іноземних) туристів в Україні зменшилась. Станом на 01.04.2009 року до
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України подорожували 3,8 млн. іноземних туристів, що на 20 % або 938 тис.
осіб менше, ніж за аналогічний період 2008 року. За кордон виїжджали 3,2 млн.
українських туристів, що на 1 % або на 48 тис. осіб менше, ніж за аналогічний
період 2008 року [1].
Залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки,
відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або відвідуються в ЗУ
―Про туризм‖ визначено наступні види туризму: – дитячий, молодіжний,
сімейний, для осіб похилого віку, для інвалідів; – культурно-пізнавальний,
лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений),
сільський, підводний, гірський; – пригодницький, мисливський, автомобільний,
самодіяльний [2].
У зв‘язку з поєднанням різних галузей господарства, на туристичному
ринку виділяють досить велику кількість різних суб‘єктів, що на ньому
функціонують. У сучасних умовах господарювання суттєво зросла кількість
роздрібних фірм, що пропонують туристичні послуги і позбавлені дуже часто
юридичної і господарської незалежності. Також змінився характер діяльності
туристичних гуртових фірм, які перетворились в туроператорів, які пропонують
повний комплекс турпослуг у вигляді інклюзив-турів. Ще з'явились великі
корпорації, що засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових
компаній і банків, і здійснюють операції по наданню туристичних послуг
клієнтам. Це велике підприємство туристичного бізнесу, яке на основі системи
участі об'єднує широке коло фірм, що надають різні види туристичних послуг.
Великі туристичні корпорації організовують туристичні комплекси [4].
Основними організаторами туризму виступають туроператори і турагенти,
які займаються наданням туристичних послуг, але ведення ними фінансовогосподарської діяльності та відображення господарських операцій в обліку
суттєво відрізняються. Деякі туроператори мають свою матеріальну базу у
вигляді засобів розміщення проживаючих, харчування, розважальних закладів
тощо. До таких туроператорів належать готелі, мотелі, туристичні комплекси,
бази та будинки відпочинку, пансіонати тощо. В усьому світі санаторнокурортні (оздоровчі) заклади відносяться до сфери туризму. В нашій країні
санаторії відносять до лікувальних закладів, але незважаючи на це більшість з
них має ліцензію на здійснення туристичної діяльності і проходить
сертифікацію засобів розміщення для тимчасового проживання та харчових
блоків [3].
Бухгалтерський облік на підприємствах туристичної сфери насамперед
покликаний своєчасно та в повному обсязі відображати необхідну інформацію
про фактично понесені витрати та собівартість туристичного продукту, а також
забезпечувати проведення аналізу фінансово- господарської діяльності з метою
виявлення внутрішньогосподарських
резервів та попередження їх
нераціонального використання.
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ВИРОБНИЦТВО ПИРОГІВ З ПРЯНО – ОВОЧЕВИМИ
НАЧИНКАМИ З ІНУЛІНОМ ЦИКОРІЮ
Актуальним на сьогоднішній день є використання дієтичних добавок які
містять харчові волокна в продуктах харчування, оскільки вони володіють
широким спектром дії на організм людини.
Нами було досліджено вплив інуліну та олігофруктози на якість пирогів
зниженої енергетичної цінності.. При приготуванні пирогів використовували
хлібопекарське пшеничне борошно вищого ґатунку, обойне кукурудзяне
борошно, інулін, рідину, цукор, горіхову олію, начинки фруктові, та овочеві.
Пироги готували безопарним способом, відкритої, напіввідкритої, та закритої
форми.
Для визначення оптимального дозування інулін вносили в тісто в суміші з
борошна кількості 3, 5, 7% від маси борошна. Результати досліджень впливу
різних дозувань інуліну на якість виробів представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Фізико - хімічні і органолептичні показники якості пирогів.
Найменування
показників

Контроль
ғ1

Контроль
ғ2

Волога, %

43,5

43,5

Кислотність, град
Питомий об‘єм
см3/100г
Пористість,%

3,8
270,8

3,8
286,7

75,46

78,45

Органолептична
оцінка, бали

75

82
328

Зразки з інуліном (у % до
маси борошна)
3
5
7
43,5
43,5
44,
5
4,0
4,0
4,2
288,
281,
265,3
3
5
78,0
76,7
68,
8
8
5
84
79
62

Встановлено, що при внесенні інуліну в кількості 3% питомий обсяг
пирогів збільшується на 7,2%, пористість - на 2,4% порівняно з контролем 1, а
при внесенні інуліну в кількості 5% - на 4,6%, пористість - на 1,6%. При цьому
зразки пирогів з внесенням інуліну в кількості 3% за фізико-хімічними
показниками помітно наближаються до зразків пирога, що мають в рецептурі
2% цукру і 3% жиру. Поряд з фізико-хімічними показниками пирогів з
внесенням інуліну в кількості 3% отримали відмінні органолептичні показники:
більш інтенсивне забарвлення кірочки, рівномірну структуру пористості
м'якушу, приємний смак і аромат в порівнянні з контрольними зразками, а
також при дозуванні дієтичної добавки в кількості 5 і 7%.
Для визначення способу внесення інуліну його вносили в тісто в суміші з
борошном. Результати досліджень впливу способу внесення інуліну на якість
борошняних виробів представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Вплив способу внесення інуліну на фізико-хімічні і органолептичні
показники якості пирогів
Спосіб внесення
інуліну

Воло
гість,
%
43,0

Кислотність, %

Питомий
об‘єм,
см3/100г

Пористість,
%

Органолептична
оцінка,
бали
84

В суміші з
4,0
288,3
78,08
борошном
У вигляді геля
43,5
4,0
281,5
76,78
79
У вигляді без
44,5
4,2
265,3
68,5
62
дріжджового
Напівфабриката
За фізико-хімічними показниками найкращими були зразки пирога при
внесенні інуліну в суміші з борошном, при цьому збільшення питомої обсягу
склало 7%, пористості - 1,3% порівняно із зразками пирога з внесенням інуліну
у вигляді гелю. При внесенні інуліну у вигляді бездріжджового напівфабрикату
спостерігалося зменшення питомої обсягу на 23%, пористості - на 9,6%
порівняно з внесенням інуліну в суміші з борошном. Загальна органолептична
оцінка показала, що зразки пирогів з внесенням інуліну в суміші з борошном
перевершують інші зразки за всіма показниками (смак, аромат, забарвлення
кірочки, м'якушу, структура і рівномірність пористості).
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ВЗАЄМОДІЯ МАРКЕТИНГУ І ТУРИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
На зміну індустріального періоду, в якому головною цінністю було
матеріальне благополуччя, приходить постіндустріальний, де головною метою
є отримання нових вражень та відчуттів. У сучасному світі слово «туризм»
викликає масу емоцій та вражень, так як є однією з найцікавіших сфер для
розвитку капіталу та залучення інвестицій.
Важливими чинниками, що впливають на розвиток туристичної діяльності,
став розвиток транспорту, зв'язку, зростаючої мобільності, урбанізація,
скорочення робочого часу, зростання суспільного багатства, у більшості країн
світу туризм став суттєвим фактором регіонального розвитку.
Як відомо, у туризмі є ряд недоліків, що заважають даній сфері стати
золотою жилою для економічних відносин будь-якої держави. Головною
невирішеною проблемою є вихід на ринок в плані привабливості фірми, і
утримання конкурентних переваг серед інших фірм.
Туризм і маркетинг у поєднанні складають нову підгалузь маркетингу,
відому як «туристичний маркетинг». Щоб оцінити взаємодію цих двох галузей,
досить визначити головні завдання маркетингу.
Поняття «маркетинг» і «туризм» схожі. Для досягнення успіху в бізнесі і
там, і там необхідно ретельно досліджувати і створювати всі необхідні умови
для задоволення потреб клієнтів. Поєднання двох цих понять підсилює місце і
роль маркетингу в діяльності туристичного підприємства. Туризм в свою чергу
реалізує основну мету – збільшення обсягу прибутку шляхом залучення нових
споживачів. При стрімкому розвитку туристичного маркетингу отримуємо:
«Туристичний бізнес». Туристичний бізнес - це одна з найбільш розвинутих
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галузей в сучасному економічному житті. На частку даної сфери припадає
більше 6% світового валового продукту, близько 7% сумарних капітальних
інвестицій, майже 11% - світових споживчих витрат та 5% всіх надходжень від
податків. Крім того, даний вид бізнесу стимулює швидкий розвиток інших
галузей економіки: торгівлі, будівництва готелів та туристичних комплексів,
зв'язку, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання.
На даний час маркетинг - це не просто одна із функцій бізнесу. Це свого
роду філософія, відповідний спосіб мислення і структуризації та сегментації
бізнесу. Це не чергова компанія і не засіб стимулювання попиту на даний
поточний момент. Маркетинг - це важливий компонент діяльності кожного
працівника туристичної фірми - від реєстратора до члена ради директорів.
Комплекс та інструментарій маркетингу не повинен використовуватися для
того, щоб обдурити окремого споживача і поставити під загрозу репутацію тур
фірми [1]. Завдання маркетингу туризму - створення ефективної комбінації
товару і послуг, яка являє собою справжню цінність в очах споживача
туристичних послуг, створює мотивацію для покупки і задовольняє всі його
потреби в даній сфері.
Сфера діяльності, яку ми називаємо туризмом, включає в себе організацію
подорожей та індустрію гостинності. Успішне проведення маркетингу в
готельно-ресторанному бізнесі залежить найвищою мірою від організації всієї
індустрії подорожей. Наприклад, багато хто з гостей, що проживають в
курортних місцях, купують місця в готелі одночасно з квитком на транспорт в
одному і тому ж туристичному агентстві. Давши згоду на співпрацю з
транспортними організаціями, готелі ефективно позбавляються конкурентів та
збільшують свої переваги в боротьбі за споживача. Точно таким же чином
розвиваються зв'язки з авіалініями, які організовують чартерні рейси.
Комерційний успіх компаній, що спеціалізуються на організації круїзів,
став результатом спільного маркетингу багатьох членів індустрії океанських
подорожей. Наприклад, Бостонський порт був зацікавлений в активізації
круїзного бізнесу[2]. Керівництво порту провело активну маркетингову
кампанію з популяризації в Бостоні океанських круїзів, зумівши привернути
увагу бостонців, вони потім розрекламували відповідні туристичні агентства.
Це було теж важливо, оскільки саме через туристичні агентства купується до
95% місць на круїзні лайнери. В результаті цього спільного маркетингу
Бостонський порт подвоїв кількість пасажирів, що обслуговуються цими
лініями, що дало місцевій економіці 17,3 млн. доларів [2].
Індустрія сучасного туризму потребує постійно зростаючу кількість
професіоналів маркетингу, що розуміють її глобальні проблеми і здатні
ефективно реагувати на зростаючі потреби споживачів шляхом вироблення
творчих стратегій, заснованих на хороших знаннях маркетингу.
Головною зброєю маркетингу в сфері туризму є робота в тісному контакті
з кадровою службою.
Іншим ключовим фактором успіху є сталість. Воно означає, що клієнти
отримують потрібний їм товар, не побоюючись несподіваних сюрпризів. В
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індустрії гостинності це означає, що кава, яка замовлена на 3 годині дня, коли у
вашій нараді намічено перерву, чекатиме вас в буфеті саме в цей час.
Маркетинг в туризмі бере на себе завдання в постачанні клієнтів
інформацією, що допомагає візуально представити пропоновані туристичні
послуги. Як відомо, складно пропонувати туристичні послуги, так як на відміну
від інших видів послуг, дані послуги не можна спробувати на смак, на дотик, їх
не побачиш і не почуєш до моменту їх безпосереднього надання.
Висока прибутковість туристичної галузі призводить до того, що вона
користується всілякою підтримкою на державному рівні в багатьох країнах. У
ряді зарубіжних держав туризм взагалі є однією з найбільш пріоритетних
галузей економіки, чий внесок у валовий національний дохід досягає 15-35%. У
туристської індустрії динаміка зростання обсягів наданих послуг призводить до
збільшення числа робочих місць набагато швидше, ніж в інших галузях.
Часовий проміжок між зростанням попиту на туристичні послуги і появою
нових робочих місць в туристичному бізнесі мінімальний.
Однак, на жаль, все зазначене вище практично не має відношення до
вітчизняної туристичної індустрії. Наша країна недоотримує сотні мільйонів
гривень, відмовляючи туризму в підтримці, крім того, втрачаються сотні тисяч
потенційних робочих місць (як відомо для обслуговування одного іноземного
туриста в середньому потрібно 9 чоловік персоналу).
Незважаючи на зовнішні прояви туристичного буму в Україні, вплив
індустрії туризму на економіку країни незначний, що, втім, адекватно
інвестуванню держави в розвиток даної галузі. Туризм, на сьогодні,
стримується в основному через відсутність реальних інвестицій, низьким
рівнем готельного та екскурсійного сервісу, дефіцитом кваліфікованих кадрів,
нестабільною політичною ситуацією, війною на сході країни.
Туристична галузь в Україні розвивається під впливом низки політичних
та економічних чинників, які обумовлені економічною ситуацією в нашій
країні. З одного боку, вона сприяє активному розвитку внутрішнього
туристичного ринку й швидкому зростанню частки внутрішнього туризму, з
іншого – економічна криза негативно вплинула на формування туристичної
галузі та її інфраструктури, відсутня впевненість у повноцінній реалізації
стратегічних планів в туристичній сфері [3].
Занедбаність туристичної інфраструктури, низька якість сервісу, погане
дорожнє сполучення, стійка думка про Україну, як про зону підвищеного
ризику, призвели до того, що в даний час на нашу країну припадає мізерна доля
світового туристського потоку.
Туризм крім величезного економічного зиску відіграє неоцінену роль у
розширенні взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур.
Його сфера діяльності не обмежується лише торгівлею товарами та послугами,
пошуком нових комерційних партнерів. Вона спрямовується також на
встановлення гармонійних взаємовідносин між громадянами різних
національностей для збереження миру та стабільності.
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ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ УКРАЇНИ: СТАН, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Тематичні парки в індустрії туризму займають одне із найважливіших місць
у розвитку туризму окремих регіонів. Їх створення приносить прибутки, сприяє
розвитку інфраструктури регіону, формує туристичний імідж країни. Окрім
іміджу, тематичні парки являються важелем розвитку туристичної індустрії
взагалі.
В Україні тематичним паркам приділяється мало уваги. Більшість нині
функціонуючих парків розваг – це реконструйовані та добудовані парки культури
та відпочинку, що лишилися з радянських часів. Можна сказати, що ринок
тематичних парків знаходиться на стадії розвитку.
Аналіз літератури свідчить, що питанню дослідження стану та перспектив
розвитку тематичних парків в Україні присвячено мало уваги. Серед вчених, для
яких дане питання є актуальним відзначимо такі: Л.А. Савранчук, О.В. Боговоа,
В.О. Сисак, Л.П. Казімірова [2].
Необхідність у висвітленні стану тематичних парків в Україні, їх значенні,
ролі та рекомендацій щодо впровадження, визначає мету даного дослідження.
Тематичні парки – парки, що включають в себе розважальні заклади,
атракціони, навколишнє оточення та обслуговуючий персонал яких стилізовані
під певну тематику. Як зазначає Л.А. Савранчук у своїй праці «Тематичні парки
як різновиди антропогенних розважальних комплексів», тематичні парки - це не
просто міський парк відпочинку з кількома каруселями і кафе, а великий
комплекс розважальних об'єктів. Зазвичай це територія, що займає понад 20 га,
що включає більше 50 атракціонів, магазини і сувенірні лавки; ресторани, кафе і
кінотеатри різного спектру; готелі, зручні під'їзди для громадського транспорту та
великі парковки. І все це підпорядковано конкретній тематиці [3]
Слід відзначити, що у більшості країн Європи поїздки в тематичні парки
сім'ями - звична річ, в Україні парки розваг представлені хіба що пересувними
лунапарками й нечисленними атракціонами в місцях скупчення людей. Від
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масштабних проектів на зразок Діснейленду українців відділяє недостатня
платоспроможність населення, а також низький рівень довіри зарубіжних
інвесторів, які були б готові вкладати значні кошти на довгий термін.
Проте, перспектива розбудови системи тематичних парків, їх розвиток та
розгалуження залишається актуальною.
У прогнозі розвитку туристських напрямків, зробленому СОТ і
представленому в дослідженні «Tourism: 2020 Vision», визначено найбільш
перспективні напрямки та види туризму XXI століття. Найбільш популярними
видами туризму до 2020 р. стануть: пригодницький, екологічний, культурнопізнавальний, тематичний, у тому числі відвідування тематичних парків, а також
круїзи [1]. Окрім цього, СОТ прогнозує, що час, який люди будуть виділяти на
свій відпочинок, буде скорочуватися, особливо на основних ринках
постачальниках туристів. Згідно з дослідженнями мандрівники XXI ст. будуть
«багаті грошима, але бідні часом. У результаті вони будуть шукати туристський
продукт, що включає в себе максимум задоволення в мінімальний відрізок часу.
Будуть процвітати тематичні парки і круїзні подорожі, оскільки люди зможуть
відвідати декілька місць за коротший термін [1].
Сьогодні тематичні парки існують по всьому світу. На Заході й у ПівденноСхідній Азії подібні оазиси розваг стали невід'ємною частиною сімейного
дозвілля. Тому й концентрація подібних парків у цих регіонах значно вища.
На думку В.О. Сисак, для того, щоб тематичні парки стали прибутковим
бізнесом, потрібно здійснювати планування при проектуванні об'єкта та
професійного управління. З закордонного досвіду, один великий тематичний парк
розваг може генерувати близько 500 млн дол. річної виручки і здатний значно
збільшити потік як внутрішніх, так і міжнародних туристів. Всі успішні
американські, європейські та азіатські парки знаходяться в управлінні
професійних операторів, які відповідають за їх рентабельність [4].
Відзначимо, що тематичні парки - порівняно молода галузь економіки, що
динамічно розвиваюча та її при грамотному та далекоглядному плануванні може
приносити сталий дохід. Парки можуть забезпечити форми відпочинку, які дають
змогу духовно і морально відпочити від міського середовища, а також сприяти
значним інвестиціям, що як результат призводить до визнання певної місцевості.
Саме тому однією з важливих передумов для визначення шляхів розвитку й
удосконалення діяльності парків на сучасному етапі є вироблення новітніх
моделей паркового середовища. До важливих засад успішного розвитку
тематичних парків відносяться:
спрямованість та відповідність певній спеціалізації, тематиці, що має
втілення в традиційних розважальних заходах, програмах, культурних послугах,
ресторанах, музеях, які стають їх візитною карткою. Сюди можна віднести ідею
створення парків на тему мультиплікаційного характеру, відтворення певної
казки, народна, патріотична, українська тематика або в стилістиці традицій та
культури певної країни світу;
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постійні капіталовкладення для вдосконалення й розширення
атракціонного потенціалу та сувенірної продукції;
урахування потреб населення в індивідуальному, колективному й
сімейному відпочинку.
Важливим є те, що розвиток тематичних парків може стати одним із способів
вирішення структурних проблем регіонального розвитку: створення тематичних
парків несе за собою зростання регіону, оскільки це породжує розвиток
інженерної інфраструктури (в першу чергу електро- і водопостачання),
транспортної інфраструктури, включаючи дороги, внутрішній і зовнішній
транспорт, і створення тисяч робочих місць.
Одним із шляхів впровадження та організації парку тематичної
спрямованості є проект створення тематичного парку розваг, ініційований
органами державної влади України. Він може увійти в число основних заходів
щодо реалізації регіональної стратегії соціально-економічного розвитку.
Реалістична модель здійснення такого проекту - державно-приватне партнерство,
що дозволяє залучити до участі великі фінансові інститути. Для структурування
та подальшого продажу такого проекту потрібна участь спеціалізованого
міжнародного оператора на етапі проектування. Згодом той же оператор може
взяти в управління побудований парк і забезпечити високий рівень менеджменту відповідно, і доходів.
Отже, висвітлено значення та роль тематичних парків у розвитку
туристичної індустрії, окреслені перспективи його розвитку та наведені шляхи
впровадження.
Таким чином, тематичні парки в Україні розвинені слабо. Попри це, такі
парки знаходяться в стані реформування, набувають все більшої популярності
серед туристів. Перспектива подальшого розвитку тематичних парків достатньо
висока за рахунок зацікавлення в цьому держави та залучення інвесторів.
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В УКРАЇНІ
Україна, обравши курс на розбудову соціально орієнтованої ринкової
економіки, покликаної забезпечити баланс між економічною ефективністю і
соціальною справедливістю реалізовує концепцію гідної праці, яка розроблена
Міжнародною організацією праці. Ця концепція є відповіддю на сучасні
виклики, що постають у сфері соціально-трудових відносин. Вона спрямована
на досягнення таких цілей, як забезпечення продуктивної зайнятості,
дотримання трудових прав на робочому місці, задіяння системи соціального
захисту працівників і постійного соціального діалогу, що оптимізує відносини
між працею та капіталом.
Тема дослідження є дуже актуальною, оскільки в Україні проблеми
формування гідної праці проявляються дуже часто, зокрема, у сфері охорони
праці. Факторами критичного стану у сфері охорони праці є незадовільні умови
праці на вітчизняних підприємствах, високий рівень захворюваності
працюючого населення, що ускладнюється несприятливими умовами трудової
діяльності, високі показники виробничого травматизму, недостатнє
фінансування заходів і засобів з охорони праці, невиконання та неефективність
державної політики у сфері охорони праці, ліквідація медицини праці,
відсутність департаментів з охорони праці у регіональних і територіальних
органах влади тощо.
Метою дослідження є наукове опрацювання проблем безпеки праці як
чинника формування гідної праці в Україні та розробка пропозицій щодо їх
вирішення шляхом удосконалення управління охороною праці на всіх рівнях,
залучення соціальних партнерів та громадськості, формування культури
охорони праці й ін.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблеми формування гідної праці,
їх зв‘язок із забезпеченням високої якості трудового життя, безпеки праці на
підприємствах розглядають такі вчені, як А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О.
Герасименко, О. Ю. Сердюк, М.Н. Кузнєцова, Т.А. Коляда та ін [3].
В Україні були здійснені деякі спроби реалізації концепції гідної праці та
реформування сфери соціально-трудових відносин, але все ж таки ситуація
залишається складною та вимагає активізації не лише представників МОП, але
й урядовців, роботодавців і самих найманих працівників.
Зокрема, протягом останніх років збільшується чисельність працівників,
які здійснюють свою трудову діяльність в умовах, що не відповідають
встановленим нормам, їх питома вага досягла майже 30 %.
Викликає
занепокоєння
рівень
виробничого
травматизму
та
профзахворюваності в Україні протягом останніх років. Так, за даними Фонду
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соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України [1; 2], у 2014 році у порівнянні з аналогічним періодом
2013 року кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 11,2 % (з
13109 до 11640). Разом з тим, кількість смертельно травмованих осіб
збільшилась на 0,9 % або на 6 випадків (з 645 до 651).
Разом з тим, офіційна статистика не відображає реальний стан
виробничого травматизму та профзахворюваності. Величезних масштабів в
Україні набула практика заниження даних, приховування випадків виробничого
травмування працівників і профзахворювань, особливо на малих і середніх
підприємствах.
Високий рівень виробничого травматизму та профзахворюваності в
Україні стають на заваді формуванню гідної праці та спричиняють значні
економічні та соціальні втрати. За даними МОП, економічні втрати від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у глобальному
масштабі становлять 4 % світового ВВП.
В Україні підприємства втратили через нещасні випадки на виробництві у
2012 році 547,3 тис. людино-днів, а у 2013 році — 529,2 тис. людино-днів, що
негативно позначилось на соціально-економічних і виробничих результатах
діяльності. Тривала непрацездатність травмованих, незадовільна в цілому їх
медична і професійна реабілітація призводить до значних виплат відшкодувань,
які складають сотні мільйонів гривень. У результаті цього країна втрачає
кваліфікованих працівників і отримує негативний вплив на розвиток і
збереження трудового потенціалу.
У даному контексті одним із ключових і першочергових напрямів
формування гідної праці в Україні, на нашу думку, має стати гарантування
безпеки, збереження здоров‘я та працездатності працівників на робочих місцях,
а це покликана забезпечувати система охорони праці на всіх рівнях. Таким
чином, охорона праці, яка реалізує права працівника на безпечні умови праці,
цілком обґрунтовано визнається складовою частиною концепції гідної праці.
Охорона праці є важливим напрямом у діяльності Міжнародної організації
праці. Системний підхід МОП у сфері охорони праці включає три основних
правила, які відображені у всіх стандартах і в політиці МОП у цій сфері:
- праця повинна здійснюватися в умовах здорового і безпечного
виробничого середовища;
- умови праці не повинні завдавати шкоди здоров‘ю працівника і
принижувати його людську гідність;
- праця повинна надавати реальну можливість для розвитку особистості,
самореалізації і служіння суспільству [3].
Соціально-економічне значення охорони праці проявляється у її впливі та
ефективності здійснюваних заходів на зміну трьох основних показників, що
характеризують рівень розвитку суспільного виробництва:
- зростання продуктивності праці в результаті збільшення фонду робочого
часу за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв шляхом попередження
передчасного стомлення, зниження кількості мікротравм, зменшення
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цілодобових втрат робочого часу з причин тимчасової непрацездатності через
травматизм, професійну та загальну захворюваність;
- збереження трудових ресурсів і підвищення професійної активності
працюючих за рахунок поліпшення стану здоров‘я, збільшення середньої
тривалості життя, що супроводжується збільшенням трудового стажу;
- підвищення професійного рівня внаслідок зростання кваліфікації і
майстерності у зв‘язку зі збільшенням трудового стажу; можливості
використання залишкової трудової активності, досвіду та професійних знань
пенсіонерів на доступних для них роботах;
- збільшення сукупного національного продукту за рахунок поліпшення
зазначених вище показників [3].
Концепція гідної праці також сприяє вирішенню багатьох проблем
зайнятості, зокрема, пов‘язує гідну працю та безпеку праці з тривалістю
робочого часу. Адже надмірна тривалість робочого часу та наднормовий графік
роботи можуть шкодити фізичному і психічному здоров‘ю людини,
порушувати співвідношення між трудовою діяльністю і особистим життям [3].
Отже, концепція гідної праці має зайняти центральне місце в розробленні
економічної і соціальної політики нашої держави. Для України важливим
аспектом формування гідної праці є вирішення нагальної проблеми дефіциту
безпеки праці, створення ефективної системи охорони праці, розвиток і
поширення культури охорони праці, розширення участі соціальних партнерів в
цих процесах, а також визначення на цій основі перспектив і напрямів
підвищення якості трудового життя. Саме гідна праця має стати умовою
подолання надмірного майнового розшарування, домінування середнього класу
і когнітаріату в структурі зайнятого населення, високої ефективності економіки,
суспільної інтеграції та довіри як головних атрибутів соціально орієнтованої
ринкової економіки. Таким чином, вищезазначене можна віднести до основних
напрямів удосконалення практики охорони праці та подальших наукових
досліджень.
Список використаних джерел:
1.Аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності на
підприємствах України за 2014 рік. — Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.social.org.ua/view/1954
2.Аналіз
страхових
нещасних
випадків
на
виробництві
та
профзахворювань за 2014 р. — Фонд соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.social.org.ua/view/2470
3. Коляда Т. А. Безпечні умови праці як визначальна складова концепції
гідної праці: до постановки проблеми / Т. А. Коляда // Вісник Харківського
національного університету внутрішніх справ. — ғ 3 (50). — 2014. —
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://www.
nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2014_50/50/38.pdf
338

Наталія Шклярчук
Науковий керівник: Завальнюк В.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Формування високоефективної ринкової системи обумовило пошук нових
методів і напрямків до здійснення туристичної діяльності. Важливе місце серед
них займає маркетинг, який забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб
відповідних споживачів, але й успіх підприємства в конкурентній боротьбі.
Маркетинг, що бере свій початок з виробничої сфери, тривалий час не знаходив
відповідного застосування в сфері туризму. Однак зростання конкуренції та
комерціалізація
туристичної
діяльності
призвели
до
необхідності
якнайшвидшого впровадження його основних елементів у практику роботи
туристичних підприємств.
Окремі аспекти маркетингової діяльності туристичного підприємства
стали об‘єктом дослідження відомих вчених. Так, теоретично-практичні
аспекти маркетингу в туризмі висвітлені у працях: Н.Вудкока, Дж.Боуена,
Ф.Котлера, С.Бріггса, та ін. Окремі аспекти управління маркетингом
туристичного підприємства більш детально розглядають у своїх роботах такі
економісти: А.П. Дурович, В.В. Богалдін-Малих, Н.Л. Жукова, О.М. Азарян,
Ю.Б. Забалдіна, Л.М. Шульгіна, Ю.М. Правик та ін.
У сучасному світовому співтоваристві індустрія туризму займає досить
велику економічну нішу. За останні двадцять років багато країн Заходу
поповнили свій добробут саме за рахунок розвитку даної індустрії.
В Україні туризм не розглядається як самостійний і рівноправний сегмент
економіки. Туристична індустрія переживає період становлення як в
теоретичному сенсі (як наукова галузь), так і в практичному. У зв'язку з
розвитком туризму в останні роки у нашій державі виникає гостра потреба у
висококваліфікованих кадрах, що сприяє розвитку даного напрямку серед
спеціальностей вищих навчальних закладів [1].
Одним з найважливіших етапів розвитку туризму є маркетингова складова:
дослідження і пошук, стратегія і планування, але в сфері туризму даними
етапам приділяється мало уваги. Даний факт є дуже важливою проблемою, так
як зростання попиту на послуги туризму в Україні має екстенсивний характер, а
підприємства, які спеціалізуються на продажу туристичних послуг не були до
цього адаптовані з двох причин: кількість підприємств в галузі раніше було
досить малою, що не вимагало пошуку чогось індивідуального та
ексклюзивного. Загалом підприємства часто орієнтуються виключно на
практичний досвід.
Більшість туристичних фірм намагаються провести маркетингові
дослідження у зв'язку з постійним зростанням пропозиції, але це досить
складно. Оскільки для маркетингу в туризмі характерні специфічні умови, які
виникають через специфічного характеру туристських послуг.
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Слід зазначити, що маркетингова діяльність спрямована на досягнення
наступних показників:
- аналіз, планування і виявлення цільових груп покупців;
- виробництво товарів і послуг для задоволення потреб цільових груп;
- координація організації для досягнення найбільш вигідної позиції на
ринку товарів і послуг;
- визначення способів контролю за заздалегідь визначеними цілями [2].
Таким чином, маркетингом в туризмі називається діяльність з планування
та розробки туристських товарів і послуг, продажу, просування товарів і
послуг, стимулювання на них попиту та ціноутворення.
Дана діяльність сприяє просуванню товарів або послуг з метою отримання
максимального прибутку при найбільш ефективному задоволенні потреб
цільової групи туристів.
Маркетинг в туризмі призначений не тільки туристам але й турагентствам,
партнерам, державним і муніципальним органам, що регулюють розвиток
туризму.
Свої характерні відмінності є як у виробника, так і у споживачів
туристичних послуг. Попит на такі послуги відрізняється істотною
еластичністю залежно від обставин, доходу, рівня освіти, реклами, ціни на той
чи інший туристичний продукт. Оцінка якості туристичних послуг досить
суб'єктивна: неабиякий вплив на оцінку споживача роблять зовнішні фактори
або особи, які не мають прямого відношення до пакету придбаних послуг
(місцеві жителі, інші відпочиваючі, учасники туристичної групи, члени сім'ї).
Для підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств
туристичній індустрії вони мають займатися розробкою нових продуктів,
програм різних турів, ціноутворенням, поліпшенням якості туристичного
продукту, а також розробками в сфері збуту такого продукту і реалізацією
місцевих і національних концепцій маркетингу.
Основну та визначальну роль у підтримці і розвитку туризму в Україні на
міжнародному та державному рівнях має відігравати держава. Досвід різних
країн показує, що успіх розвитку туризму безпосередньо залежить від того, як
на державному рівні сприймається дана галузь, наскільки вона користується
підтримкою держави. У ряді країн були розроблені державні програми з
стимулювання в'їзного туризму, які передбачають пільги в оподаткуванні,
спрощення прикордонного митного режиму, створення сприятливих умов для
інвестиції в туризм, збільшення бюджетних асигнувань на розвиток
інфраструктури, рекламу на іноземних ринках, підготовку кваліфікованих
кадрів.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити наступні узагальнення:
1. Необхідність проведення комплексних маркетингових досліджень
турпродукту є найважливішою умовою прийняття ефективних управлінських
рішень у сфері туризму. Отримані результати внаслідок таких дій дозволяють
туристичному підприємству об'єктивно оцінити свої ринкові можливості й
обрати ті сфери, де досягнення поставлених цілей стає можливим із
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мінімальними витратами й з більшою вірогідністю максимізувати розмір
одержаного прибутку.
2. Маркетинг у туризмі дозволяє вивчити і дати професійну оцінку
діяльності туристичних підприємств, як виробників турпродукту, та допомогти
туристичним підприємствам у виробленні стратегії подальшого розвитку.
3. Відомо, що застосування маркетингу у туризмі є досить важливим
інструментом вирішення проблеми відповідності попиту та пропозиції на
туристичний продукт. У силу особливостей туристичної сфери, вивчення
вподобань та смаків споживачів є найважливішим напрямом маркетингових
досліджень. Вивчення характеру й механізму впливу різноманітних факторів на
поведінку споживачів туристських послуг, їхню мотивацію, дає можливість
визначити ймовірну реакцію клієнтів на ті або інші пропозиції туристичного
підприємства та дозволяє зробити з потенційного покупця свого клієнта [3].
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ОСНОВНІ ЗАДАЧІ МАРКЕТИНГУ ЯК СКЛАДОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ
ІНДУСТРІЇ
Туристична діяльність є на даний час однією з найбільш перспективних
галузей економіки в нашій країні. Дана сфера за роки незалежності почала
активно розвиватися та має великий запас невикористаного потенціалу. Як
відомо, Україна має сприятливі природо-кліматичні умови, численну кількість
різноманітних історичних та культурних пам‘яток, джерел цілющих
мінеральних вод, що робить туристичний ринок привабливим як для зовнішніх
та внутрішніх туристичних потоків.
Розвиток туристичних послуг у вітчизняній економічній системі
характеризується наявністю системи протиріч в організаційній структурі і в
стані якісних та кількісних характеристик. Сучасний стан туристичних потоків
розцінюється як кризовий, що пов'язаний із стрімким падінням досягнутих
раніше об‘ємів реалізації туристичних послуг, значним старінням матеріальної
бази туристської галузі, обсяг туристичного ринку не відповідає своїм
потенційним можливостям (рівень використання внутрішніх туристичних
потоків складає близько 8%). Основні показники туристичних потоків в Україні
за 2002-2014 роки наведено у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Туристичні потоки в Україні за 2002-2014 роки [3]

Рок
и

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Кількість
К-сть
громадян
іноземних
України, які громадян, які
виїжджали
відвідали
за кордон Україну усього*
усього*
14729444
14794932
15487571
16453704
16875256
17334653
15498567
15333949
17180034
19773143
21432836
23761287
22437671

10516665
12513883
15629213
17630760
18935775
23122157
25449078
20798342
21203327
21415296
23012823
24671227
12711507

Кількість
туристів,
обслуговани
х суб'єктами
туристичної
діяльності
України –
усього**
2265317
2856983
1890370
1825649
2206498
2863820
3041655
2290097
2280757
2199977
3000696
3454316
2856983

Із загальної кількості туристів:**

іноземні
туристи

туристигромадяни
України,
які
виїжджали
за кордон

внутріш
ні
туристи

Кількіст
ь
екскурса
нтів**

417729
590641
436311
326389
299125
372455
372752
282287
335835
234271
270064
232311
590641

302632
344 332
441798
566942
868228
336049
1282023
913640
1295623
1250068
1956662
2519390
344 332

1544956
1922010
1012261
932318
1039145
2155316
1386880
1094170
649299
715638
773970
702615
1922010

1991688
2690810
1502031
1704562
1768790
2393064
2405809
1909360
1953497
823000
865028
657924
2690810

* Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації
Держприкордонслужби України)
** 2000-2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи
з 2011 року за даними Держстату України
Враховуючи викладене, підприємства та організації туристичної індустрії
для успішної роботи та зайняття своєї ніші на ринку послуг повинні
використовувати маркетингову діяльність, для того щоб розпізнати,
ідентифікувати і оцінити існуючий або прихований попит на послуги, які
підприємство пропонує або може запропонувати, і спрямувати зусилля фірми
на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих товарів і послуг.
Маркетинг в туризмі повинен вирішувати три найбільших завдання:
1. Збір та аналіз інформації про споживчий попит туристів і кон'юнктуру
ринку туристичних послуг.
2. Організація надання туристичних послуг в суворій відповідності з
попитом і кон'юнктурою ринку.
3. Просування пропонованих послуг до споживача [1].
Проблемна ситуація полягає в тому, що більшість туристських
підприємств України або взагалі не використовують маркетингові технології в
своєї діяльності, або застосовують їх тільки в частині просування пропонованих
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послуг, що нерідко призводить до неповної відповідності пропонованих послуг
вимогам
споживачів.
Наслідком
цього
є
відносно
низька
конкурентоспроможність українського турбізнесу в порівнянні з країнами
розвиненого туризму.
Саме тому туристська індустрія України потребує зростання кількості
професіоналів маркетингу, вдосконаленні маркетингових технологій, їх
адаптації українським можливостям і особливостям умов туризму. Необхідні й
наукові дослідження з розробки механізму системного застосування
маркетингу на туристському підприємстві з метою гармонізації попиту і
пропозиції, їх прогнозування для забезпечення стійкості і стабільного розвитку
туристичного підприємства. Це важливо особливо тому, що в останні роки
пропозиція туристських послуг зростає, а попит на них падає.
Ключовим моментом об'єкта і предмета дослідження є система
маркетингу. Але, якщо взяти до уваги різноманіття туристських підприємств за
їх величиною від мікропідприємства з 3-7 працівників (турагенти,
туроператори, туристичні бюро, агентства) до туристських об'єднань з
чисельністю персоналу в сотні і тисячі людей, за видами діяльності (надання
послуг з розміщення, харчування, транспортування, торгівлі, посередництва і
багато іншого), то механізм маркетингу, як система використання прийомів,
інструментів, методик і схем, буде різним для кожного з видів туристського
підприємства, хоча принципи будуть залишатися єдиними [2]. Цілком
очевидно, що малі туристські підприємства не в змозі виконувати своїми
силами весь комплекс маркетингових досліджень, збирати самостійно всю
необхідну інформацію про стан попиту і кон'юнктури ринку, тенденції та
прогнози їх розвитку, але функціонування без такої інформації для них
пов'язане з ризиком опинитися неконкурентоспроможними, збитковими. Тому
механізм системи маркетингу повинен бути менш витратним, але і достатньо
ефективним. Розрізнятися будуть механізми маркетингової системи в
оздоровниці, що безпосередньо виробляє турпродукт, і організаціях
інфраструктури туризму, так як їх приватні цілі будуть різними і для їх
реалізації потрібні різні маркетингові технології.
У зв'язку з цим, основними завданнями розробки системи маркетингу на
туристських підприємствах, можна назвати наступні:
- узагальнити, уточнити, ідентифікувати і диференціювати категорії:
«маркетинг», «система маркетингу», «механізм маркетингу», «маркетингові
технології», а також: «туризм», «туристське підприємство», «структура
туризму», «індустрія туризму», «структура та інфраструктура індустрії
туризму», тобто категорії, що позначають основні складові об'єкта і предмета
досліджень;
- охарактеризувати функціонування туристичної індустрії в світі і в
Україні;
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- охарактеризувати фактичне використання маркетингу на туристських
підприємствах і оцінити його вплив на ефективність діяльності підприємств
різних організаційно-економічних типів, для чого розробити відповідну
методику;
- розробити варіанти маркетингової системи для туристських підприємств
різних організаційно-економічних типів і розрахувати їх ефективність за
розробленою методикою;
- розробити маркетингову стратегію діяльності туристських підприємств
[2]
Отже, туристська індустрія України потребує збільшення кількості
професіоналів маркетингу, вдосконаленні маркетингових технологій, їх
адаптації українським можливостям і особливостям умов туризму. Необхідні
наукові дослідження з розробки механізму системного застосування
маркетингу на туристському підприємстві з метою гармонізації попиту і
пропозиції, їх прогнозування для забезпечення стійкості і стабільного розвитку
туристичного підприємства.
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ ТА ЄС
На сьогоднішній день придбання товарів, робіт і послуг через Інтернет
набуває все більшого розповсюдження. Така тенденція зумовлена, насамперед,
концентрацією пропозицій товарів певної категорії на одному сайті, каталозі,
віртуальному магазині з можливістю порівняння, пошуку прийнятної ціни,
можливості змістовного вивчення споживчої якості тих чи інших груп товарів.
А наявність відгуків споживачів, які вже придбали бажаний товар дозволяє
мінімізувати небажані витрати та уникнути розчарування внаслідок невдалої
покупки.
Так, 8 червня 2000 р. набула чинності Директива Європейського Союзу ғ
2000/31/ЄС про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства,
зокрема електронної комерції, на внутрішньому ринку (проект Директиви був
схвалений 28 лютого 2000 р. Європейською Радою, а 4 травня 2000 р. Європейським Парламентом).
Таким чином, у ЄС зроблені всі необхідні попередні кроки до формування
рамкових правил для розвитку електронної комерції, ці привила сформовані
двома основними документами: Європейською ініціативою 1997 р. в галузі
електронної комерції та Пропозицією Єврокомісії 1998 р. з питань, що
рекомендуються до включення у Директиву.
Вирішення загальних питань правового регулювання в значній мірі
визначає ефективність застосування Директиви. До такого роду питань
відносяться насамперед встановлення меж регулювання. Ці межі визначаються
виходячи з характеру правовідносин та суб‘єктного складу цих правовідносин.
Для найбільш точного визначення характеру правовідносин у ст. 2
Директиви використаються два ключових поняття:
1.«Послуги інформаційного суспільства»
2.«Координована галузь регулювання»
Це визначення не містить у собі вимог відносно товарів, як таких, їх
доставки споживачеві, а також послуг, які надаються без використання
електронних засобів.
Зараз, оскільки Директива набула чинності, держави-учасники ЄС
зобов‘язані прийняти відповідні закони (якщо вони відсутні) або привести у
відповідність із Директивою діюче національне законодавство, що регламентує
надання послуг інформаційного суспільства в рамках координованої галузі
регулювання.
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Директива затверджує основний принцип, свободи трансграничного
надання послуг в інформаційному суспільстві. Цей принцип реалізований у ст.
З (2), відповідно до якої держави-члени не можуть обмежувати волю надання
послуг в інформаційному суспільстві з територій інших держав-членів із
причин, що виходять за рамки координованої галузі регулювання.
По-друге, державам-учасникам надається право застосовувати обмеження,
щодо конкретних послуг інформаційного суспільства, які надаються з територій
інших держав – учасників.
У ст. 4 (1) йдеться про те, що держави-учасники повинні забезпечити
незастосування до початку діяльності сервіс-провайдерів порядок просто
дозволу, за винятком процедур, які призначені особливо або винятково для
послуг інформаційного суспільства або які охоплюються Директивою 97/ІЗ/ЄС
від 10 квітня 1997 р. про правові основи для видачі загальних дозволів й
індивідуальних ліцензій у сфері телекомунікаційних послуг.
З метою забезпечення певного рівня інформаційної прозорості ст. 5
Директиви вказує державам-членам на включення в їх законодавство вимоги до
сервіс-провайдерів про надання безпосередньо споживачам послуг та
компетентним державним органам в легкодоступній формі й на постійній
основі мінімальний обсяг інформації.
Директива передбачає обов'язок держав-учасників забезпечити у своїх
правових системах можливість укладання договорів з використанням
електронних засобів (ст. 9).
Директива в ст. 10 й 11 установлює спеціальні вимоги до інформації, яка
повинна надаватися сервіс-провайдером при укладанні договору зі споживачем
і при відправленні замовлення одержувачем послуг
Директива віддає пріоритет позасудовим механізмам вирішенням спорів в
галузі електронної комерції, припускаючи, що саме вони найбільш
відповідають сутності послуг інформаційного суспільства, і встановлює
наступні вимоги до законодавства країн-членів (ст. 17).
Крім того, Директивою встановлений ряд обов‘язків і для самих державучасників у цій галузі (ст. 17 й 19). А саме, заохочувати діяльність позасудових
органів по наданню відомостей для Єврокомісії при прийняті принципових
рішень щодо послуг інформаційного суспільства, створювати так звані
«контактні пункти» (сопіасі роіпіз), доступні з використанням електронних
засобів провайдерам та одержувачам послуг, у яких вони можуть дізнатися:
загальні відомості про договірні права та обов‘язки, а також про механізми
оскарження у випадку спорів, включаючи практичні аспекти використання
таких механізмів [1].
В Україні немає чинних нормативних актів, які безпосередньо регулюють
електронну торгівлю, але за останні три роки в законодавстві України дуже
активно розвивається тема використання електронних засобів. Також 18
листопада 2003 року прийнято Закон України про телекомунікації, в якому
вперше було застосоване саме поняття Інтернету, як інформаційної мережі,
також розшифровується поняття доменного імені. Також є цікавим те, що Закон
говорить про комерційні відносини в сфері телекомунікація, але безпосередньо
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поняття електронної торгівлі та шляхи її здійснення він не визначає.
Глава VI цього Закону визначає права споживачів телекомунікаційних
послуг, зокрема права споживачів телекомунікаційних послуг та їх обов‘язки,
захист інформації про споживача та його інтересів у разі припинення діяльності
оператором, провайдером телекомунікація з надання телекомунікаційних
послуг. Наступна, глава VII Закону, регламентує діяльність провайдерів, але
відмінність законодавства України від законодавства ЄС дуже суттєва.
• В Законодавстві ЄС, зокрема в Директиві ғ 2000/31/ЄС про деякі
правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема електронної
комерції, на внутрішньому ринку мова йде саме про регулювання європейських
комерційних відносин, які здійснюються за допомогою телекомунікацій. У той
час як в законодавстві України ми спостерігаємо ситуацію, коли тільки
регламентується діяльність провайдерів телекомунікаційних послуг.
• Директива ЄС передбачає два варіанти початку діяльності провайдерів шляхом дозволу (тобто шляхом отримання ліцензії) та шляхом повідомлення тобто за повідомленням певних державних органів на національному рівні. В
Україні така діяльність здійснюється суто шляхом дозволу - тобто шляхом
отримання ліцензії (Глава VIII Закону), інших варіантів не передбачено.
• Об‘єктом регулювання Директиви є саме електронна комерція та
відповідно діяльність сервіс-провайдерів, які створюють відповідний простір
для реалізації такої торгівлі, в той час як законодавство України, зокрема Закон
України «Про телекомунікації» регулює діяльність не тільки сервіс-провайдерів
в електронних мережах, але також і провайдерів телефонних та телеграфічних
послуг, оскільки вони також входять до поняття «телекомунікації». Тобто не
має специфічного суб‘єктного складу цих відносин, а предмет - телекомунікації
є занадто широким поняттям.
Суттєвим досягненням є прийняття Закону «Про електронні документи та
електронний документообіг». Але всі ці закони більше стосуються діяльності
органів державної влади в Україні. Тобто на відміну від законодавства ЄС,
законодавство України більше орієнтоване не на фізичних осіб-споживачів, а на
вдосконалення роботи держапарату. Вступ Директиви в силу означає
розгортання активного процесу формування єдиного європейського правового
простору для поширення та гармонізації дій держав-членів щодо електронної
комерції, що буде стимулювати розвиток як європейську, так і світову он-лайн
торгівлю. Тому, Україна яка прагне до вступу в ЄС також буде вдосконалювати
власне законодавство в сфері електронної комерції.
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Розвиток суспільних відносин в Україні та у світі в цілому висуває нові
вимоги до мінімального якісного рівня особистості, на якому індивід повинен
перебувати, щоб бути «успішним» не тільки у особистому житті, а й з
професійної точки зору. У всьому світі користуються попитом здорові, освічені,
креативні, стабільні люди. Досягти такої характеристики доволі складно і
трудомістко.
Неможливо розглядати розвиток особистості лише з однієї сторони, адже
людина розвивається у багатьох аспектах одночасно, наприклад, економічному,
біологічному, політичному тощо.
Оскільки у динамічному сьогоденні увага все більше звертається на
цінності здоров‘я індивіда, і, як наслідок, його стабільності та економічної
ефективності доцільним є фокусування уваги на ролі фізичного виховання у
загальному розвитку і підтриманні нормального функціонування організму
людини.
Фізична культура є одним з найважливіших засобів підвищення соціальної
та трудової активності людей, задоволення їх моральних запитів та
різноманітних потреб у вербальному та невербальному спілкуванні. Крім цього,
фізична культура об‘єднує людей, є одним з найкращих засобів улагодження
конфліктів та налагодження зв‘язків як на мікро- так і на макрорівнях.
Фізичне виховання потрібне людині для того, щоб бути в змозі брати
участь у найрізноманітніших видах діяльності (професійній, громадській,
спортивній, художній та ін.). Воно розвиває структуру особистості, робить її
комунікативною, здатною до просторового мислення, креативною, формує
вольову особистість, що є дуже важливим для подальшого професійного й
особистісного зростання, і, як наслідок, надає підстави для створення якісного
працівника. Це можливо за умови різноманітності змісту, форм і способів
діяльності людини та їх оптимального поєднання у процесі її культурного
розвитку [2].
Народна мудрість каже: «У здоровому тілі – здоровий дух». Цілком
зрозуміло, що фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, духовну
та інші сфери особистості в силу єдності на взаємопов‘язаності матеріальної
оболонки і духовного в людині.
Фізичне виховання – самостійна і особлива галузь культури і науки, адже
основою її змісту є раціональна, цілеспрямована рухова діяльність людини, яка
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є основним фактором формування і покращення її фізичного стану та
життєдіяльності в цілому. Ця дисципліна є визначною для дітей і молоді, хоча
часто вважається неважливою. Нехтування фізичними вправами і заняттями
фізкультурою неминуче призводять до ожиріння, порушень обігу речовин,
інших хвороб та проблем, які в свою чергу є причиною глузувань однолітків та
інших соціальних проблем, що випливає у психологічні проблеми, відставанні
у навчанні тощо.
Слід зазначити, що фізична культура з‘явилась ще у первісному
суспільстві і одночасно розвивалась з загальною культурою людства. Фізичні
заняття були обов‘язковими для населення Спарти, частини Давньої Греції і
ряду інших країн і зумовлювались такими об‘єктивними причинами, як
необхідність витривалості чоловіків у війнах, в яких часто доводилося
проходити пішки тисячі кілометрів, потреба у додатковій військовій силі у
вигляді жінок при облогах міст тощо. Сила, спритність і фізична витривалість
цінувались на протязі усієї історії людства. Спортивна етика особливо активно
розвивалась в останні століття [1; с.14-20]
Але тоді, як у розвинених країнах зайняття спортом заохочується, фізична
культура в Україні перебуває у стадії занепаду. Вона недостатньо
підтримується державою, що призводить до скорочення спортивних споруд,
скорочення штатів працівників тощо. Спорт в Україні, у більшості випадках, є
не безкоштовний, тому обмежується право бажаючих займатись.
Отже, фізична культура відіграє значну роль у формуванні та
самореалізації особистості, заохочуючи її до спілкування та покращення
власного фізичного стану. Крім цього, вважається, що фізичне виховання
особистості впливає на внутрішній стан людини, робить людину
дисциплінованою і допомагає їй знайти шляхи порозуміння з іншими, і тим
самим збільшує цінність людини, як трудового ресурсу.
Список використаних джерел:
1. Педагогіка фізичної культури: Навчальний посібник / Г.П. Ковальчук,
В.В. Присакар. – Кам'янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. 424 с.
2. Булич Э. Г. Здоровье человека / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. -К.
Олімпійська література, 2003. – 424 с.

349

Роман Бенкалюк
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
За досить короткий історичний період світ зазнав докорінних змін.
Сучасне становище молоді в Україні визначається наступними
чинниками:
– мінімальна участь молоді в об‘єднаннях громадян, повільне зростання
громадянської та національної свідомості, активності молоді;
– відсутність системи формування ціннісних орієнтацій;
– низький рівень поінформованості молоді з питань участі в усіх сферах
суспільного життя, процесі формування і реалізації державної молодіжної
політики;
– нелегальна зовнішня трудова міграція частини молоді;
Негативні тенденції, що зараз домінують в молодіжному середовищі:
–зменшується абсолютна чисельність і частина молоді в структурі населення у
зв'язку з негативними демографічними процесами;
– погіршується стан фізичного і психічного здоров'я молодого покоління, що
може призвести до якісного зниження репродуктивного, інтелектуального,
економічного потенціалу суспільства.
-триває маргіналізація і криміналізація молодіжного середовища, збільшується
число молодих людей, схильних до правопорушень;
– знижується якість освіти;
– відбувається деградація структури зайнятості, руйнування трудової мотивації
молодих працівників.
– частина підприємців не перевищує 2-3% від чисельності всієї молоді, молоді
люди практично не представлені в малому і середньому бізнесі;
Водночас, спостерігається зростання позитивних тенденцій в розвитку
української молоді:
– у молодіжному середовищі дозріває потужний інноваційний потенціал.
Збільшується число молодих людей, що вибирають особисту ініціативу як
головний спосіб вирішення своїх проблем;
– зростає самостійність і практичність, відповідальність за свою долю,
мобільність, сприйнятливість до нового;
– збільшується престижність якісної освіти і професійної підготовки.
– зростає економічна зацікавленість у збереженні свого здоров'я;
Поряд з процесом розвитку цих тенденцій за останнє десятиліття зазнав
істотних змін характер ставлення держави і суспільства до молоді:
– споживче ставлення до молоді у сфері економіки і праці змінилося
незатребуваністю;
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– насторожене, недовірливе ставлення у сфері політики змінилося відвертими
маніпуляціями. Молодь розглядається виключно як електоральний ресурс;
– тотальний контроль у сфері культури змінився байдужістю і передачею даної
сфери під вплив засобів масової інформації та індустрії розваг, бізнес яких
побудований на культивуванні споживача, примітивних людських інстинктів;
– повчально-опікунське ставлення в духовно-ідеологічній і виховній сферах
трансформувалося в нерозуміння і байдужість з боку старших поколінь.
Головними завданнями національної молодіжної політики є:
– вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення
правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих
громадян, діяльності молодіжних організацій для повноцінного соціального
становлення та розвитку молоді;
– допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих
можливостей та ініціатив, широке залучення юнаків і дівчат до активної участі
у національно-культурному відродженні українського народу, формуванні його
свідомості, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей;
– залучення молоді до активної участі в економічному розвитку України;
Пріоритетними напрямками роботи у розвитку молодіжної політики є:
– сприяння створенню умов для формування у молоді сталих традицій та
мотивацій щодо здорового способу життя;
– сприяння забезпеченню зайнятості молоді;
– сприяння діяльності молодіжних, дитячих громадських організацій та їх
спілок;
– створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною
культурою і масовим спортом;
– удосконалення системи дитячо-юнацького та резервного спорту;
– сприяння діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту України;
Для українських органів державної влади у здійсненні молодіжної
політики найголовнішими напрямками діяльності є:
– забезпечення правової й соціальної захищеності молоді;
– надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму
соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й фізичного розвитку,
охороні здоров'я, професійній підготовці й працевлаштуванню;
– забезпечення збалансованого сполучення державних, суспільних інтересів та
прав особистості у формуванні і реалізації національної молодіжної політики;
– пріоритет суспільних ініціатив стосовно аналогічної діяльності державних
органів та установ при фінансуванні заходів і програм, що стосуються молоді;
– залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні і реалізації
програм, що стосуються молоді, суспільства та держави.
Державна молодіжна політика в Україні повинна стати пріоритетним і
специфічним напрямком діяльності держави й здійснюватися:
– в інтересах молодої людини, суспільства, держави;
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– з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального,
історичного, культурного розвитку і світового досвіду державної підтримки
молоді;
Державна молодіжна політика повинна формуватися й реалізовуватися
шляхом:
– прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, спрямованих на
реалізацію державної молодіжної політики;
– проведення у Верховній Раді України щорічних слухань про становище
молоді та підготовки доповіді з цього питання Верховній Раді України,
Президенту України;
– діяльності в органах державної влади та управління всіх рівнів структурних
підрозділів, що займаються проблемами молоді;
– створення соціальних служб для молоді та підготовки соціальних
працівників;
– розробки та реалізації державних цільових програм з питань молодіжної
політики;
Держава забезпечує організацію дозвілля молоді через:
– широку пропаганду способу життя, що дозволяє проводити молоді дозвілля в
освітніх та ігрових заходах, у тому числі через соціальну рекламу;
– впровадження програм оздоровлення для підлітків та молоді;
– збереження та розвиток індустрії відпочинку молоді;
– підтримка доступних, розвиваючих програм організації дозвілля за місцем
проживання молоді, у тому числі молодіжного туризму;
– розвиток соціокультурних, спортивних та інших об‘єктів дозвілля та
оздоровлення молоді, особливо у сільській місцевості та районах міських
новобудов.
Шляхи сприяння зайнятості та працевлаштуванню молоді:
– створення системи аналізу та прогнозу щодо попиту на професії на ринках
праці та адекватного реагування системи освіти та працевлаштування;
– збереження гарантії першого робочого місця, адаптація та підвищення
конкурентноздатності молоді на ринку праці, розширення можливостей
здобуття професійної освіти;
– розробка та імплементація заходів з квотування робочих місць для молоді;
– сприяння адаптації молоді у трудових колективах;
– сприяння соціальному партнерству між владою та бізнесом для забезпечення
зайнятості молоді;
– організація молодіжних практик на робочих місцях для молоді, що
навчається;
– здійснення довгострокових програм щодо забезпечення зайнятості
випускників професійних освітніх установ, підтримка їх стабільності,
повноцінної трудової діяльності.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
Проблема успішної соціалізації сучасної молоді набула великої значущості
у сучасному суспільстві, орієнтованому на інтеграцію до європейського
простору. Її важливість визначається такими чинниками та факторами: вимоги
суспільства до засвоєння соціальних норм і законів; набуття соціального
досвіду пов‘язано із розширенням соціальних контактів; поява нових інститутів
соціалізації; проблема віртуалізації суспільства за рахунок появи Інтернету;
розвиток мережевих співтовариств зі своїми законами, культурою, мовою;
інтернет-простір стає альтернативою простору реальному і конкурує з іншими
інститутами соціалізації. Саме тому мета нашого дослідження виявити
особливості соціалізації особистості у віртуальному просторі.
За даними дослідження компанії «ІnMind» станом на початок 2-го півріччя
2014 року 17,6 мільйонів жителів України старших 15 років (45% дорослого
населення) регулярно користуються Інтернетом, а чисельність інтернетаудиторії з 2008 збільшилася на 44%. Проте, незважаючи на зростання часу,
який молодь проводить у інтернет-просторі, досліджень саме соціалізаційних
процесів у Інтернеті вкрай недостатньо.
Проблему соціалізації особистості посередництвом віртуального простору
досліджували Є.К.Айдаркін, Є.А.Барсукова, М.А.Данилова, В.В.Жилкін,
А.І.Лучинкіна, В.Л.Сілаєва, А.Б.Скуратов [1-5].
Соціалізація (англ. socialization; від лат. socialis - суспільний) – процес
засвоєння індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв‘язків і
стосунків [БПС, 2002, С.471-472]. У процесі соціалізації людина набуває
переконання, суспільно схвалювані форми поведінки, необхідні їй для
нормального життя у суспільстві. Під соціалізацією слід розуміти весь
багатогранний процес засвоєння досвіду суспільного життя і суспільних
відносин.
Основні джерела соціалізації такі: передача культури через сімейний та
інші соціальні інститути; взаємний вплив людей у процесі спілкування і
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спільної діяльності; первинний досвід, пов‘язаний з періодом раннього
дитинства, з формуванням основних психічних функцій і елементарних форм
суспільної поведінки; процеси саморегуляції, співвідносні з поступовою
заміною зовнішнього контролю індивідуальної поведінки на внутрішній
самоконтроль.
Віртуальність – вигаданий, уявний об‘єкт, суб‘єкт, категорія, ставлення,
дія тощо, не присутній в цей час у реальному світі, а створений лише грою уяви
людської думки, або зімітований за допомогою інших об‘єктів.
Віртуальний простір – нелінійний багатоваріантний процес діалогічної
взаємодії людини і світу у ситуації невизначеності, а Інтернет-соціалізація –«це
багаторівневий процес, який розгортається на всіх щаблях віртуального
простору і являє собою процес інтерференції зразків поведінки, психологічних
установок, соціальних норм і цінностей, знань, навичок, засвоєних суб‘єктом у
реальному суспільстві і можливих привабливих для особистості, але не
реалізованих у реальному просторі у силу неможливості їхньої реалізації,
зразків поведінки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей,
знань, навичок, в результаті якого формується новий вид ідентичності –
віртуальна ідентичність суб‘єкта в Інтернеті [4, C.95-96].
У нашому емпіричне дослідженні були задіяні 183 студенти ВТЕІ КНТЕУ,
середній вік яких становив 19,5 років, осіб жіночої статі – 58,5%, чоловічої –
41,5%.
Дослідницький інструментарій: авторська анкета для виявлення
інформації щодо залучення до віртуального простору; методика «Інститути і
механізми соціалізації» А.І.Лучинкіної; опитувальник «Світоглядні установки»
[4]; опитувальник «Особистість у віртуальному світі» А.І.Лучинкіної. У
віртуальному просторі діагностичні завдання було розміщено на платформі
середовища GOOGL [4].
Запропонований нами банк методик дозволяє вивчити перебіг процесу
інтернет-соціалізації особистості, зокрема: місце Інтернету серед інститутів
соціалізації особистості, провідні механізми соціалізації в інтернет-середовищі,
когнітивно-інструментальні характеристики користувачів, погреби і мотиви, які
задовольняються в інтернет-середовищі, трансформацію світогляду і
формування віртуальної особистості. Крім того, застосування визначених
методів і методик дозволяє виявити групи користувачів із девіантним напрямом
інтернет-соціалізації.
Основні результати дослідження такі:
вперше респонденти почали користуватися Інтернетом переважно у 1015 років (72,3%);
протягом доби студенти проводять принаймні 2-5 годин в Інтернеті
(44,6%) або 5-10 годин (38,5%);
найвідвідуванішими є такі напрямки віртуального простору: соціальні
мережі (53,8%), ігрові портали
(16,9%), інтернет-магазини (9,2%),
порнографічні сайти (6,2%), віртуальні музеї, галереї, кінотеатри (4,6%);
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переважна більшість студентів вважає, що сучасна людина не може
обійтися без Інтернету (72,3%);
провідні інститути соціалізації особистості студента такі (у стенових
балах): сім‘я (9,1), інтернет-середовище (8,2), школа (8,0), ЗМІ (6,4),
неформальні об‘єднання (3,1);
основні механізми соціалізації вживані студентами (у порядку
спадання): включеність та самовираження, соціальна фасілітація, ідентифікація,
наслідування, конформність, копіювання;
віртуальному світу надають перевагу над реальним за такими
параметрами як реалізація особистості (79,8%), безпека (65,15%), просторова
мобільність та охопленість (76,8%), інваріантність та множинність образу (67,
5%);
для 65 % студентів віртуальний світ важливіших, ніж реальний;
активна залученість до віртуального простору трансформувала
світоглядні установки студента, активізувала готовність до змін та надбання
нового досвіду й знань, посилила емоційну насиченість життя та можливість
контролювати зазначені процеси.
Інтернет-середовище є вагомим інститутом соціалізації особистості
студента, якому притаманні свої правила та закономірності; нормативний
перебіг процесу інтернет-соціалізації передбачає цілісність та гармонійність
розвитку особистості, не порушує нормального перебігу самореалізації
особистості користувача у реальному просторі; надмірна віртуалізація
особистості, у поєднанні з асоціальною спрямованістю свідчить про девіантний
напрям інтернет-соціалізації – тролі, базіки, спамери, хакери, гравці, інтернетмауглі, інтернет-дикуни.
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИРОДИ
ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ
На даному етапі розвитку суспільства особливої уваги набувають
загальнолюдські цінності. Адже, вони виступають регуляторами поведінки
всього людства, а також являють собою найважливіші критерії, стимули і
знаряддя пошуку шляхів до взаєморозуміння, злагоди і збереження життя
людства. Варто наголосити, що загальнолюдські цінності мають конкретноісторичний характер. Їх розуміння в різні епохи значно відрізняється від їх
розуміння в сучасному суспільстві.
Вивченням загальнолюдських цінностей та їх тлумачень у різні етапи
суспільного розвитку займались такі дослідники, як Ф. Знанецький, М. Вебер,
У. Томас, Р. Перрі, Дж. Дьюї та інші. Проте на сьогоднішній день немає
єдиного бачення того, що являють собою загальнолюдські цінності.
Метою даної статті є загальний огляд та вивчення поняття
загальнолюдських цінностей, а також огляд їх природи.
Все, що існує у світі, може стати об‘єктом ціннісного відношення, тобто
оцінюватися людиною як добро чи зло, можливе чи неприпустиме, істинне чи
хибне. Головне завдання аксіології полягає в тому, щоб показати місце
цінностей у структурі буття й у відношенні до фактів реальності.
На сьогоднішній день немає точного визначення поняття «цінність»,
частіше використовується поняття «загальнолюдські цінності», оскільки саме
вони є базовими та ключовими. Загальнолюдські цінності є так би мовити
збірною системою цінностей. Наприклад, матеріальні, соціально-політичні, та
духовні цінності тісно взаємопов‘язані між собою, в кожному з цих видів є
аспект іншого виду цінностей. Крім того, в них є цінності, які можна
адресувати і до матеріальних, і до соціально-політичних, і до духовних. І саме
ці цінності володіють загальнолюдською значущістю. До них можна віднести
життя, здоров‘я, волю, істину, свободу і тому подібне, природа яких
об‘єктивна.
Як відомо, на кожному історичному етапі суспільного розвитку
формується своя специфічна система цінностей, притаманна лише даній
спільності, нації, суспільству чи історичній епосі. Відповідно саме до цієї
системи формуються цивілізації. Проте в кожній такій системі можна виділити
ті цінності, які незмінно присутні в кожній з них, однаково актуальні для
кожної історичної епохи, для кожної нації. Саме такими є загальнолюдські
цінності.
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Єдиного трактування та остаточного поняття загальнолюдських цінностей
не знайдено, через надзвичайно велику кількість думок. Не зважаючи на це
можна виділити цінності, які безсумнівно можна віднести до загальнолюдських
це:
цінність людського життя;
смисл життя, добро, справедливість, краса, істина, свобода тощо;
цінність природи як основи життєдіяльності людини, запобігання
екологічній кризі, збереження навколишнього середовища;
відвернення загрози термоядерної війни;
забезпечення
свободи,
демократизації
усіх
сфер
людської
життєдіяльності – економіки, політики, культури тощо [1, с. 80 83].
Говорити про сприйняття загальнолюдських цінностей досить важко так,
як загальне – завжди є тією чи іншою мірою абстракція, лише можливість,
чимось зумовлена, але тим самим – і дещо стійке, постійне; буття ж
індивідуальних цінностей завжди пов‘язане не стільки з усвідомленням, скільки
з причетністю, плинністю буття, зривами і становленням. Загальне має рамки,
воно так чи інакше оформлене, обмежене, а індивідуальне завжди як інтенція
[4].
Можна зазначити, що загальнолюдські цінності це ціннісна значущість
предметів, явищ, ідей для даного суспільства або для світового співтовариства.
Загальнолюдські цінності складають ціннісно-нормативну систему, що
формується в процесі становлення і розвитку суспільства й відображає
результати реальної взаємодії ідеалів і інтересів усіх соціальних верств і груп
або світового товариства. Ця система являє собою:
По-перше, соціально-політичні і моральні принципи, що поділяються
більшістю населення або країни, всього світового товариства.
По-друге, соціально-політичні цінності, загальнолюдські (національні)
ідеали, загальнонародна мета й основні засоби її досягнення (соціальна
справедливість, людська гідність, громадянський обов‘язок, цінності
матеріального благополуччя і багатства духовного життя). Загальнолюдські
цінності це цінності природні, і цінності, що за самою суттю і значущістю
мають глобальний характер (проблеми миру, роззброєння, міжнародного
економічного порядку та ін.) [2].
Суть теперішнього осмислення полягає в тому, що проголошується
пріоритетність загальнолюдських цінностей над цінностями груповими,
насамперед, класовими, національними, тому що без цього не може бути
подальшого успішного розвитку всіх народів. З погляду ієрархій, тобто
розташування цінностей відповідно тієї ролі, що вони відіграють у житті
суспільства і людини, виділяються три групи цінностей.
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По-перше, цінності, що мають другорядне значення для людини і
суспільства. Це такі, без яких функціонування суспільства і людини не
порушується. За аналогією з третьою групою ці цінності можна назвати
нижчими.
По-друге, цінності повсякденного попиту і повсякденного побуту. До цієї
групи належать більшість матеріальних і духовних цінностей. Це все те, що
необхідно для нормального задоволення матеріальних і духовних потреб
людини, без чого суспільство не може функціонувати і розвиватися.
По-третє, вищі цінності. Ці цінності вінчають складну і багатоярусну
систему і відображають фундаментальні відносини і потреби людей.
У сучасних умовах члени суспільства мають орієнтуватися на ті
загальнолюдські цінності, які зумовлені потребами соціально-економічного
розвитку. До них належать: прагнення набувати новий досвід; готовність до
соціальних змін у рамках еволюційного розвитку суспільства; вияв почуттів
толерантності; орієнтація у своїй діяльності на сьогочасне і майбутнє, а не на
минуле; усвідомлення необхідності готувати себе до життя в умовах ноосфери;
повага до сучасних досягнень науки й техніки; турбота про збереження
довкілля як визначальної передумови існування людини на Землі; прагнення до
високого рівня вихованості, розуміння пріоритетності виховання в освітньому
процесі; культ Матері і Батька, Родини; пріоритет духовного щодо
матеріального; прагнення жити по совісті; оберігати честь людини, тієї
спільності, до якої належить особистість [3, с. 76 85].
Розглянувши питання сутності та природи загальнолюдських цінностей,
можна підсумувати, що загальнолюдські цінності є системою, що формується в
процесі розвитку суспільства та відображає результати взаємодії ідеалів та
інтересів усіх соціальних верств населення. І з огляду на те, що єдиного підходу
щодо трактування загальнолюдських цінностей не існує, то важливим є
продовження вивчення та дослідження аспектів розвитку загальнолюдських
цінностей.
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ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
На сьогоднішній день психофізіологічні основи навчальної та
інтелектуальної діяльності студентів тісно пов‘язані зі станом їхнього здоров‘я
та здатністю адаптуватися до нового соціального середовища, яким є колектив
навчального закладу. Пристосування до системи навчання, усвідомлення й
ступінь прийняття цінностей майбутньої професійної діяльності – все це
супроводжується великим напруженням компенсаторно-пристосувальних
механізмів молодого організму. Тому процесу адаптації студентства та
подоланню його дезадаптації надається чимала увага з боку викладачів
фізичного виховання.
Цим питання займались такі вченні як Е.Ильин, А. Лотоненко, Н.Фомин,
Ю.Смирнов, В.Курись, А.Самсоновой,
Р.Цаллаговой,
Н.Мельникова,
А.Трескин, С.Ерегина, И.Свищев, А.Починкин, Б.Ланда та інші.
Адаптація – це пристосування організму до нових умов існування – це
одна з найважливіших особливостей живих систем. Поряд із соціальною
адаптацією розрізняють біологічну, та окремо – психофізичну адаптацію.
Соціальна адаптація розглядається як проблема психологічна, але вона також
залежить від фізіології, від фізіологічних процесів, які відбуваються переважно
в центральній нервовій системі [5, с.163].
Структура фізіологічного пристосування носить динамічний характер,
вона постійно змінюється. До неї можуть входити різні органи, різні
фізіологічні та функціональні системи. Адаптаційні процеси в організмі
проходять ефективно лише тоді, коли студентам пропонують відповідне за
обсягом та інтенсивністю навантаження. Невелике та надмірне навантаження
не сприяє адаптації. Оптимальний індивідуальний розмір навантаження
залежить від здатності організму індивіда опрацьовувати запропоновану
кількість певної роботи [3, с.143].
Правильне визначення періодичності сполучення тренувальної роботи і
відпочинку – одна з ключових проблем адаптації, що забезпечує успішність
удосконалення функціональних можливостей. В будь-якому випадку, працю і
відпочинок слід розглядати в єдності. Здатність організму молодої людини до
адаптації в новому середовищі багато в чому залежить від індивідуальних
резервних можливостей, які вона повинна реально оцінювати, дбайливо до них
ставитись, і за певних обставин, збільшувати їх. У одних студентів процес
адаптації проходить плавно, у інших стрибкоподібно. І все ж 35% студентів
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відчувають дезаптаційний синдром. До психофізичного дискомфорту може
призводити не тільки навчальне навантаження, але й неорганізована система
праці й відпочинку студентів [2, с.67].
Особистісні якості багато в чому визначають загальній процес адаптації
студента до нових умов життєдіяльності в вищому навчальному закладі.
Взаємовплив студентів один на одного – складний процес, який залежить і від
загальної підготовленості, і від рівня знань окремих студентів, від їх фізичного
стану і матеріального забезпечення тощо. Ступінь активності пов'язаний з
мобілізацією сили волі, духовних і фізичних сил [4, с.67].
Забезпечити високу здатність адаптації до нових умов навчання в вузі та
регулювання психоемоційного і функціонального стану юнаків і дівчат
можливо засобами фізичної культури. Загальний ефект регулярних фізичних
вправ, занять спортом знаходить прояв в підвищеній стійкості центральної
нервової системи, позитивних змінах у опорно-рухомому апараті, зменшенні
затрат енергії в стані спокою, істотному зменшенні відновлення після
фізичного навантаження будь-якої інтенсивності. Як правило, підвищення
загальної тренованості до фізичного навантаження має й неспецифічний ефект
– підвищення стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища до
простудних і інфекційних захворювань [1, с.196].
Таким чином, процес адаптації організму до впливу зовнішніх факторів є
фізіологічною основою й змістом функціональних і рухових здатностей у
процесі фізичного виховання і самопідготовки студентів. Використання
відповідного фізичного навантаження покращує проходження розумових
процесів, вдосконалює увагу, підвищує обсяг пам‘яті, активізує функцію
слухового аналізатора. У добре фізично підготовленої людини менший час
реакції переключення від однієї дії до іншої, краща розумова працездатність і її
стійкість.
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ОЗДОРОВЧИЙ БІГ, ЯК ЗАСІБ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Інтенсифікація навчання у вищих навчальних закладах вимагає високої
працездатності і здоров‘я студентів. Останнім часом чимало авторів відмічають
суттєве погіршення стану здоров‘я студентської молоді. Фізичне виховання як
складова системи виховання майбутніх фахівців відіграє важливу роль у
збереженні й зміцненні здоров‘я студентів, підвищенні фізичної
працездатності, збільшенні тривалості життя, формуванні професійно важливих
якостей особистості [2, 4].
Здоров‘я студентів залежить від багатьох факторів, основні з яких
пов‘язані зі способом життя та рівнем рухової активності. Здоровий спосіб
життя – це заняття фізичною культурою, раціональне харчування, дотримання
правильного добового режиму, догляд за тілом, відмова від шкідливих звичок,
боротьба із зайвою вагою, загартування [1, 4].
Систематичне залучення м‘язової системи до рухової активності чинить
величезний вплив на весь організм, стимулює інтелектуальну діяльність
людини, підвищує продуктивність розумової праці і добре впливає на психічну
й емоційну діяльність людини. Для цього потрібно цілеспрямовано
використовувати відомі кожному студентові форми фізичної культури (ранкова
гімнастика, прогулянки, оздоровчий біг, гімнастичні вправи).
Однією з найкращих і найбільш доступних форм самостійних занять
фізичною культурою є оздоровчий біг. Біг – це природній спосіб пересування
людини в просторі. Загальний вплив бігу на організм пов'язаний зі змінами
функціонального стану нервової системи, компенсацією відсутніх
енерговитрат, функціональними зрушеннями в системі кровообігу й зниженням
захворюваності. Бігові тренування на витривалість є незамінним засобом
розрядки й нейтралізації негативних емоцій, які викликають хронічну нервову
перенапругу. Завдяки активізації жирового обміну біг є ефективним засобом
нормалізації маси тіла [3, 5].
Заняття бігом позитивно впливають на здоров‘я людини, оскільки вони
істотно знижують захворюваність, підвищують тривалість життя та стійкість
організму до різного роду несприятливих чинників зовнішнього середовища.
Завдяки природності та простоті рухів, можливостям проводити тренування
практично в будь-яких умовах і в процесі занять домагатися значного
розширення функціональних можливостей, цей вид спорту останніми роками
став масовим захопленням у багатьох країнах світу. Проте слід пам‘ятати, щоб
підвищити ефективність занять, необхідно освоїти раціональну техніку,
навчитися правильно дозувати тривалість і швидкість бігу. Для досягнення
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максимального оздоровчого ефекту необхідно правильно організовувати свої
заняття:
1) бігом слід займатися свідомо і активно, тобто розуміти загальну мету і
завдання занять, а також аналізувати і контролювати свої дії;
2) заняття мають бути систематичними, з дотриманням послідовності,
регулярності, оптимально чергувати фізичні навантаження і відпочинок;
3) необхідно правильно дозувати фізичне навантаження з урахуванням
віку, статі, стану здоров‘я, фізичної підготовленості, індивідуальних
особливостей;
4) потрібно займатися безперервно і тривало, а саме, будувати заняття як
цілорічний і багаторічний процес, зберігаючи спрямованість на оздоровчий
ефект;
5) поєднувати біг з іншими фізичними вправами;
6) оптимально використовувати природні фактори – сонце, повітря, воду,
дотримуватися при цьому правил особистої гігієни.
Бажано бігати вранці, але не раніше, ніж через 10 хвилин після сну.
Починати заняття необхідно з рівномірного бігу в повільному темпі приблизно
7 хв. для юнаків і 5 хв. для дівчат. Мінімальна кількість тренувальних занять
оздоровчим бігом – 3 рази на тиждень. Після 4 місяців таких занять тривалість
бігу треба поступово збільшувати [3].
Біг позитивно впливає на психоемоційний стан людини, викликаючи
відчуття радості, бадьорості. Як наслідок, після тренувань поліпшується
настрій, підвищується розумова працездатність.
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Під поняттям «професійна самореалізація» розуміють соціалізований шлях
гармонійного розвитку особистості, поєднаний із здобуттям професійнопрактичного та духовного досвіду в процесі отримання кваліфікації спеціаліста
в період первинного професійного становлення (навчання у вищій школі) та
вдосконалення фахового зростання в процесі виконання професійних ролей і
обов'язків, що є невід'ємним атрибутом розкриття і здійснення особистісного
професійного потенціалу.
Вивченням цього питання займалися такі науковці, як: К. О. АбульхановоїСлавської, О. І. Артемової, Г. С. Батіщева, О. Ф. Бондаренко, Є. І. Головахи, Л.
Когана, Г.С. Костюка, Н. Пилипенка.
Ця тема актуальна, оскільки на сьогоднішній день для молодого покоління
досить важким є знайти себе у професійній діяльності, реалізувати свої
навички, отриманий досвід у світі, який постійно змінюється і кожного разу
потребує чогось нового.
Сутність професійного самовизначення полягає в усвідомленні
особистістю відповідності своїх можливостей психологічним вимогам професії,
своєї ролі в системі соціальних відносин і своєї відповідальності за виконання
зобов'язань, які виникають у зв'язку зі зробленим вибором.
В загальному, професійна реалізація особистості впродовж її життя
передбачає такі основні етапи: професійне самовизначення, професійне
становлення в обраній сфері діяльності, фахове зростання і розвиток
компетенції [1, с. 98-99].
Професійне становлення особистості відбувається, коли вже обраний фах.
Але, на практиці, коли в дію вступають так звані кризові ситуації (втрата
роботи, банкрутство підприємства, зниження професійного статусу в колективі)
вже виникає нове бачення, яке змушує уточнювати, коректувати процес
фахової самореалізації людини, звертаючись до свого життєвого і професійного
досвіду. Внаслідок кризових умов життєіснування людини в структурі
мотивації деформуються і руйнуються високі, значимі для людини цінності,
виникають додаткові аспекти ціннісної кризи, необхідність зміни провідних
мотивів, а індивідуальні життєві стереотипи глибшого (несвідомого)
психологічного рівня поглиблюють соціальну дезадаптацію психологічно
ригідних людей, неспроможних швидко адаптуватися до мінливих соціальних
умов. Успішній професійній самореалізації в кризових умовах життєдіяльності
людини сприяє професійна компетентність, яка дає особистості можливість не
просто адаптуватися до професії, а більше − адаптувати професію до себе [4, с.
73-75].
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Сьогодні, в процесі переходу українського суспільства до ринкової
економіки, відбувається неминуча трансформація значимих для людини
цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань − як можливий шлях
конструктивної активізації професійної реалізації особистості. Такий широкий
спектр особистісних властивостей, здатний вплинути на зовнішні обставини
розгортання індивідуального професійного буття, що відрізняється від інших
специфічних способів існування у світі. Змістовим осередком цієї проблеми є
визначення самою людиною потенціальних ознак індивідуального буття для
успішної професійної адаптації в мінливому просторі людського буття.
Труднощі самореалізації у професійній сфері залежать як від зовнішнього
фактора (соціального), так і внутрішнього (рівня самоповаги і самосприйняття,
особливостей ціннісно-мотиваційної сфери, комунікативних, емоційновольових характеристик). Найвагомішим фактором, що стимулює продуктивну
професійну реалізацію в умовах професійної кризи, виступає саме другий,
особистісний − як комплекс особистісно-індивідуальних та мотиваційних
психологічних характеристик особистості відповідальної, перш за все, за своє
життєзвершення, здатної швидко адаптуватися до соціальних змін і
конструктивної самореалізації в професійній сфері.
Самореалізація особистості є важливим показником її життєдіяльності, а
особливо у професійній сфері − одній з провідних сфер людської
життєдіяльності. Необхідним атрибутом самореалізації є саморозвиток
особистості як прояв суб'єктної активності у будь-якій діяльності. У зв'язку з
цим важливо виокремити самореалізацію, її якісний рівень як показник
продуктивності життєвого шляху, успішності у професійній діяльності.
Професійна самореалізація особистості розглядається як характеристика
всього її життєвого шляху в контексті професійної сфери від етапу початкового
професійного становлення до передвиходу на пенсію. В умовах суспільних
відносин нового типу і соціально-економічної кризи, комерціалізації життя має
свою специфіку трансформація мотиваційних особливостей професійної
самореалізації особистості [1, с. 6].
На різних етапах життєвого шляху особистості процес актуалізації
професійного потенціалу з метою його ефективного використання відбувається
по-різному, в залежності від індивідуальних особливостей: віку, статі, стану
здоров'я, когнітивної складності в оцінюванні визначених життєвих цілей і
цінностей, оцінювання труднощів професійної реалізації, широкого спектра
особистісних властивостей, домінування мотивації досягнення успіху в
професійній діяльності чи мотивації уникнення невдач.
Мотивації мають найбільше значення для професійної самореалізації
особистості. Успішність професійної діяльності залежить, безперечно, не тільки
від професійних знань, умінь, комунікативної контактності, навичок, але й від
професійної мотивації.
У сучасних умовах молодь, яка закінчила навчальні заклади все частіше
відчуває себе зайвою на ринку праці. Брак вільних робочих місць, відсутність
роботи за спеціальністю, низька територіальна мобільність як наслідок
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нерозвиненості соціальної інфраструктури призводять до невпевненості молоді
в завтрашньому дні. Також, навіть, якщо хтось і знайшов роботу по
спеціальності, то в деяких випадках спостерігається така ситуація, що в умовах
нестабільності молоді робітничі кадри можуть бути скороченими з підприємств
через брак відповідного досвіду (до 10-20 %), працівники фінансових установ –
через зменшення обсягу операцій та зниження рівня доходу (до 9-12 %),
менеджери середньої ланки – через оптимізацію організаційних структур
суб‘єктів господарювання, що пов‘язано із уповільненням темпів ділової
активності (до 8-10 %), працівники держапарату − через проголошення
Президентом України скорочення чисельності держапарату, в тому числі по
Секретаріату на 20% тощо [1, с.51].
В Україні згідно зі статистичними даними станом на 2013 р. функціонують
приблизно 823 вищих навчальних закладів: 334 університетів і академій та 489
технікумів і коледжів. У 2013 р. було зареєстровано 931642 випускники, з яких
тільки 19,5 % отримали направлення на роботу з допомогою навчальних
закладів. Можна зробити висновок, що зі 100 %, лише п‘ята частина
реалізувала себе в професійній сфері [3].
Більш того випускники не мають достатньої практики, яку майже кожен
роботодавець потребує від випускника. Тому можна зробити висновок, що сама
реалізація ефективної молодіжної політики, можлива лише завдяки співпраці
між державою, роботодавцями, навчальними закладами і самою молоддю. На
державному рівні необхідно запропонувати ряд заходів, щодо створення умов
для підготовки кваліфікованих фахівців і робітників відповідно до умов
сучасного виробництва. Держава, в свою чергу, повинна виконувати
задекларовані у молодіжному законодавстві гарантії, приймати та
реалізовувати регіональні молодіжні програми. Навчальні ж заклади України
повинні орієнтуватись на досвід іноземних країн, при цьому даючи більше
практичних знань, ніж теоретичних, тому що це має більшу ефективність у
розвитку саме професійних здібностей, формує певний досвід, а як ми знаємо
досвід – це найкращий вчитель.
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Побудова в Україні соціально-орієнтованої економіки виводить на перший
план людину-громадянина, тому забезпечення її прав стає основоположною
цінністю в суспільстві. У зв'язку з цим підвищеної актуальності набувають
питання захисту прав споживачів.
Визначення завдань і функцій органів місцевого самоврядування у сфері
захисту прав споживачів потребує подальших досліджень та дискусійних
обговорень, адже, як свідчить практика, порушення прав споживачів
залишається поширеним явищем й має не тільки суб‘єктивну, а й об‘єктивну
основу.
Відповідно до ст. 42 Конституції України держава захищає права
споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів
послуг і робіт [1]. Чинне законодавство України встановлює певні юридичні
засоби забезпечення підвищеного захисту прав споживачів. Проте переважна
частина положень цього правового інституту не отримала належного наукового
обґрунтування.
Вдосконалення контролюючої функції органів публічної влади на
місцевому рівні набуває особливо важливого значення як в теоретичному, так і
практичному аспекті, оскільки органи місцевого самоврядування найбільш
наближені до громадян-споживачів, що проживають на території певної
громади.
Конкретними завданнями органів місцевого самоврядування щодо захисту
прав споживачів є: становлення ринкових відносин у сфері торгівлі,
формування цілісної системи торгового обслуговування для найбільш повного
комплексного обслуговування потреб населення і запитів місцевого
споживчого ринку, створення нормативно-правової бази, що забезпечує
ефективне функціонування та розвиток торгівлі і, в кінцевому підсумку,
забезпечення сталого економічного зростання на місцевому рівні. Загалом
основне завдання органів місцевого самоврядування полягає у підтримці
стабільності споживчого ринку та забезпечення його соціальної спрямованості
на території громади, що може бути реалізовано за допомогою певних
принципів.
Закон України «Про захист прав споживачів» спрямований на захист прав
особистості. На місцевому рівні у розвитку ринкових механізмів торговельної
діяльності важливу роль відіграють органи місцевого самоврядування як органи
контролю, які здійснюють свою діяльність з викорінення негативних проявів у
цій сфері.
Так, ст. 28 Закону передбачено: «Органи місцевого самоврядування з
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метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих
органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:
1) розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту
прав споживачів;
2) аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями,
виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права
споживачів;
3) у разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої,
небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього
природного середовища терміново повідомляти про це відповідні територіальні
10 органи у справах захисту прав споживачів, інші органи, що здійснюють
контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції;
4) у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується
необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та
відповідними документами, або продукції з простроченим строком придатності
– тимчасово зупиняти реалізацію продукції до пред'явлення інформації,
супровідних документів або припиняти її реалізацію;
5) готувати подання до органу, який видав дозвіл на провадження
відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення
його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав
споживачів;
6) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів» [2].
Але необхідно відзначити, що правове забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування при здійсненні контролю у сфері захисту прав
споживачів в даний час не має єдиного нормативно-правового акта на рівні
закону, який охоплював би складний комплекс відносин у цій сфері.
У зв'язку з цим набуває актуальності теоретична розробка питання про те
місце, яке має займати місцеве самоврядування в механізмі сучасної
української держави, розмежування повноважень органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав споживачів. Це одна з
найважливіших проблем організації влади в Україні, від вирішення якої багато
в чому залежить успіх економічних, соціальних і політичних перетворень в
країні. Органи місцевого самоврядування є найближчими до громадян, можуть
самостійно регулювати свою структуру і фінансування в залежності від потреб
громади, яку вони представляють, та тісніше співпрацювати з будь-якими
структурами і організаціями на місцевому рівні управління щодо захисту прав
споживачів. У той же час децентралізована система захисту прав споживачів
значною мірою потребує регулювання та координації на центральному рівні
державної влади. Тому закріплення на законодавчому рівні єдиних
повноважень для всіх органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування з питань захисту прав споживачів дозволить зміцнити систему
державного контролю у даній сфері та позбавить проблемних питань, які
виникають між цими органами при здійсненні державного контролю у сфері
захисту прав споживачів [3].
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В умовах розвитку ринкових відносин неабияк зросла чисельність осіб, які
займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. Така
діяльність ґрунтується не лише на праці самого підприємця, а й на праці інших
громадян, які працюють на умовах трудового договору.
В галузі трудового права питанням укладання трудового договору
приділено досить багато уваги науковців, а зокрема М. Г. Александровим, Н. Б.
Болотіною, О. У. Процевським, В. С.Венедиктовим. Але це питання і на
сьогодні є досить актуальним і потребує більш детального вивчення.
Трудовий договір з роботодавцем – фізичною особою укладається, якщо
роботодавцем є підприємець без створення юридичної особи, а також окремий
громадян не підприємець у випадку укладення трудового договору про
виконання робіт або надання послуг.
Перш за все необхідно зазначити, що трудовий договір між працівником і
фізичною особою повинен бути укладений у письмовій формі відповідно до п.
6 ст. 24 Кодексу законів про працю України [2].
Відповідно до ст. 24 Кодексу законів про працю України фізична особа у
тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи
зобов‘язана зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у
державній службі зайнятості за місцем свого проживання у визначеному
порядку.
Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною
особою затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики
України (від 08 червня 2001 року) ғ 260 [4]. Цей порядок поширюється на
фізичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності без створення юридичної
особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують
найману працю, пов‘язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (від 29 жовтня 2009
року) ғ 1168 «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною
особою, яка використовую найману працю» були внесені нові зміни в порядок
реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору [1].
Форма трудового договору між працівником і фізичною особою, яка
використовує найману працю, затверджується Міністерством праці та
соціальної політики.
Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають
право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про
прийняття та звільнення його з роботи.
Для реєстрації трудового договору фізична особа подає у тижневий строк з
моменту фактичного допущення працівника до роботи державній службі
зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір
у трьох примірниках, а також:
• фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності без створення
юридичної особи з правом найму працівників - паспорт, свідоцтво про
реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної
податкової адміністрації про ідентифікаційний номер;
• фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням
послуг, - паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про
ідентифікаційний номер;
• працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - паспорт,
трудову книжку, довідку відповідної державної податкової адміністрації про
ідентифікаційний номер;
• особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - паспорт,
довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний
код.
Працівник також зобов‘язаний особисто звернутися разом з роботодавцем–
фізичною особою до центру зайнятості [6].
У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації
трудового договору до Державного центру зайнятості подаються три
примірники трудового договору з нотаріально посвідченим підписом
працівника. Реєстрація трудового договору здійснюється в день його
подання [3].
Відносини між роботодавцем та фізичною особою регулюються саме
нормами трудового права, і тому, саме йому повинна належати провідна роль у
реальному забезпеченні соціальних прав громадян.
Але, на жаль, на сьогодні у нашій країні існує багато проблем щодо
правового регулювання цих специфічних суспільних відносин. Багато недоліків
виникає із-за недостатньої правової культури громадян і застарілого
законодавства, яке потребує реформування.
Для практичної реалізації зазначених конституційних прав не достатньо
лише закріпити їх у нормах законодавства, необхідно спрогнозувати, а потім і
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чітко визначити, чи можлива їх реалізація в сучасних умовах таким чином, як
це відображається в чинних або тих правових нормах,що приймаються.
Законодавство, що регулює трудовий договір з роботодавцем-фізичною
особою потребує вдосконалення у напрямі пристосування трудового договору
до потреб практики, а також посилення гарантій захисту прав найманих
працівників для покращення стану безпеки працівників на виробництві та
посилення прав найманих працівників, (в нашому випадку – це фізичні особи),
сьогодні здійснюється досить велика законодавча робота по створенню нових
Постанов, Указів та преведення їх у відповідність до закону України ―Про
охорону праці‖ [5]. За допомогою законодавчих ініціатив держава розраховує
створити механізм економічної зацікавленості власників у забезпеченні
належними умовами праці. Окрім того, основним завданням сьогодення є
створення чіткої та дієвої системи промислової безпеки, яка б досконало діяла б
на кожному підприємстві. А для цього, звичайно, необхідна законодавча база.
Без актуальної дієвої та ефективної законодавчої бази неможливо
розв‘язати питання правового регулювання трудового договору між
роботодавцем та фізичною особою.
Також для усунення зазначених причин, перш за все, необхідно посилити
контроль з боку повноважних органів державної влади за станом виконання
роботодавцями умов трудового договору за станом умов праці в яких
відбувається трудова діяльність фізичних осіб. При виявленні певного
незадовільного стану цих зазначених вище умов праці на підприємствах, в
установах, організаціях притягувати до відповідальності не тільки посадових
осіб нижчої ланки управління, як здебільшого це буває на практиці, а й
власників підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.
Також сьогодні необхідно переглянути систему фінансування охорони праці з
боку держави, органів місцевого самоврядування. Цілком логічно, якщо
держава в особі повноважених органів створює певні норми й стандарти у сфері
охорони праці вимагає від роботодавця матеріальних затрат у цьому напрямку
то відповідно саме вона повинна фінансово підтримувати підприємства,
установи, організації в цьому питанні та, звісно ж, економічно стимулювати їх.
Список використаних джерел:
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особою, яка використовує найману працю: постанова Кабінету Міністрів
України від 29 жовтня 2009 р. ғ 1168 // Відомості Верховної Ради України.–
2009.
2. Кодекс законів про працю України (зі змінами та доповненнями)
додаток до ғ50 від 10 грудня 1971 р. ғ 322-VIII // Відомості Верховної Ради.
– 1971. – 375 с.
3. Приходько В. І. Праця за трудовим договором у фізичної особи / В. І.
Приходько // Праця і Закон. – 2012. – ғ 9 (153). – С. 23–27.
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та фізичною особою: наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 р. ғ 260 // Відомості Верховної Ради України. – 2001.
5. Про охорону праці: закон України від 14 жовтня 1992 р. ғ49 //
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6. Трудове право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид.
спец. вищ. навч. закл./ За ред. П. Д. Пилипенко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.:
Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2006. – 285 c.
Іван Завальнюк
Науковий керівник: Пуздимір М. І., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ
Передбачені навчальною програмою заняття з фізичного виховання у
вищих навчальних закладах не завжди спроможні поповнити дефіцит рухової
активності студентів, забезпечити відновлення їх розумової працездатності,
запобігти захворюванням, що розвиваються на фоні хронічної втоми.
Вирішенню цього завдання сприяють самостійні заняття студентів фізичними
вправами протягом тижня. Самостійні заняття фізичною культурою та спортом
допомагають ліквідувати недоліки їх рухової діяльності, сприяють більш
активному засвоєнню навчальної програми та здачі контрольних нормативів. Ці
заняття надають можливість оволодіти цілим рядом нових рухових умінь та
навичок, які непередбачені програмою з фізичного виховання, розширити
діапазон рухових дій, підвищити спортивну майстерність.
Організація самостійних занять студентів передбачає:
підвищення рівня теоретичних знань щодо фізичної культури і спорту;
підготовку до виконання нормативів з програми фізичного виховання;
професійну підготовленість;
удосконалення рухових умінь і навичок, що були засвоєні на
обов‘язкових заняттях.
Під час організації та проведення студентами самостійних занять
фізичними вправами підвищується не тільки
рівень їх фізичної
підготовленості, а й розвиваються такі моральні якості, як працьовитість та
дисциплінованість.
До основних форм самостійних занять відносять:
ранкову гігієнічну гімнастику (РГГ);
фізичні вправи протягом дня;
самостійні заняття фізичними вправам в місцях проживання студентів.
Ранкова гігієнічна гімнастика це комплекс фізичних вправ, характер та
форма проведення яких є різноманітними й залежать від мети занять. Якщо
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розглядати РГГ як засіб підняття функціональних можливостей організму, що
були знижені під час сну, то достатньо виконувати її протягом 10-15 хв,
застосовуючи прості вправи, які не викликають відчуття втоми.
Завданням ранкової гігієнічної гімнастики є стимулювання ряду
фізіологічних функцій організму, які, зазвичай, під час сну трохи
послаблюються, загальмовуються. Це, насамперед, стосується діяльності
серцево-судинної і дихальної систем. В результаті проведення РГГ швидко
підвищується загальний тонус організму, пожвавлюється діяльність серцевосудинної системи, внаслідок чого ліквідуються вогнища застійної, депонованої
крові, зокрема, у черевній порожнині. Посилюється функція дихання:
збільшується його глибина, поліпшується легенева вентиляція. Покращується
також і діяльність шлунково-кишкового тракту, нирок, поліпшуються процеси
обміну речовин, тощо.
Загальний принцип побудови комплексу вправ полягає в тому, щоб
забезпечити участь основних м'язових груп в русі, що в свою чергу активно
впливає на роботу внутрішніх органів. У комплекс РГГ також потрібно
включати вправи як на дихання, так і на гнучкість. Потрібно уникати виконання
вправ статичного характеру, із значним обтяженням, на витривалість,
наприклад, тривалий біг до втоми.
Під час складання комплексу РГГ необхідно враховувати фізичну
підготовку й рухові можливості студентів.
Загалом, РГГ повинна складатися з таких етапів:
1.
Легка ходьба, біг підтюпцем (2-3 хв.), вправи на "потягування" з
глибоким диханням. При цьому важливо слідкувати за поставою. В результаті
виконання вправ посилюється дихання, зігрівається тіло, активізується
діяльність кардіореспіраторної системи, підвищується загальний обмін речовин
і створюються умови до виконання наступних вправ.
2.
Виконання вправ для м'язів шиї, плечового поясу і рук. Це впливає
на зміцнення м'язів верхніх кінцівок і плечового поясу, покращання рухливості
суглобів.
3.
Виконання вправ для м'язів тулуба і ніг. Це призводить до
збільшення еластичності й рухливості хребта, зміцнення м'язів тулуба,
покращання умов для діяльності внутрішніх органів, а також зміцнення м'язів
та збільшення рухливості нижніх кінцівок.
4.
Вправи на розвиток гнучкості з положень стоячи, сидячи та лежачи.
Вони сприяють збільшенню еластичності, гнучкості та спритності.
5.
Легкі стрибки або підстрибування, махові рухи, що виконуються в
середньому або швидкому темпі з рівномірним диханням. Посилюють
загальний обмін речовин, зміцнюють м'язи та суглоби ніг, покращують
кровообіг.
6.
У заключній частині комплексу застосовують вправи, спрямовані на
розслаблення м'язів, заспокоєння дихання, що в свою чергу, призводить до
заспокоєння організму, досягнення психічної та фізичної рівноваги.
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Складаючи і виконуючи комплекси РГГ, слід звернути увагу на те, що
фізіологічне навантаження на організм слід підвищувати поступово, з
максимумом у середині і поступовим зниженням у другій половині комплексу.
Збільшення і зменшення навантаження повинно бути хвилеподібним.
Шляхом зміни темпу і ступенем м'язового напруження можна дозувати фізичне
навантаження і визначати основний характер роботи (силовий, швидкісний,
швидкісно-силовий).
Загальна кількість вправ, що входять до комплексу РГГ не повинна
перевищувати 10-12 вправ. Доцільно через кожні 7-10 днів доповнювати
комплекс, використовуючи нові вправи, змінюючи вихідні положення,
враховуючи ступінь фізичної підготовленості студентів.
Основною умовою позитивного впливу занять РГГ на організм є їх
системність. У процесі регулярного виконання фізичних вправ виробляються
умовні рефлекси або певні рухові навички, а потім і динамічний стереотип.
Тривалі перерви призводять до втрати вироблених рухових навичок. У цьому
випадку відновлення занять рекомендується розпочинати з найпростіших
вправ комплексу.
Слід пам'ятати, що протягом часу, відведеного на РГГ, недоцільно
вирішувати багато завдань. Найбільш раціонально на одному занятті
використовувати вправи з невеликими обтяженнями, до яких додаються
координація рухів, гнучкість та розслаблення.
Під час навчання та виконання домашніх завдань студенти зазнають
значних психоемоційних навантажень, а тривала робота за столом змушує
великі м'язові групи знаходитися під впливом статичного навантаження.
Тривале нервово-емоційне напруження в умовах гіподинамії призводить до
зниження інтенсивності загального та периферичного кровообігу. Погіршується
кровопостачання головного мозку, розвивається перевтома, знижується
розумова працездатність. Певною мірою профілактикою цього стану є фізичні
вправи (фізкультпаузи), які потрібно проводити через кожні 1,5-2 год.,
тривалістю 5-6 хв. Виконання цих вправ надає удвічі більш стимулюючий
ефект щодо покращання розумової працездатності, ніж пасивний відпочинок,
що триває у два рази більше. Фізкультпауза містить у собі 4-6 вправ для тих
м'язових груп, навантаження яких підлягали найбільшому статичному
напруженню (м'язи рук, шиї, плечового пояса, тулуба, таза). Ці вправи потрібно
виконувати у добре провітреному приміщенні або на свіжому повітрі.
Послідовність і методика виконання вправ, що входять до фізкультпаузи та ж
сама, що й при виконанні РГГ.
Таким чином, самостійні заняття у ВНЗ є невід‘ємною складовою
частиною фізичного виховання, сприяють підвищенню рівня працездатності,
створення умов для подовження активної творчої діяльності.

373

Список використаних джерел
1.
Краснобаєва Т. М. Підготуй себе сам : [навч.-метод. посіб. для студ.
різних спец. та викладачів фізичного виховання ] / т. М. Краснобаєва, М. А.
Галайдюк. – Вінниця, 2010. – 286 с.
2.
Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних
закладах при організації кредитно-модульної технології : підруч. / М. О. Носко,
О. О. Данілов, В. М. Маслов. – К. : Слово, 2011. – 261 с.
3.
Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти :
підручник / Л. П. Сергієнко ; М-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2010. –
773 с.
Інна Залозна
Науковий керівник: Грибанова Олена Олександрівна
викладач-спеціаліст вищої категорії економічних дисциплін
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ, ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ,
ПРАВОВИЙ, ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧИЙ АСПЕКТИ
При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані
інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником вирішення завдань,
що стоять перед державою і суспільством.
Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів,
спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й
культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів
довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалювання
держави, підвищення рівня життя його населення. Це вимагає формування
базових умов, які дозволять планомірно підготовляти основу для кожного
наступного етапу перетворень.
Україна хронічно відстає від більшості країн майже за усіма соціальноекономічними критеріями, залишається на узбіччі світових інноваційних
систем, що гальмує подальший соціально-економічний і політичний розвиток.
В умовах, коли провідні світові держави не справляються з оздоровленням
економіки та забезпеченням соціальних гарантій своїх громадян, ті молоді
демократії, що мають дефіцит ресурсів, вимушені шукати інші шляхи виходу із
кризи та забезпечення подальшого політичного і соціально-економічного
розвитку.
Єдина альтернатива – проведення конкурентоспроможної, адаптивної до
зовнішніх збурень державної політики України. Така політика може бути
ефективною лише за активної участі молоді. Необхідно розкрити і втілити
творчий потенціал молоді, а її соціальний ресурс вважати однією з
найважливіших
основ
модернізації
суспільства,
підвищення
конкурентоспроможності нашої держави.
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В Україні близько 11 млн. юнаків і дівчат, з них понад 1,5 млн. – студенти
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації і, насамперед, молодіжна політика в Україні щодо
освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного,
культурного, фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних
організацій визначається законодавством України.
Молоді люди вчаться, але це забирає менше часу, ніж важка робота. У
молоді немає дітей, молоді батьки все ще можуть самі зводити кінці з кінцями.
Тому молодь може зосередитися на громадських справах різного роду, надаючи
своє сприяння державі у різних сферах діяльності. Ми бачимо безліч прикладів,
коли студенти стають авангардом різних протестних акцій, ці люди мають час і
готові до змін для зміни життя на багато краще.
Зокрема, є свіжий приклад важливості молоді в нашій державі, в Україні.
Всі ми чудово пам‘ятаємо недавні події, коли молодь виступила головною
силою проти безвідповідальної влади в Україні. Студенти проходили
самоорганізацію, дуже активно брали участь у масових акціях протесту. Та їх
роль у відповідному перетворенні держави надзвичайно велика.
Якщо уявити собі гіпотетичну держава, в якій взагалі немає молоді, то ця
держава може просто не розвиватися. За рахунок того, що у молоді немає
повноцінної сім‘ї, а тому мало зобов‘язань перед суспільством, молоді люди
можуть приділити більшу кількість свого часу на громадську діяльність. Саме
таким чином вони і сприяють розвитку держави.
Значну роль у політичному житті відіграє студентська молодь зі своїми
інтересами, пріоритетам і цінностями. Сучасне українське суспільство
переживає період глибоких реформ у всіх сферах буття, намагається встати на
шлях цивілізованого розвитку, створити підвалини ринкової економіки,
сформувати громадянське суспільство і правову державу. У реалізації
названих завдань виняткова роль належить молоді, що обумовлено цілим рядом
чинників. По-перше, тим, що молодь являє собою саму рухливу, саму
динамічну верству в суспільстві. По-друге, студентська молодь займає
досить високу питому вагу в сукупному населенні країни. Так, у розрахунку на
10000 населення припадає 470 студентів, які навчаються у вищих навчальних
закладах 3-4 рівнів акредитації, і 121 студент, які навчаються у ВНЗ 1-2 рівнів
акредитації. Загалом, на перший курс до вищих закладів освіти країни у 2005 р.
було зараховано 2,7 млн. осіб. У відсотках це виглядає наступним чином: з осіб
віком 15-19 років вищою освітою охоплено 24,3 %, з осіб віком 20-24 – 19,7 %.
По-третє, молодь – це та соціальна група, що, вступаючи у дієздатний вік,
сильніше відчуває на собі невідповідність між декларативністю
проголошуваних у суспільстві прав і реальних можливостей їх здійснення.
Політична участь молоді набуває нової актуальності у зв'язку з формуванням
свідомості молоді в умовах деідеологізації, відходу від патерналістських
устремлінь держави, ростом бунтарських і анархічних настроїв, низьким
життєвим рівнем. Актуальність проблеми обумовлена також значним впливом
на політичну участь молодих українців міжнародних чинників через
поширення пріоритетів західного способу життя, прагнення до прагматизму й
індивідуалізму.
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Молодь – це соціально-демографічна група, що переживає періоди
становлення соціальної зрілості і адаптації до світу дорослих. Молодь має
рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку
суспільства, рівня культури, умов життя. Сучасний стан українського
суспільства відображає об'єктивну необхідність розглядати молодь як
невід'ємну частину соціальної системи, що виконує особливу роль в процесі
розвитку людства. Молодь є дзеркалом, в якому відображається та соціальна
дійсність, в умовах якої вона живе. Якщо в молодіжному середовищі
пробиваються порочні явища, якщо в цьому середовищі з'являються проблеми,
то це перш за все вина соціального середовища. З молоддю може відбутися
тільки те, що вже відбулося з суспільством; молодь така, яким є суспільство, що
виростило її. Молодь – певним чином соціальний акумулятор тих
трансформацій, які завжди поступово (день за днем, рік за роком) і непомітно
для загального погляду відбуваються в глибинах суспільного життя,
вислизаючи від уваги більшості. Як носій величезного інтелектуального
потенціалу, особливих здібностей до творчості (підвищені чуттєвість,
сприйняття, образність мислення і т.п.), молодь – прискорювач впровадження в
практику нових ідей, ініціатив, нових форм життя, бо за природою вона
супротивник консерватизму і застою. Таким чином, молодіжний вік сьогодні –
це поняття соціальне і політичне. Молодь знаходиться в авангарді суспільного
прогресу. Неможливо собі уявити не лише політичного, але й економічного і
культурного життя в ХХ ст. поза молодіжним ракурсом. Іноді роль молоді в тій
чи іншій історичній події важко переоцінити. Молодь завжди гостро реагує на
соціальні та політичні процеси і, як не парадоксально, є першою жертвою цих
перетворень.
Отже, як сказав Микола Шелгунов: «Молодість з її благородним
ентузіазмом, з її невиразним прагненням до чесного, справедливого є одна з
найбільших сил прогресу». Немає такого міщанина, який в пору юності хоч на
мить не вважав себе здатним на велике. Саме тому соціально економічний
розвиток України залежить від молоді.
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МІСЦЕ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Успішний розвиток України повною мірою залежить від усіх тих, хто
завтра відіграватиме провідну роль у всіх суспільних процесах. Сьогоднішні
переміни в суспільному житті внесли свої корективи в життєві орієнтації
молоді та в її поведінку. Значно зросли потреби молоді, якісно змінились її
уявлення про гідний рівень і стиль життя. Сучасному поколінню зараз
доводиться нелегко, але від того, яким чином йому вдасться інтегруватися у
доросле життя, розвинути свій інтелектуальний потенціал, засвоїти здорові
норми та цінності, залежатиме доля всієї держави в довгостроковій
перспективі.
Принципово важливими стають проблеми освіти, професійної підготовки,
мотивації молоді до праці, підприємницької діяльності, політики тощо. Адже
від цього залежить імідж України як демократичної держави [2, с.56].
Економічні негаразди останніх років суттєво вплинули на соціальне становище
молоді та рівень її життя. Так, 75 % опитаних молодих людей незадоволені
матеріальним станом своєї сім‘ї, 45 % – житловими умовами, 42 % – тим, як
харчується їх сім‘я. Молодь виокремлює як найважливіші й деякі інші
проблеми, зокрема більше половини опитаних турбує високий рівень
злочинності, а відсутність нормальних можливостей для навчання – більше
третини. Але найбільше (62%) молодих громадян непокоять проблеми
працевлаштування.
Проте, у нинішніх умовах, молоде покоління не менше занепокоєне і
станом свого здоров‘я, що ускладнюється все меншою доступністю лікування. І
цьому є кілька причин. Найперша – тяжке становище вітчизняної медицини,
головним чином через хронічне недофінансування (в цілому на охорону
здоров‘я було виділено менше 2,9% валового національного продукту (ВНП))
[1]. Наступна причина – значна частка платних медичних послуг навіть серед
найнеобхідніших. Перш за все, це стосується високих, особливо на фоні
хронічних невиплат заробітної плати та значного безробіття серед молоді, цін
на медикаменти. І, нарешті, остання і найголовніша причина – скрутне
матеріальне становище молоді, що не дозволяє значній її частині забезпечити
собі якісний рівень життя з відповідним харчуванням, відпочинком, житловими
умовами тощо. Тому в сучасних умовах, крім використання комплексу
санітарно–гігієнічних,
протиепідемічних
та
організаційних
заходів,
спрямованих на боротьбу та профілактику інфекцій і неінфекційних хвороб,
фінансування державних, національних та галузевих програм щодо запобігання
і боротьби з багатьма хворобами і активне їхнє впровадження, особливої уваги
потребує пропаганда та формування здорового способу життя в молодіжному
середовищі. Нагальної реалізації потребує комплекс заходів як на
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загальнонаціональному, так і на рівні регіонів щодо формування дбайливого
ставлення молодого покоління до свого здоров‘я як до однієї з найбільших
цінностей [3, с.34].
Варто зазначити, що молоде покоління не завжди здатне виокремити свої
соціальні проблеми за ступенем важливості. Так, якщо цілком зрозумілими є її
побажання щодо реалізації програм, спрямованих проти поширення наркоманії
та на збільшення кількості робочих місць (57% молоді вважають за необхідне
впровадження державою програм боротьби з поширенням наркоманії серед
молоді, 41% – програм створення робочих місць), то нічим іншим, як
недбайливим ставленням до свого здоров‘я і нерозумінням значущості,
наприклад,
профілактичних
медичних
обстежень,
психологічного
консультування, не можна пояснити ту обставину, що впровадженням таких
програм опікуються лише 6% опитаних.
Не надається належного значення і проблемам виховання, зокрема
патріотичного. Багато хто з молодого покоління не відчуває гордості за
належність до України, за український народ. Так, при проведенні опитування
молоді віком 15–28 років у липні 2014р., виявився такий розподіл відповідей на
запитання ―Чи хотіли б Ви народитися та жити в іншій країні?‖: 41% опитаних
відповіли ствердно, 36% – заперечно, а 23% – вагалися із відповіддю на це
запитання. Причому серед наймолодшої вікової групи опитаних (15–17 років)
розподіл відповідей становив відповідно 48, 28 і 24%. Зрозуміло, що не лише
матеріальні негаразди спричиняють такі настрої серед молоді. Вочевидь,
даються взнаки порушення спадковості поколінь, прогалини у вихованні дітей
та підлітків у сім‘ї, школі, низькопробна масова культура Заходу, недостатня
робота щодо збереження та відродження народних традицій, надмірна
комерціалізація сфери дозвілля, культури [4, с.35].
Підводячи підсумки, можна зазначити, що сучасний розвиток цивілізації
висуває перед молоддю проблеми не лише національного, а й глобального,
загальнолюдського характеру. Щоб молоде покоління було спроможним завтра
успішно та ефективно вирішувати непрості для нації питання, держава вже
сьогодні має виробити реалістичну, збалансовану, виважену політику щодо
молодого покоління, адже молодь – це її майбутнє.
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ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Проблема забезпечення безпеки життя, здоров‘я громадян завжди була і
залишається однією з найважливіших для держави. Тому здійснення контролю
як об‘єктивного суспільного явища, завжди існувало й існує в Україні.
Необхідно зазначити, що чисельні зміни до законодавства у сфері захисту
прав споживачів фактично наздоганяють, намагаються усунути або звести до
мінімуму ті негативні явища, що вже існують достатньо тривалий проміжок
значення науково-практичного розвитку часу та мають тіньовий вплив не лише
на права, а й на здоров‘я споживачів. Відтак, поділяючи думки Л. Іваненко,
зазначимо, що важко перебільшити значення науково-практичного розвитку та
вдосконалення споживчого права, в цілому та законодавства України про
захист прав споживачів зокрема [1].
Викладене вказує на необхідність розробки та вдосконалення правового
регулювання контролюючої діяльності органів місцевого самоврядування в
системі державного контролю у сфері захисту прав споживачів, з одного боку,
та відсутність сучасних комплексних наукових напрацювань з цієї теми – з
іншого, зумовлюють актуальність та наукову і практичну значущість
дослідження.
Сьогодні доволі важливим і актуальним є питання розбудови і становлення
цілісної системи з питань захисту прав споживачів в Україні, без вирішення
якого неможливо забезпечити поступовий соціально-економічний розвиток,
розв‘язання нагальних потреб у насиченні споживчого ринку якісними
товарами, роботами та послугами.
Тому постає питання необхідності дослідження суті та ролі органів
місцевого самоврядування в системі державного контролю з питань захисту
прав споживачів як інструмента соціально-економічного розвитку держави.
Контроль у сфері захисту прав споживачів, спрямований на дотримання
законності, забезпечення прав і законних інтересів споживачів, запобігання
потрапляння на споживчий ринок України неякісних, фальсифікованих товарів,
робіт і послуг, що стає одним із напрямів сучасної споживчої політики для
виконання завдань і функцій держави й ефективного соціально-економічного
розвитку в рамках інтеграції до Європейського Союзу. З урахуванням цих
аспектів на сучасному етапі все більш актуальним питанням стає організація
дієвого контролю у сфері захисту прав споживачів на благо суспільства та
створення цілісної системи державного контролю.
Поняття системи контролю у сфері захисту прав споживачів як обєкта
державно-правового впливу, не вичерпується і не зводиться до системи органів,
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що здійснюють контрольну діяльність із захисту прав споживачів. Воно
набагато ширше, оскільки містить органи та осіб, для яких контроль не є
основною діяльністю, а таких органів більшість.
Таким чином, система державного контролю у сфері захисту прав
споживачів складається з державних органів, органів місцевого самоврядування
і осадових осіб, які наділені певними контрольними повноваженнями для
реалізації покалдених на них державою обов`язків щодо забезпечення захисту
прав громадян від неякісних товарів, робіт і послуг та недопущення
потрапляння на споживчий ринок України недоброякісної, фальсифікованої
продукції. Разом вони розглядаються як єдина система, що виконує функцію
контролю та нагляду у сфері захисту прав споживачів.
Особливе місце в системі державного контролю з питань захисту прав
споживачів посідає місцеве самоврядування, яке, як зазначається в
Європейській Хартії місцевого самоврядування, означає право і спроможність
місцевих властей здійснювати в межах закону та в інтересах місцевого
населення регулювання й управління суттєвою часткою державних справ, які
належать до їхньої компетенції [2]. Закон України «Про Місцеве
самоврядування» надає органам місцевого самоврядування делеговані
повноваження для здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
захисту рав споживачів [3].
У свою чергу, місцеве самоврядування – це набагато складніше і
різноманітніше соціально-політичне явище у співівдношенні з нормами
Конституції і законів України, які визначають принципи його організації та
функціонування.
Отже, місцеве самоврядування є не лише проявою громадянської свободи.
Воно є також і складовою частиною системи державно-владних відносин, де
діють інші принципи і закономірності. Оскільки держава в законодавчому
порядку закріплює за органами місцевого самоврядування певне коло питарнь
місцевого самоврядування, наділяючи їх при цьому необхідними юридичновладними повноваженнями, у тому числі окремими повноваженнями органів
виконавчої влади, і залишає за собою право контролювати їх виконання, то
значить вона (держава) вбачає в таких органах не лише громадську структуру
як елемент громадянського суспільства, а й відносно відокремлену частину
механізму держави.
Ефективний і побудований на демократичних принципах державний
контроль у сфері захисту прав споживачів – це основний засіб для зміцнення
довіри суспільства до державної влади в особі органів управління та місцевого
самоврядування.
Розглядаючи питання ефективності контрольної діяльносіт органів
місцевого самоврядування із захисту прав споживачів, насамперед треба мати
на увазі певні способи захисту прав споживачів, адекватність досягнутих у
процесі її здійснення намічених цілей. Саме застосування конкретного способу
захисту порушеного права (інтересу) є метою і результатом діяльності органів
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місцевого самоврядування із захисту прав споживачів [4]. Контроль органів
місцевого самоврядування з питань захисту рав споживачів повинен
здійснюватися на місцевому рівні при делегуванні всіх, а не частини,
повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у сфері захисту прав споживчів.
Тобто закріплення на законодавчому рівні єдиних повноважень для всіх
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту
прав споживачів дозволить зміцнити систему державного контролю у даній
сфері та позбавить проблемних питань, які виникають між цими органами при
здійснення державного контролю у сфері захисту прав споживачів.
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ВПЛИВ ПОДІЙ ЄВРОМАЙДАНУ НА ТУРИСТИЧНУ ІНДУСТРІЮ
УКРАЇНИ
Дана тема є актуальною так як туристична індустрія є досить мінливою
сферою діяльності, у зв‘язку з цим події 2013-2014 років мали значний вплив на
роботу туристичних підприємств. Мета полягає у тому, щоб дослідити
сучасний стан розвитку галузі, проаналізувати вплив подій Євромайдану на
функціонування галузі туризму в Україні.
Політичний стан країни – це найперша умова для функціонування
туристичної індустрії. Події, які відбувались на Євромайдані вплинули
абсолютно на всі сфери життєдіяльності громадян України. Особливо вони
загострили і без того низький стан розвитку туризму в Україні.
Туристичні компанії визначили порядок дій при введенні надзвичайного
стану та чітко окреслили межі своєї діяльності.
Правовий режим
надзвичайного стану вводиться указом Президента України, в якому
визначається перелік і межі надзвичайних заходів, конституційних прав і
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свобод людини та громадянина, а також перелік тимчасових обмежень прав та
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; межі
території, на якій вводиться надзвичайний стан (ст. 6 Закону України «Про
правовий режим надзвичайного стану»). Надзвичайний стан в Україні може
бути введено на строк не більш як 30 діб і не більш як 60 діб, в окремих її
місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений
Президентом України або скасований Указом Президента України раніше
строку, на який він вводився, в разі усунення обставин, що обумовили
необхідність його введення. (ст.7-8 Закону).
Так, Указом Президента могли бути введені наступні заходи правового
режиму надзвичайного стану (ст. 16 Закону):
1. встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду;
2. обмеження свободи пересування по території, де вводиться
надзвичайний стан;
3. обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
4. заборона проведення масових заходів;
5. примусове відчуження або вилучення майна в юр. і фізичних осіб;
6. особливі правила користування зв'язком та передачі інформації
через комп'ютерні мережі;
7. регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів.
Це перелік тих ризикових пунктів закону, які могли відіграти негативну
роль на діяльності туристичних компаній. Мережевими туроператорами, при
достатньо довгому обговоренні питання, було визначено порядок дій кожного
туристичного підприємства. Оскільки надзвичайний стан є форс-мажорною
обставиною, то необхідно проаналізувати положення договорів з
контрагентами, що стосуються форс-мажору та вжити заходи, що ними
обумовлені. У термін, передбачений договорами, в письмовій формі
попередити контрагентів про введення надзвичайного стану та повідомити, що
їм буде надана довідка Торгово-промислової палати. Необхідно враховувати,
що неповідомлення або несвоєчасне надання довідки, позбавляє потерпілу
сторону права посилатися на вказані обставини як на підставу звільнення від
відповідальності за невиконання зобов‘язань.
У випадку, якщо введення надзвичайного стану спричинило перевищення
строків повернення валютної виручки, що встановлені ст. 1, ст. 2 Закону
України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», перебіг
зазначених строків зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин [3].
Тобто, найкращим виходом з даної ситуації для туристичних компаній
було діяти відповідно до законів та нормативних актів України. А простіше
кажучи – перечекати деякий період часу, фактично зупинивши свою діяльність
та відмовившись від реальних доходів. Ці кроки могли реально здійснювати ті
туристичні компанії , які мали вагому «фінансову подушку», тобто могли
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деякий час працювати в мінус, а в кращому випадку – в нуль [2]. Про високий
рівень продаж та рекламу свого продукту і мови не могло бути.
Складна політична та економічна ситуація в Україні помітно відбилася на
туристичній галузі, адже вона є найбільш чуттєвою до будь-яких змін. Деякі
представники туристичного бізнесу відзначають, що потік туристів в нашу
країну знизився майже вдвічі. Тим не менш, ситуація не катастрофічна. Туризм
завжди був чутливим до проявів економічної та політичної нестабільності.
Тому ні для кого не стало сюрпризом, що події на Грушевського викликали
падіння інтересу туристів до України. Особливо прикро це після того, як
завдяки футбольному чемпіонату Євро-2012 потік туристів в нашу країну
значно виріс.
Перед роботодавцями туристичного ринку сьогодні виникло складне
питання: як зберегти інфраструктуру. Дуже багато фірм, пов'язаних з туризмом,
перевели офіси на половину робочого дня, частина співробітників відправлені у
відпустку за свій рахунок, частина - просто звільнена. Однак, незважаючи не
це, в Україні були всі шанси для того, щоб піднімати туристичну галузь,
звичайно, без урахування впливу внутрішніх політичних проблем. Зокрема,
наша країна має достатньо туристичних ресурсів, які можна запропонувати
світу, в тому числі в порівнянні з головними конкурентами регіону (за площею
лісів і протяжності берегової лінії ми поступаємося тільки Туреччині).[8]
Літо 2014 року стало найзбитковішим для українського турбізнесу. Якщо
порівнювати попередні роки, в 2011-му році Україну відвідало 21,4 млн
іноземних туристів, в 2012-му - 23 млн, а в 2013-му - 24,6 млн. Зростання
попиту тут же активував ринок пропозицій: з'явилися пакетні тури до Львова і
Закарпаття, не кажучи вже про Крим і Києв. Причому більше половини (63,6%)
туристів в 2013-му році в Україну приїхали з Росії (10,28 млн). Cлідом
Німеччина (0,25 млн), Узбекистан (0,24 млн) і Туреччина (0,15 млн). У
першому кварталі 2014-го року, за даними Державного агентства України з
туризму та курортів (Держтуризмкурортів), який, у свою чергу, посилається на
дані Держприкордонслужби, в нашу країну з туристичною метою в'їхало 3,35
млн іноземців, що на 16,67 % менше, ніж за аналогічний період 2013р
Останні події в країні докорінно змінили туристичну сферу України. Крім
збитків, які зараз зазнають туроператори (попит на відпочинок впав на 30-70%),
кардинально помінялися топ-напрямки для відпочинку українців: замість
окупованого Криму дедалі більше наших співвітчизників їдуть на свята в
Західну Україну і на Азовське море. Що стосується закордонніх поїздок, то
туроператори кажуть, що поїздки за кордон залишаються популярними, хоч
попит на відпочинок і впав. Протягом року за кордон їздять близько двох
мільйонів українців - це тільки ті, хто користується послугами фірм. Список
топ-країн залишився незмінним: Туреччина, Єгипет, Іспанія, Болгарія, Хорватія
і Греція.[9]
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На сьогоднішній день, індустрія туризму знаходиться в складному
становищі не тільки у Вінницькому, а й у всіх регіонах України. Але туристичні
оператори-лідери, які мають вагому «фінансову подушку», впевнено
продовжують свою туристичну діяльність, задовольняючи потреби туристів без
збоїв. 2015 рік обіцяє бути не простим для всіх підприємств, що функціонують
в даній індустрії. Незважаючи на це, Міжнародні туристичні виставки
організовуються, а семінари проходять регулярно. Туризм залишається
перспективною сферою розвитку для нашої країни.
Туристичні заходи в Україні на 2015 рік доводять те, що туристична галузь
продовжує своє функціонування:
25-27 березня, Київ – UITT - це традиційне щорічне місце зустрічі
туристичних операторів, авіакомпаній, туристичних агентств, національних і
регіональних туристичних комітетів, страхових компаній, готельних та
курортних комплексів. Виставка розкриває весь спектр туристичних послуг,
починаючи з організації туристичних поїздок у різні кінці світу, і закінчуючи
послугами авіаперевезень, продажем залізничних квитків, розміщенням та
бронюванням готелів, організацією конференцій, семінарів, наданням
страхових послуг. Щорічно за допомогою UITT більш ніж 700 компаній з 60
країн світу одночасно вирішують 4 основні завдання бізнесу: маркетингові
дослідження, формування іміджу бренду, реклама продукту, продаж. Цього
року виставку відвідало більше 22 000 туристів, 94% з них є фахівцями галузі
та впливають на прийняття рішення про співпрацю. Дві головні теми виставки
цього року - екотуризм та подорожі по Україні. Участь у виставці приймали
такі туроператори, як «TUI Україна», «CoralTravel», «Анекс Тур», «Соната
Тревел», «Фєєрія мандрів», «Центр круїзів України», «IT-Тур», «Європкар», а
також національні туристичні організації та компанії з Болгарії, Кіпру, Ізраїлю,
Грузії, Єгипту, Домініканської Республіки, Тунісу, Таїланду, Хорватії, Словенії,
Угорщини, Куби, Литви, Ірану, Узбекистану.
24-26 квітня 2015 - Одеський туристичний фестиваль і WorkShop.
Фестиваль проходить під відкритим небом на території Одеської кіностудії.
Обговорюються такі теми: технології в туризмі, інвестиції в туризмі, освіта та
професійна підготовка, стандарти якості, подієвий та діловий туризм, шопінг–
тури.
24-25 березня 2015 - в НСК «Олімпійський» в рамках XIII Українського
туристичного форуму відбудеться спеціальний захід - авіафорум, ініціатором і
організатором виступає Аеролайф - це єдина в Україні подія, яка об'єднує
провідні авіакомпанії. Головна тема: «Туризм в період турбулентності - привід
відкрити нові можливості».
Підсумки досліджень, проведених Turprofi.com.ua на основі статистики,
наданої великими роздрібними мережами та однією з найпопулярніших систем
бронювання. Провідним напрямком зимнього періоду став Єгипет.
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Популярні напрямки зимнього періоду 2014-2015 рр.

Продажем найпопулярнішого напрямку цієї зими займалася «велика
турецька п'ятірка» До неї включили також TUI та Join UP!.
Туроператори-лідери продажу по Єгипту 2014-2015 рр.

Отже, передбачити стан діяльності туристичних компаній на літній сезон
2015 року, досить важко, так як навіть провідні фахівці не можуть прогнозувати
завтрашніх змін. Євромайдан згубно вплинув на діяльність туркомпаній,
закладів розміщення, харчування та розваг, але туристична сфера обходить всі
нюанси та впевнено крокує до завоювання нових позицій, або ж принаймні до
втримання старих.[4]
На перший погляд, туризм та війна – поняття не сумісні: коли зі зброєю в
руках доводиться захищати Батьківщину – здається, не до відпочинку та
мандрів. От тільки такі уявлення базуються на комуністичній ідеології: людинагвинтик зобов‘язана державі усім, в тому числі своїм життям. Насправді ж у
сучасних, розвинених суспільствах саме людське життя є найвищою цінністю,
захищати яке держава покликана усіма можливими способами. Саме тому, щоб
захищати Вітчизну ефективно, нашим воїнам треба в тому числі й відпочивати.
А створити умови для відпочинку українців, у тому числі й
військовослужбовців – це прерогатива туристичного бізнесу.
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Зрозуміло, що в умовах жорсткої економічної кризи, різкого знецінення
гривні та збільшення видатків буквально на все більшість українців не може
собі дозволити те, що ще пару років тому було звичним. Наприклад, закордонні
подорожі та відпочинок на далеких курортах знову стали розкішшю. Проте
виявилося, що й в Україні є де відпочивати. Більше того, регіони нашої
держави, які ніколи не вважали себе туристичними, раптом зрозуміли, що
розвиток туризму призводить до появи нових робочих місць, а відтак до
збільшення добробуту населення. Отже, в Україні вже на місцевому рівні
створюються передумови для побудови власного турпродукту та, відповідно,
розвитку галузі.
Але й виїзний туризм, незважаючи на вкрай несприятливі умови, не
занепав. Так, за результатами минулого року кількість українських туристів, що
відвідала Грузію, збільшилась на 17% порівняно з 2013-м. Позитивні тенденції
спостерігаються й на польському напрямку: кількість наших туристів, що
виїжджала 2014 року, склала 2.7 млн осіб при показнику зростання 2.7%. Отже,
в Україні реалізується модель кризової, а в нашому випадку, військової,
диверсифікації: люди їдуть ближче, обирають дешевші пропозиції, проте
відпочивати не припиняють. Що ж до туристичних компаній – як агентів так і
туроператорів – то їм варто підлаштовуватися під цю тенденцію, водночас
запроваджуючи найсучасніші методи дистрибуції тревел-контенту та
обслуговування своїх туристів. Адже війна закінчиться, криза також мине,
попит на послуги галузі знову зростатиму – й виграє в конкурентній гонці той,
хто вистоїть сьогодні та з розумом використає відведені кризою можливості.
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Історія медичної думки та гуманістичні традиції, які лягли в основу
становлення біоетики, апелюють до таких засадничих філософсько-етичних
принципів як гуманізм, любов до всіх проявів життя, визнання життя вищою
цінністю, піклування про здоров‘я, допомога і опіка над дітьми, немічними,
старими.
Отож, принципи біоетики, як етики життя, можна збагатити
міркуваннями численних філософів та мислителів. Їх синтезом можемо вважати
філософсько-етичну концепцію А.Швейцера, названу ним етикою благоговіння
перед життям.
А.Швейцер – філософ, мислитель, лікар-гуманіст, відомий музикант,
письменник. А.Швейцер тлумачив етику як безмежну відповідальність за все
живе.
У концепції благоговіння перед життям нема поділу на вище і нижче,
більш цінне і менш цінне життя. Для глибоко моральної людини кожна форма
життя є священною.
Одним з пріоритетних напрямків деонтології:
1) розділ етики, що розглядає проблеми обов‘язку, належного;
2) вчення про обов‘язки і правила поведінки медпрацівника стосовно
хворого. У філософії А.Швейцера є подолання антропоморфної обмеженості
попередників [1].
Мислитель поширює християнську заповідь «не убий» за межі
міжлюдських стосунків.
Для етики благоговіння характерне усвідомлення самого факту життя як
фундаментальної цінності. Благоговіння перед життям розглядається як
центральний принцип, що повинен стати основою етичного відновлення
людства. Доволі вагомими для розширення арсеналу принципів біоетики є ідеї
Е.Фромма.
Вибудовуючи концепцію «нової людини», мислитель висуває такі
принципи: бути, а не володіти, звільнення від нарцисизму, любов та повага до
життя у всіх його проявах, відмова від експлуатації природи, життя у гармонії з
нею.
Принцип буття передбачає внутрішню активність, продуктивне
використання здібностей, відкритість у спілкуванні, єдність із світом. Бути –
значить любити, піклуватися, віддавати, жертвувати собою, рости,
оновлюватися. Саме буття є істинним виявом людської достотності. На
противагу попередньому, принцип володіння передбачає експансію,
наполегливе розширення своєї власності, загарбання світу, нищення, руйнацію,
вбивство.
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Звернення до концепції Е.Фромма видається доречним, оскільки принцип
буття надзвичайно органічно вплітається в теоретичні основи біоетики. До
арсеналу принципів біоетики можна зарахувати й ідеї «етики відповідальності»
Г.Йонаса. Мислитель пропонує поширити поняття моральності на різні форми
буття, природу. Таке поглиблення теоретичних основ етики, на його думку, є
необхідним для сучасної людини, може слугувати ефективним засобом захисту
людини розумної (Homo sapiens) від людини діючої (Homo faber). Г.Йонас
трансформував кантівський категоричний імператив в імператив новий,
адекватний характеру людської діяльності: ―Дій так, щоб наслідки твоєї
діяльності були сумісними з підтримкою достеменно людського життя на
Землі‖ [3].
Отож, ідеї Г.Йонаса, його «принцип відповідальності» репрезентують
один із різновидів нової моралі, що постає у формі благоговіння перед
В руслі своєї теорії ноосфери мислитель проголосив людину духовним,
інтелектуальним центром і вершиною еволюції на землі, разом з тим людина
узалежнена від усіх інших живих і неживих істот, природи, космосу,
універсуму.
Сьогодні в біоетичній практиці використовують цілий арсенал
різноманітних принципів та етичних правил: утилітарних, деонтологічних,
теологічних, віртуальних. Основними принципами біоетики називає
верховенство інтересів особистості над інтересами науки і суспільства,
відкритість, зміну акцентів у тандемі «пацієнт – лікар».
Англійський філософ Р.Віч серед першорядних принципів біоетики
виділяє:
1.добродійність,
2.автономію особистості,
3.чесність,
4.справедливість.
Разом з цим відбувається постійна апеляція до загальних етикофілософських категорій: відвертості, природних прав людини, інтуїції.
Американські вчені Т.Бошам і Дж.Чайлдресс запропонували чотири
важливих принципи біоетики: автономії, не нашкодь, благодіяння,
справедливості. Використання цих принципів регулюється відповідними
правилами: правдивості, приватності, конфіденційності, достовірності,
інформованої згоди [2].
Маючи важливе значення у біоетиці, вказані принципи застосовуються не
тільки щодо людини, а й до тварин та всіх інших представників живого світу.
Варто наголосити, що вказані принципи доповнюють традиційні ідеї етики
Гіппократа.
Принцип автономії полягає у повазі до людини як особистості, у визнанні
її вільного вибору, права та можливості відігравати визначальну роль у
прийнятті рішень стосовно власного благополуччя. Цей принцип набуває
особливого значення у медичній етиці лише наприкінці ХХ століття, коли
піддається сумніву безумовна і виключна компетенція лікаря у визначенні того,
що є благом для пацієнта. Визнання цінності автономії особистості сьогодні є
388

настільки важливим, що в ряді випадків благодіяння лікаря всупереч волі й
бажанням пацієнта кваліфікується як неприпустиме.
Тільки тоді, коли здійснюється вільний вибір особистості, можна
говорити про відповідальність, застосовувати для оцінки вчинків етичні
критерії. На практиці принцип автономії доповнюється правилом інформованої
згоди. Це правило припускає, що пацієнт добровільно й усвідомлено дає дозвіл
на медичне (чи інше) втручання у своє життя. Правило інформованої згоди є
необхідною умовою забезпечення шанобливого ставлення до людини як до
особистості. Це правило розуміють як можливість отримувати найбільш
вичерпну інформацію про стан здоров‘я. До складників поняття інформованої
згоди зараховують компетентність, розуміння, добровільність, згоду.
Принцип «роби благо» означає дію на благо інших людей, що
відбувається завдяки наявності у людини почуття відповідальності й обов‘язку,
альтруїзму, любові до ближнього, емпатії (здатності до розуміння й відчування
емоційного стану інших людей, а також до сприйняття їхнього способу
мислення). Тут йдеться про емоційне залучення лікаря до процесу надання
допомоги, використання не тільки його професійних навичок і знань, але й
набутого духовного досвіду.
Принцип «не нашкодь» зобов‘язує не наносити шкоди іншій людині не
лише прямо, безпосередньо, але і побічно.
Принцип справедливості проголошує необхідність і можливість
справедливого задоволення потреб людини і розподілу матеріальних і духовних
благ. Правило приватності враховує наявність у пацієнта особистого
(інтимного) життя й обов‘язком лікаря є невтручання без крайньої необхідності
в цю сферу. Конфіденційність забороняє передачу інформації, яка зібрана в
ході обстеження та лікування пацієнта, третій особі.
Правило дотримання вірності своєму слову і вчинкам – це норма, що
конкретизує моральні принципи автономії, справедливості, блага. Наведені
етичні принципи, згідно з міркуваннями дослідників, становлять систему,
елементи якої ієрархічно організовані, збалансовані, логічно не суперечливі.
Тому їх застосування повинно враховувати взаємодію .
Отже, особливість біоетики полягає саме в тому, що її принципи діють
системно, як смислова та логічна цілісність. Вище згадані біоетичні принципи
знайшли втілення в схваленому на І Національному конгресі з біоетики (Київ,
2001) проекті «Етичного кодексу українського лікаря». Подальше обговорення
принципів біоетики відбулося на 2-му Міжнародному симпозіумі з біоетики
(Київ, 2002).
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Ринок товарів розкоші займає особливу нішу в світовій економіці. У даній
сфері обертаються мільярди євро. Активний розвиток світового ринку товарів
розкоші й зростаюче число його споживачів не може не привертати уваги
дослідників. Серед українських вчених, які займалися вивченням проблеми,
найпершої уваги потребують наукові напрацювання таких, як В. Базилевич, А.
Вітренко, О. Гриценко, Г. Карпюк, О. Ривак.
Індустрія розкоші на сьогодні є однією з найважливіших складових
світової економіки. Згідно з теорією маркетингу, до предметів розкоші (товари
класу"люкс") відносять дорогі товари, яким притаманні в першу чергу
преміальні цінності для споживача, та товари, які визначаються споживачем як
престижні [2].
Лідерами продажу на сьогодні є такі сектори, як модний одяг, парфуми і
косметика, вироби зі шкіри та аксесуари. Практично у всіх секторах
спостерігається певний відсоток приросту в порівнянні з показниками
попередніх років. У загальносвітовому обсязі продажу товарів класу «люкс»
найбільшу частку займає сегмент модного одягу - 32%, сегмент парфумерії та
косметики займає 23%, ювелірні прикраси і годинник -20% ринку, вироби зі
шкіри та аксесуари -19% і, нарешті , 6% - аксесуари для дому, подарунки та
інші товари, що випускаються відомими люксовими брендами [2].
В даний час існує 380 млн споживачів товарів і послуг класу люкс і їх
число невпинно зростає. Найбільша частка споживачів розкоші, так зване
«ядро», витрачає в середньому 10 тис. євро в рік на дорогі товари, що не
включає автомобілі і подібні покупки, і на неї припадає близько 40% ринку.
Більшість нових членів цього класу - жителі Китаю.
Китайці складають найбільшу в світі групу споживачів товарів розкоші,
скуповуючи 25% світових товарів класу «люкс». У 2012 р зростання продажу
предметів розкоші в Китаї склало 7%, однак збільшення витрат на товари цієї
категорії серед китайців за кордоном склало 31%. При цьому 60% споживачів
предметів розкоші здійснюють покупки за кордоном [3].
Не зважаючи на усе вище зазначене, головним покупцем і виробником
предметів розкоші являється Європа. На неї в минулому році припадало 36%
всього продажу предметів розкоші. В першу чергу, такий високий показник
викликаний напливом туристів з Китаю. Багато хто з них, з огляду на високе
оподаткування цієї продукції в Східній Азії, воліє робити покупки саме в
Європі. Частка США в світовому продажу склала 30%, а АзіатськоТихоокеанського регіону - 19%. На Рис. 1. Показано питому вагу кожного з
регіонів на світовому ринку предметів розкоші. Так, упродовж 2013-2014 рр. їх
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питома вага не зазнала особливих замін. Сталим залишався попит в АзіатськоТихоокеанському регіоні, а також Північні та Південні Америці. Незначного
збільшення зазнав попит на товари розкоші на ринку Японії, попит на
європейському ринку зменшився на 1%. Це спонукало багатьох американських
брендів розпочати розширення своєї присутності в європейському регіоні.

Рис. 1 Світовий ринок товарів розкоші по регіонах у 2013-2014 рр.
Загалом, дослідження тенденцій розвитку ринку товарів розкоші на
сьогодні є досить актуальним. З точки зору традиційних моделей економічного
розвитку цей ринок є дещо специфічним: він дивовижно швидко відновлюється
після різного роду потрясінь, майже не реагує на фінансові кризи, постійно
змінюється і в той же час є лідером за кількістю торгових марок з
багатовіковою історією. Споживачі товарів розкоші розрізняються з точки зору
соціального походження, вимог до люксових товарів, розуміння специфіки їх
споживання. Насичення потреб у різних споживчих сегментах відбувається
нерівномірно, що позначається і на розвитку ринку товарів розкоші.
Список використаних джерел:
1. Стан ринку розкоші в наш час. - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.forbesrussia.ru
2. Міжнародний дослідницький інститут розкоші. - [Електронний ресурс].
– Режим доступу: www.luxuryins.titute.com
3. Міжнародний комітет Кольбера (асоціація, що об‘єднує більше
60 брендів розкоші). - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.comitecolbert
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Однією з актуальних проблем сучасного українського суспільства є
демографічна. Основними процесами, що обумовлюють демографічний
розвиток країни є: народжуваність, смертність і демографічний рух населення.
Аналіз демографічної ситуації в Україні за останні роки свідчить про
погіршення показників природного відтворення і механічного руху населення
майже всіх регіонів України, про негативну динаміку народжуваності,
смертності. Ситуація ускладнюється негативним сальдом міграції, показники
якого значно коливаються у різних країнах, але зберігають негативну динаміку.
Багато вчених першопричину демографічної кризи бачать у радикальних
економічних і політичних змінах суспільства. Особливості демографічної кризи
в сучасній Україні наступні: скорочення чисельності населення, скорочення
народжуваності і ріст смертності, зниження середньої тривалості життя. Майже
аксіомою вважається, що зниження народжуваності в країні викликано
падінням рівня та якості життя. Відомий польський соціолог П. Штомпка
стверджує, що постсоціалістичні країни зіткнулися з проблемою негативних,
дизфункціональних наслідків
широких соціальних перетворень. Один з
виділених П. Штомпкою видів травм – демографічна. Вона характеризується
зростанням
кількості
захворювань,
психічних
розладів,
падінням
народжуваності, зростанням смертності та ін. Активних і процвітаючих людей
не так вже й багато. Частина людей пасивно чекають кращих часів, які вони
пам'ятають з минулого. Ще одна частина людей – ті, які ні нащо не
сподівається, перебуваючи в пасивному спогляданні того, що відбувається [1].
Таким чином, основними причинами демографічної кризи в Україні
являються:
– низька заробітна плата у більшості працівників, якої недостатньо для
відтворення, як для функціонуючої робочої сили, так і для виховання і здобуття
освіти нової робочої сили;
– надзвичайно низький рівень пенсійного забезпечення;
– незадовільні житлові умови молодих людей та відсутність окремого
житла;
– високий рівень безробіття;
– соціально-психологічний дискомфорт, який породжує невпевненість у
майбутньому;
– загроза здоров'ю населення у зв'язку з зниженням якості харчування,
погана екологія і як наслідки, епідемія туберкульозу, сифілісу, наркоманія та
ВІЛ - інфекції.
392

Зниження демографічних показників проявляється на Україні в різкій
формі. Старіюче і нездорове населення різко обмежує можливості, як
військового призову, так і поповнення трудових ресурсів, тоді як зобов‘язання
щодо турботи про літніх людей стають все більш обтяжливими для бюджетної
сфери. Подібні негативні тенденції в більш значній мірі відзначаються в
східній, центральній і південній частинах України, ніж на заході країни [2].
Населення нашої країни невпинно скорочується з моменту здобуття
незалежності, і країна вже втратила 8,8 мільйонів чоловік, тобто 17%
населення, в період з 1990 року по 2015 рік. Департамент з економічних та
соціальних питань ООН прогнозує продовження скорочення населення, яке до
2050 року буде знаходиться на рівні нижче 34 мільйонів чоловік. Таким чином,
навіть без урахування впливу війни і поганого управління України стикається з
найсерйознішим демографічним викликом на планеті.
В Україні спостерігаються погані результати за всіма показниками
динаміки населення, а її загальний коефіцієнт народжуваності знаходиться
значно нижче рівня, що забезпечує стабільну заміну населення. Крім того,
протягом практично всього пострадянського періоду в цій країні відзначається
перевищення кількості смертей над кількістю народжень. У деяких сусідніх з
нею країнах ситуація інша, тоді як на Україні "ножиці" між кількістю смертей і
народжень не скорочуються. І, дійсно, основні демографічні проблеми на
Україні, швидше, продовжують існувати, ніж вирішуються [2].
Для покращення демографічних процесів держава проводить демографічну
політику, основними цілями якої є: формування бажаного для країни,
суспільства, режиму відтворення населення; збереження або зміна тенденцій в
динаміці чисельності та структурі населення; зміна або збереження типу
розселення населення по території країни, інтенсивності процесів внутрішньої і
зовнішньої міграції; зміна або збереження якісних характеристик населення.
За кількістю жителів Україна посідає шосте місце серед усіх європейських
країн після Росії, Туреччини, Великобританії, Франції та Італії. Попередня
демографічна криза охопила країну в 30-40-х роках минулого століття. Її
причини – масові репресії та Друга світова війна. Завдяки тому, що
народжуваність залишилася на колишньому рівні, кризу 30-40-х років було
досить швидко подолано. Нинішня демографічна криза в деяких регіонах
країни почалася ще за часів Радянського Союзу, а в 1993-1994 роках
депопуляція охопила практично всі регіони України [2].
Інститут економіки НАН України у своїй розробці прогнозу смертності
населення країни (до 2025 року) для поліпшення демографічної ситуації
запропонував переглянути ідеологію системи охорони здоров‘я та збільшити її
фінансування не менш як на 40%. Також необхідно враховувати умови
стрімкого старіння населення, адже потреба в коштах на охорону здоров‘я осіб
похилого віку постійно зростає.
З боку держави в останні роки для вирішення демографічної проблеми
було проведено низку заходів. Кабінетом Міністрів України були розроблені
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проекти, серед яких «Стратегія демографічного розвитку на 2006-2015 рр.». На
думку багатьох демографів, матеріальні виплати при народженні дітей
сприяють підвищенню народжуваності лише на першому етапі. Показові, на їх
думку, у цьому зв'язку є приклади розвинутих європейських країн.
Таким чином, демографічна ситуація в Україні, яка характеризується як
кризова, перетворилася на одну з найважливіших проблем держави. Для її
вирішення необхідно спрямувати соціально-екномічну політику на підвищення
якості медичного обслуговування, забезпечення безпечної екологічної ситуації,
стимулювання народжуваності, поліпшення побутових умов, посилення
охорони та оплати праці.
Список використаних джерел:
1. Трофимова Т. И. Регулирование демографического и миграционного
процессов [Електроний ресурс]// ppt4web. – Режим доступу: http://ppt4web.ru
2.
Барміна Г. О. Демографічні виклики і загрози для України / Г. О.
Барміна // Шлях перемоги. – 2010. – ғ48. – С. 25–28.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК
Міжнародно-правове регулювання праці – це встановлена міжнародними
договорами та іншими актами міжнародного права система стандартів щодо
регулювання праці, яку держави, що приєдналися до відповідного
міжнародного договору (ратифікували його), використовують в національному
трудовому законодавстві. 1
Вивченням міжнародно-правового регулювання праці жінок займалося
багато вчених-трудовиків, серед них: О.А. Абрамова, Г.К. Дмітрієва, Л.М.
Завадска, І.Я. Кисельов, В.М. Толкунова та ін. Деякі вчені вважають, що
національне трудове право неможливо розглядати окремо від загальносвітових
закономірностей та тенденцій не враховуючи зарубіжний досвід та
міжнародно-правове регулювання праці, заходи щодо захисту прав і свобод.
Міжнародно-правове регулювання праця – це важливий фактор, що
характеризує соціальну цілісність світу.
Під міжнародно-правовим регулюванням праці розуміється регулювання
умов праці й охорони законних прав працівників за допомогою міжнародних
угод, а різноманіття міжнародних відносин в сфері праці призводить до
існування різноманітних міжнародно-правових норм. 3, с.28
Особлива увага у розвитку міжнародно-правового регулювання праці,
приділяється окремим категоріям працівників. До цих категорій належать:
жінки;
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діти та підлітки;
працівники з сімейними обов‘язками;
працівники-мігранти;
трудящі похилого віку.
Якщо розглянути окремо міжнародно-правове регулювання праці жінок, то
можна сказати що це є глобальною проблемою, для вирішення якої необхідний
комплексний підхід. Цей підхід базується на декількох засадах , основними з
яких є:
належне законодавче закріплення прав жінок;
забезпечення сприятливих умов для їх реалізації;
створення ефективних способів захисту. 2, с.139-145
Жінки – це та категорія населення, яка потребує особливого правового
захисту як в межах держави, так і в межах світового співтовариства. Сьогодні
завданням світового співтовариства є подолання національних стереотипів
щодо трудових функцій, які виконують жінки.
Головною та першочерговою задачею діяльності МОП завжди була і
залишається проблема захисту материнства, допомога у поєднанні жінками
функцій, які пов‘язані з сім‘єю та відповідно виробничих функцій. Ще з
початку заснування МОП одними із перших конвенцій, які були прийняті у
1919 році, стали конвенції ғ3 «Про захист материнства» та ғ4 «Про працю
жінок в нічний час». Та це питання залишається актуальним і сьогодні,
наприклад у 2011 році була прийнята чергова конвенція, яка допомагає жінкам
поєднувати свої функції як працівника так і матері, це конвенція ғ189 «Про
гідну працю домашніх працівників». Якщо підрахувати загальну кількість
конвенцій, які присвячені саме захисту прав праці жінок, то відносна їх
кількість невелика. Декілька конвенцій підкреслюють рівні можливості
чоловіків та жінок, наприклад такою є конвенція ғ111 «Про дискримінацію в
галузі праці та занять».
Норми які встановлює МОП різняться відповідно до фізіологічних
особливостей жінок. Виділяють загальні норми відповідно для всіх жінок, не
враховуючи фізіологічних особливостей. До них належать норми про працю в
нічний час та про підземні роботи. Що стосується жінок з певними
особливостями, наприклад вагітні жінки та жінки-матері, то для них
встановлюються окремі норми.
В загальному охорона праці жінок полягає конкретно у встановлені норм,
які регулюють обмеження в тривалості робочого часу, забороняють працю
жінок в небезпечних та шкідливих умовах, на підземних роботах, обмежують
роботу в нічний час та встановлюють граничні норми для підіймання і
перенесення важких речей.
В міжнародно-правовому регулюванні праці жінок використовується
конвенція ғ 171 «Про нічну працю», яка не ратифікована Україною. В даній
конвенції, закріплено, що вагітним жінкам та жінкам-матерям (протягом
періоду 16 тижнів, щонайменше 8 тижнів з яких повинні минути з дня
народження дитини, але цей період може збільшуватися в залежності від стану
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здоров‘я матері та дитини), забороняється працювати у нічний час. В Україні
обмеження праці жінок в нічний час встановлюється ст.175 КЗпП. в якому
говориться, що залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за
винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою
необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід, обмеження не поширюється
на жінок, які працюють на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім ї.
У сучасних умовах переглядається багато старих норм та конвенцій, які
встановлювали пільги для жінок. Ці дії пов‘язанні із встановленням рівності
між чоловіком та жінкою. Відповідно вносять зміни до певних конвенцій, де
пільги надаються лише вагітним жінкам та жінкам-матерям. Багато науковців
вважають, що раніше встановленні конвенції, які ніби захищали працю жінок,
насправді обмежували їхні можливості і не давали досконало розвиватися та
перешкоджали розширенню зайнятості жінок.
Особливого захисту потребують вагітні жінки та жінки-матері. У багатьох
країнах є великий досвід щодо регулювання охорони праці цих категорій
населення. У більшості держав навіть забороняється звільнення вагітних
жінок, у тому числі й в Україні це зазначено у ст.184 КЗпП.
Якщо розглядати сучасний міжнародно-правовий статус України, то він
досяг нового рівня взаємовідносин у галузі праці з державами міжнародної та
європейської спільноти. Хоча Україна і намагається наблизитися до
європейських держав і докладає для цього великих зусиль, але деякі закони, які
регулюють працю жінок суперечать законам про гендерну рівність. Наприклад
в оплаті праці й досі існує дискримінація. Так за даними МОП середня
заробітна плата жінок в Україні на 30% менша ніж заробітна плата чоловіків.
При цьому в Україні діє чинне законодавство, яке встановлює принцип рівної
оплати праці жінок та чоловіків з однаковими навичками та в однакових
робочих умовах.
Згідно результатів дослідження «Жінки та чоловіки на ринку праці в
Україні» жінка заробляє 73,7% від заробітної плати чоловіка, 80% кандидатів
на посади управлінської ланки – чоловіки. На вищих керівних посадах в
промисловій сфері жінки займають лише 20,2%. У сільському господарстві
жінок управлінців - лише 9,5 %. Більше 60 % жінок працюють у сфері – догляд,
громадське харчування, прибирання, канцелярія та касир, тобто ті галузі, які
найбільше регулювалися державою у період планової економіки. 4
Якщо зробити висновок стосовно щодо законодавства України про працю
жінок, то можна сказати, що більшість вимог відповідають міжнародноправовому регулюванні праці. Та деякі закони дають жінкам велику кількість
пільг, що характеризує Україну як державу, яка не до кінця слідкує за
сучасними нормами регулювання праці жінок. В нашій державі багато норм
характерних регулюванні праці жінок за часів планової економіки. Тому, для
того щоб Україні досягти успіху в даній галузі, необхідно слідкувати за
впровадженням нових норм в галузі міжнародно-правового регулювання праці
жінок та використовувати уже набутий досвід розвинених зарубіжних країн.
Також однією із умов швидкого розвитку може стати, відхилення від
стереотипів планової економіки.
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ПОЛІТИЧНІ Й ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І
США: ПЕРСПЕКТИВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Визначення місця України в системі національних інтересів США можна
вважати найактуальнішою проблемою теорії і практики зовнішньої політики
незалежної української держави. Сьогодні одним із ключових питань для
України є зміцнення її геополітичного становища (ГПС) не тільки в регіоні, а й
у світі загалом. Слід констатувати, що значення впливу США на ГПС України
важко переоцінити. В сучасних умовах США є країною, інтереси якої
визначають як глобальне, так і регіональне ГПС України. За економічним і
військовим потенціалом США є наддержавою світового масштабу, яка
знаходиться на найвищому рівні ієрархії міжнародної системи. Тому проблема
місця України в системі національних інтересів США потребує подальшого
самостійного дослідження, як з погляду її вагомості для теорії і практики
зовнішньої політики України, так і перебігу подій, які відбуваються у стосунках
Сполучених Штатів і України сьогодні.
Вивченням та аналізом основних аспектів співпраці України та США
займались такі науковці: Книш В., Кулик В., Шамшур О., Козак Ю. Г.,
Ковалевський В. В., Ржепішевський К. І., Мерніков Г. І., Соболєв А. А., Савін
С. Л., Маляревський Є. В., Брежнєва Т. В. та інші. Проте, питання
співробітництва між Україною та США потребує подальшого вивчення та
аналізу.
Метою роботи є дослідження історії становлення політичних й
економічних відносин між Україною і США, аналіз сутності їх стратегічного
партнерства, оцінка реалій стратегічного партнерства між державами і
встановлення перспективної міжнародної взаємодії між Сполученими Штатами
й Україною.
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Стратегічне партнерство, як характеристика двосторонніх відносин,
передбачає їх особливу, більш високу якість у порівнянні зі звичайними
традиційними відносинами двох держав. Стратегічне партнерство – це вищий
рівень торговельно-економічної співпраці, рівноспрямованість геополітичних
інтересів, зовнішньополітична взаємо підтримка, позитивна динаміка та
ефективність державно-політичних, фінансово-промислових, військових,
наукових і культурних відносин [5].
Серед стратегічних партнерів України Сполучені Штати Америки
посідають особливе місце. Це об‘єктивно зумовлено роллю США у світі, а
також спільними довгостроковими інтересами обох держав у політичній,
економічній, енергетичній, воєнно-політичній та інших сферах. Сучасні США
являють собою досить цікавий об‘єкт досліджень для економістів усього світу.
Країна, що зуміла за порівняно невеликий проміжок часу стати світовим
економічним лідером, не може не викликати інтерес. Хоча Сполучені Штати
Америки досить тривалий час є для України одним з ключових партнерів,
потенціал наших двосторонніх відносин освоєний далеко не повністю.
Розвиток стратегічного партнерства між Україною та США є одним із
ключових пріоритетів зовнішньої політики нашої держави, поруч з її
відносинами з Російською Федерацією та Європейським Союзом.
США визнали Україну 25 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини між
двома країнами було встановлено 3 січня 1992 р. В період незалежності
України США надають практичне сприяння її утвердженню як сучасної
демократичної та економічно розвиненої європейської держави. Спільною
заявою президентів України і США від 4 квітня 2005 р. започатковано
стратегічний формат двосторонніх відносин. Згодом його було закріплено в
Хартії про стратегічне партнерство (грудень 2008 р.). Протягом останніх років
суттєво розширено договірно-правову базу співпраці. В цілому, між Україною і
США укладено 138 міжнародно-правових договорів. За обсягом прямих
інвестицій, залучених в економіку України, Сполучені Штати Америки
посідають 12 місце серед країн світу [6].
Активну роль у розвитку двосторонніх відносин України та США відіграє
Група сприяння Україні у Конгресі США («Український Кокус»), до складу
якої входять понад 30 американських урядовців [4]. Натомість, у Верховній
Раді України діє Депутатська група з міжпарламентських зв‘язків із
Сполученими Штатами Америки. В рамках програми міжпарламентських
обмінів відбуваються візити українських урядовців до США під егідою
конгресової Комісії сприяння демократії.
Співпраця України та США здійснюється також у сфері економіки та
міжнародної торгівлі. За даними Комісії США з міжнародної торгівлі за 2014
рік загальний товарообіг між США та Україною зменшився на 25,3% (або на
748 млн. дол.) у порівнянні з 2013 роком і склав 2212,0 млн. дол. Дефіцит
балансу двосторонньої торгівлі наразі становить 344 млн. дол. При цьому
відбулось скорочення експорту українських товарів до США на 9,8% (або на
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102 млн. дол.), що на кінець 2014 року становить 934 млн. дол. У той же час,
імпорт американської продукції в Україну зменшився на 33,6% (або на 646 млн.
дол.) та склав загалом на кінець звітного періоду 1278 млн. дол. Станом на
кінець третього кварталу 2014 року в економіку України залучено 886,6 млн.
дол. прямих інвестицій із США, що складає 1,8% усіх прямих іноземних
інвестицій, залучених в економіку України [4].
Таблиця 1
Динаміка обсягів торгівлі товарами між Україною та США
за 2014 рік (млн. дол. США) [4]
2009

Експорт
Імпорт
Сальдо
ЗТО

489
890
-401
1379

2010

1082
1344
-262
2426

2011

1460
2104
-644
3564

2012

1352,2
1936
-583,8
3288,2

2013

1036
1924
-888
2960

2014

934
1278
-344
2212

Співвідношення
2014/ 2013
%
+/90,2
-102
66,4
-646
74,7
-748

В період проведення антитерористичної операції на Сході України уряд
США висловив підтримку цілісності та недоторканості української території.
Уряд і Конгрес США критично ставилися до дій адміністрації попереднього
уряду України, спрямованих на придушення громадського руху за
Євроінтеграцію України восени-взимку 2013 року. Сенат США і Державний
департамент США засудили застосування насильства проти мирних
демонстрантів у Києві 30 листопада, 1 грудня і 11 грудня 2013 року. Після
перемоги Революції гідності, США надали революційному уряду України
всебічну допомогу. 18 грудня 2014 року президент Барак Обама підписав
«Закон про підтримку свободи України» [2]. Даний законопроект визначає
Україну військовим союзником США за межами НАТО.
Таким чином, українсько-американські відносини є доволі динамічними та
суперечливими одночасно. США, безперечно, мають визначальний вплив на
ГПП України, але слабка позиція української політики, її системна
невизначеність постійно підривають основи двостороннього ―стратегічного
партнерства‖. Прикро констатувати, проте сьогодні Україна не входить навіть у
двадцятку зовнішньополітичних пріоритетів США. Це пов‘язано із наявністю
економічних, геополітичних, духовних, морально-етичних та соціальних
проблем в Україні. Вирішенням даної проблеми є, передусім, забезпечення
стабільної геополітичної та економічної ситуації в державі.
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ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку
суспільства. Для того, щоб формування молоді відбувалося адекватно
суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві,
з‘ясувати її проблеми. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу
життя, створення сім‘ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від
факторів соціального життя. Не менш актуальними є здоров‘я, освіта молоді,
спілкування її з дорослими й однолітками. Вивчаючи молодіжні проблеми,
неможливо обійтися простим констатуванням позитивних чи тривожних фактів
життєдіяльності молодих людей, потрібен глибокий системний аналіз буття
молоді. Актуальним є питання постійного скорочення питомої ваги молоді
щодо всього населення. В Україні за останні десять років її кількість знизилася
з 22 до 20 %. За всіма прогнозами ця тенденція триватиме і надалі
Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і
політичне становище молоді. Останнім часом загострилося чимало молодіжних
проблем, серед яких найголовніші: низький рівень життя, безробіття і значна
економічна та соціальна залежність від батьків; шлюбно-сімейні; низька
народжуваність – рівень народжуваності не забезпечує відтворення поколінь;
матеріальна незабезпеченість, відсутність ресурсів для поліпшення житлових
умов; поганий стан здоров‘я і зростання рівня соціальних відхилень; втрата
ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму[2].
Молоде покоління залишилося без надійних соціальних орієнтирів.
Руйнація традиційних форм соціалізації підвищила особисту відповідальність
молоді за свою долю, поставивши її перед необхідністю вибору, виявила
неготовність більшості з них включитися в нові суспільні відносини. Вибір
життєвого шляху став визначатися не здібностями й інтересами молодої
людини, а конкретними обставинами.
Серед соціальних проблем українського суспільства на думку української
молоді найважливішими є: безробіття, зростання цін, низький рівень заробітної
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плати, загальне зниження рівня життя, зростання злочинності, зубожіння
населення, наркоманія, СНІД. До проблем, що стосуються забезпечення
здорового способу життя відносять: стан довкілля, екологія, низький рівень
медичного обслуговування, зловживання палінням, недостатні можливості для
занять фізичною культурою та спортом, алкоголізм, низький рівень
поінформованості про здоровий спосіб життя[1].
На першому місці в житті молодь ставить розрахунок на себе і власні
сили, але не впевненість у них. Майже кожна десята молода людина не
розраховує ні на кого й ні на що. Відчуття впевненості у собі властиве лише
трохи більш, ніж кожному двадцятому молодому громадянинові країни.
За показниками соціального негативізму й апатії щасливими почуваються
6,5 % молодих людей. Соціальної перспективи в Україні не бачать дві третини
молоді. Кожна четверта молода людина боїться бідності. Майже половина
молоді найбільше в житті боїться втратити здоров‘я.
Залишається проблемою доступність освіти, майже половина опитаних
вважає, що частині молоді вища освіта взагалі недоступна. Це свідчить про
низку проблем не лише в системі освіти, а й у суспільстві в цілому. Особливо
це стосується рівня підготовки в сільській школі, скрутного матеріального
становища багатьох сімей, ослаблення громадського і державного контролю
над розподілом ресурсів.
Незадовільним є нинішній стан здоров‘я української молоді. Упродовж
останніх десяти років серед молоді відбулося підвищення рівня захворюваності
й поширеності хвороб за всіма їх класами. Значного поширення набули
соціально зумовлені хвороби. Погіршується епідемічна ситуація щодо
ВІЛ/СНІДу, який вражає, насамперед, молоде покоління.
Серед зареєстрованих споживачів наркотиків молодь віком до 28 років
становить 80 %. За роки кількість споживачів наркотичних засобів та
психотропних речовин збільшується, вік наркозалежної молоді має тенденцію
до омолодження. За останні 10 років частка хворих на наркоманію серед
неповнолітніх збільшилася у 6-8 разів. Смертність серед осіб цієї групи зросла
у 40 разів. Хворіє на наркоманію переважно молодь, яка не працює.
Поглиблення цих явищ викликає загрозу демографічної безпеки, оскільки
середній вік уражених на наркоманію становить 26 років, тобто є
найактивнішим репродуктивним віком[3].
Окреслилася тенденція до погіршення психічного і духовного здоров‘я
молодих людей. Кожна третя дитина народжується з відхиленням у розвитку
нервової системи. Чимало школярів почувають себе одинокими, перебувають у
стані психічної напруги внаслідок конфліктів з однолітками, вчителями та
батьками.
Економічні негаразди перехідного періоду негативно вплинули на
соціальне здоров‘я молоді. Для значної частини молодих людей гострими стали
проблеми бідності, безпритульності, безробіття та насильства. Останні роки
обмежені ресурси спрямовувалися головним чином на лікування та підтримку
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невідкладної допомоги, а профілактиці захворювань та популяризації засад
здорового способу життя не приділялося належної уваги. За даними опитування
«Становище молоді в Україні» відзначається низька доступність медичних
послуг (65 %)[3].
Отже, переважна більшість проблем молоді — це складові загальних
потреб українського суспільства. В умовах глибокої трансформації суспільних
відносин значна частина української молоді втратила позитивні життєві
орієнтири, можливість реалізації життєвих планів та прагнень. Ослаблення дії
старих регулятивних чинників і несформованість нових спричинили істотне
посилення негативних явиш, поширення поведінкових стереотипів, хибно
сприйнятих за вияви свободи особистості. Сучасний стан здоров‘я української
молоді не може задовольнити суспільство. Упродовж останніх років серед
молоді відбулося значне поширення соціально зумовлених хвороб
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Проблематика цінностей у сучасному соціумі стає з кожним роком все
актуальнішою. Дослідження цінностей та їх ієрархії проводяться в різних
сферах наукового пізнання. Слід зауважити, що морально-етичні цінності
носять конкретно-історичний характер. На певному етапі розвитку культури
складається і функціонує своя, відмінна від інших періодів, форма моралі
[7, с.155]. Тому дослідження ціннісних орієнтацій української молоді особливо
важливе на сучасному етапі, коли спостерігаються значні зміни соціальноекономічної та політичної ситуації в державі.
Проблематиці ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства
присвячені роботи таких вітчизняних науковців як Н.Б. Бабенко,
О.М. Балакірєва, О.В. Савчук, М. Сахній, А. Ручка та інші.
Поняття «цінність» неодноразово порушується у філософських та
наукових дослідженнях. При цьому виділяють два види цінностей: ті, що
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визначаються інтересами і потребами особистості, й такі, що надають сенс
існуванню самої особистості [3].
Моральні цінності є вираженням відношення окремого суб‘єкта до
людського світу. До їх числа відносять добро, шляхетність, справедливість,
самовідданість, альтруїзм, безкорисливість [4, с.107-112].
Ціннісні орієнтації характеризують ставлення особистості до найбільш
важливих цілей життєдіяльності та до способів досягнення цих цілей. Навіть у
стабільних суспільствах процеси розвитку та зміни поколінь зумовлюють
протидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. Коли ж відбуваються
стрімкі, революційні перетворення, вони, як правило, супроводжуються
суттєвими зрушеннями у масовій свідомості, зміною ціннісних пріоритетів,
конфліктом між декларованими цінностями та реальною поведінкою [2, с.8].
Руйнування сталої системи морально-етичних цінностей призводить до
втрати морального здоров‘я суспільства. Тому дослідження феномену
морально-етичних цінностей слід здійснювати як по «вертикалі», так і по
«горизонталі», тобто з урахуванням конкретно-історичного і соціокультурного
факторів [7, с.156].
З метою аналізу ієрархії моральних цінностей сучасної української молоді
звернемося до результатів соціологічних досліджень, що проводилися протягом
останніх років.
Так, Н. Левковська, порівнюючи результати кількох опитувань («Ціннісні
орієнтації населення – 1996», «Ціннісні орієнтації населення – 1999»,
моніторингове опитування громадської думки населення України у 2002 році,
яке проводилося Українським інститутом соціальних досліджень і Центром
«Соціальний моніторинг»), робить висновок, що серед моральних цінностей
молоді переважають особистісні пріоритети: сім‘я, друзі, житлові умови,
робота, власне здоров‘я. На думку дослідниці, ця важлива тенденція, що
характеризує зміни ціннісних орієнтацій молоді, – відверта перевага
індивідуалізму, акцент на особистісно-сімейних інтересах; молодь поступово
відмовляється від колективістського способу життя. Якщо раніше такі цінності,
як «повага оточуючих», «хороші стосунки в колективі», «повага інших»
посідали 2–3 місця в ієрархії цінностей, то нині – зовсім інша ситуація. Високо
цінується тільки те, що безпосередньо пов‘язане з індивідом (друзі, знайомі,
сім‘я), а не з колективом чи суспільством. Це свідчить, що знижується
значимість суспільства в житті окремої людини та зростає індивідуалізм
[5, с.87].
О.М. Балакірєва
проводила
дослідження
ціннісних
орієнтацій
українського
суспільства
за
результатами
трьох
національних
репрезентативних опитувань, проведених Центром «Соціальний моніторинг» та
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка з метою
вивчення системи ціннісних орієнтацій населення в межах міжнародних
досліджень World Values Survey (1996, 2006 р.р.) та European Values Survey
(1999 р.) [1, с.135]. Згідно наведених нею даних в динаміці протягом 1996–2006
років для української молоді значно зросла цінність сім‘ї. Так, у 2006 році сім‘я
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є дуже важливою для 91% респондентів, тоді як в 1996 році таку відповідь дало
лише 86% опитаних, а в 1999 році – 82% усіх учасників соціологічного
дослідження. Так само зросла цінність друзів – дуже важливими в 2006 році
вони є для 41% респондентів, тоді як в 1996 році цей показник складав 34%, а в
1999 році – 39% опитаних. У той же час серед цінностей молоді зросло
проведення вільного часу: у 2006 році про дуже важливе значення цієї цінності
заявило 30% опитаних, тоді як в 1996 році таких респондентів було лише 25%,
а в 1999 році – 24%. Натомість у 2006 році для української молоді зменшилася
важливість роботи, політики, хобі, релігійні цінності залишилися на
стабільному місці в системі ієрархії цінностей молоді.
Соціально-демографічне дослідження «Молодь в Україні: спосіб життя і
ціннісні орієнтації» (квітень 2010 р.) дало змогу одержати інформацію про
пріоритети у системі цінностей сучасної молоді, її погляди на сім‘ю та шлюб,
демографічні плани на майбутнє. За його результатами можна стверджувати,
що найбільш важливим для сучасної молоді є здоров‘я: 99% респондентів
вважають його важливим, у тому числі 87% – дуже важливим. Разом з тим,
дуже важливим для молодих людей є як вічні цінності – сім‘я, діти, кохання (їх
відзначили як дуже важливі відповідно 81%, 72% і 70% респондентів), так і
матеріальні аспекти – матеріальний добробут, хороша робота та професійна
зайнятість (відповідно 77% і 70%). Тобто не слід чекати від сучасної молоді
відмови від професійної діяльності, матеріального добробуту заради сім‘ї та
дітей, вона хоче поєднати і перше, і друге [6, с.31].
Найменш важливі для молоді такі цінності, як високе службове та
громадське становище, що свідчить про неамбітність більшої частини молоді
(це дуже важливо лише для 36% респондентів, не важливо – для 22%), а також
можливість розвитку, реалізація своїх здібностей, талантів (дуже важливо для
45%, не важливо для 12%). Отже, значна частина молоді, на жаль, недооцінює
значення саморозвитку особистості у теперішній час. Повноцінний відпочинок,
розваги не є пріоритетом для більшості молодих людей (дуже важливо для 44%,
не важливо для 11%).
Хоча абсолютна більшість молоді відводить сім‘ї важливе місце у своєму
житті, на систему цінностей представників кожної вікової групи впливає те, на
які завдання, пріоритети вони націлені саме у цей період свого життя. Чим
старшими є молоді люди, тим важливішими для них є вічні цінності – сім‘я і
діти; водночас для наймолодших (15–19 років) – друзі, повноцінний
відпочинок, знання, тобто те, чим вони живуть сьогодні, часто є важливішим,
ніж діти.
Таким чином, протягом останніх років спостерігається процес
індивідуалізації моральних цінностей молодого покоління України. У системі
цінностей сучасної української молоді першочергове місце займають здоров‘я,
сім‘я, діти, кохання. І лише потім – матеріальний достаток, робота, зайнятість.
Разом з тим, для наймолодшої частки українського суспільства матеріальні
цінності є більш вагомими. Тому нині необхідно активізувати політику
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формування духовних, моральних цінностей, починаючи з сім‘ї, і закінчуючи
системою шкільної та позашкільної освіти.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СІЛЬСЬКА МОЛОДЬ НА РИНКУ ПРАЦІ
Сьогодні проблема зайнятості населення, яка супроводжує формування
вітчизняного ринку праці, стосується і молодіжного сегменту. Саме провідна
роль держави на ринку праці покликана сприяти оптимальному використанню
трудового потенціалу країни, ефективно регулювати рух незайнятої частини
робочої сили. У зв‘язку з неповним використанням трудового потенціалу
молоді суспільство і держава зазнають істотних соціально-економічних втрат,
оскільки незайнятість та безробіття молодих людей породжує соціальну
напругу, погіршує криміногенну ситуацію, спонукає молодь до безповоротних
трудових міграцій, втрати навичок трудової поведінки.
Проблема молодіжної зайнятості та безробіття привертає увагу сучасних
дослідників, серед яких: М. Долішній, О. Дяків, Т. Заяць, С. Злупко, А. Колот,
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О. Кир‘янова, Е. Лібанова, І. Петрова, Г. Юрчик та інших. Проте на сучасному
етапі суспільство і держава об'єктивно не можуть гарантувати повної зайнятості
всього працездатного населення, у тому числі і такого соціального прошарку,
як молодь. Особливо в умовах її низької конкурентоспроможності, відсутності
досвіду роботи, дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці,
недоліків власне процесу підготовки молодих фахівців до професійної
діяльності. Тому означена проблема потребує подальшої розробки, особливо у
світлі трансформації економічної системи України, яка супроводжується
зміною уявлень про роль людини у виробництві, реформуванням освітнього
простору, демографічними зрушеннями.
Становище молоді на ринку праці формується під впливом низки
чинників, які, у свою чергу, можна поділити на ті, що сприяють
конкурентоспроможності, і ті, що мають дестимулюючий вплив на можливість
працевлаштування молоді. До перших відносяться переваги молодого
віку, висока фізична активність та витривалість, здатність оперативно
адаптуватися до змін, гнучкий склад мислення, здатність до нововведень. Друга
група чинників пов'язана з недостатнім рівнем трудового досвіду, невмінням
застосовувати отримані знання в господарській практиці, недостатньою
професійною компетентністю, перебуванням у стані самовизначення,
становлення. Саме ця група факторів вказує на те, що молодь є соціально
вразливим прошарком населення, якому складно на рівних умовах конкурувати
на ринку праці [1; с.8].
Суттєвим резервом покриття дефіциту кваліфікованих кадрів робітничих
професій на українському ринку праці за певних умов може стати сільська
молодь. За даними Державної служби статистики, кількість молоді, що
проживала в сільській місцевості на 1 січня 2014 року складала 13629255 осіб,
що складає 29,92% від чисельності наявного населення України (табл. 1).
[2; 55].
Таблиця 1
Розподіл молоді за статтю та віком (сільська місцевість), осіб*
На 1 січня 2014 року

Середня чисельність
населення
за 2014 рік
разом
чоловіки
жінки
1374480 6982290 6762514
4

разом
чоловіки
1362925 6930962
5

жінки
6698293

2405136

1233934

1171202

2471640

1266825

1204815

20 – 24
25 – 29

3232157
3868992

1657101
1969672

1575056
1899320

3308990
3858376

1694056
1963751

1614934
1894625

30 - 35

4122970

2070255

2052715 4105798 2057658 2048140
*за даними Державної служби статистики

Всього
у тому
числі:
15 – 19
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Проте ситуація, що складається на українському молодіжному ринку
праці, є напруженою і характеризується погіршенням, тобто збільшуються
масштаби як зареєстрованого, так і прихованого безробіття. Занепад
українського села, низький рівень оплати праці та доходів в сільському
господарстві, відсутність умов пристойного життя в сільській місцевості
спричиняють той факт, що значна частина сільської молоді, навіть при
наявності вакансій, мігрує у місто або за кордон заради більш престижних
заробітків. Переважну більшість вибулих становлять, як правило, кваліфіковані
кадри, зокрема трактористи-машиністи, водії, спеціалісти з ремонту
сільськогосподарської техніки. Відтік кваліфікованої молоді з села призводить
не тільки до погіршення структури трудових ресурсів, а й негативно
позначається на результатах господарювання. Слід враховувати і матеріальний
збиток, адже кошти, витрачені на підготовку кадрів для сільського
господарства переходять в інші галузі. Крім того, можливості молоді на селі
обмежені, через їх низьку конкурентоспроможність в порівнянні з іншими
категоріями населення. Деградація сільської молоді викликана розчаруванням у
пошуках високого і стабільного заробітку. Сучасне становище сільської молоді
на ринку праці характерне тим, що існує значна невідповідність між попитом та
пропозицією на робочу силу.
Проте, вирішити дану проблему можуть роботодавці, які зацікавлені у
залученні сільських кадрів на промислові підприємства. Вони можуть
заохотити незайняте сільське населення, особливо молодь, шляхом перенесення
окремих видів промислового виробництва у сільську місцевість, що дасть змогу
залучати до роботи не тільки молодь, а й інше незайняте сільське населення;
забезпечення місцем проживання працівників дефіцитних професій;
підвищення рівня заробітної плати дефіцитних працівників робітничих
професій і забезпечення високого її рівня, адже низький рівень оплати на цих
роботах залишається однією з головних причин небажання молоді виконувати
їх; організації підприємством доставки працівників на роботу та з роботи;
стимулювання працівника до підвищення його професійно-кваліфікаційного
рівня, орієнтування його на систему безперервної освіти і набуття більшої
кількості професій протягом усього трудового життя шляхом матеріального
заохочення; створення належних умов праці та відпочинку на виробництві;
надання інших благ соціального пакета для формування у робітника лояльного
відношення до організації та відданості їй. Реалізація зазначених заходів
сприятиме ефективному використанню трудового потенціалу молоді,
формуванню такої професійно-кваліфікаційної структури фахівців, яка б
відповідала потребам ринкової економіки і запобігала поширенню безробіття
серед молоді [3; с.3].
Отже, проблема зайнятості сільської молоді є вагомою в умовах, що
створилися. Вона є найменш захищеною соціальною категорією на ринку праці.
Проте саме сільська молодь може стати суттєвим резервом покриття попиту на
робітничі професії, що в свою чергу, дозволить вирішити дві проблеми –
скорочення безробіття, налагодження стабільного функціонування підприємств.
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ОБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Молодіжна політика, як термін склалась відносно недавно. Проте наукові
джерела свідчать про виокремлення органів відносно молоді ще за часів
зародження української державності.
Проблеми молоді існували у різні часи історії і потребували вирішення
завжди. Так у період Київської Русі та Запорізької Січі значно увага
приділялась власне молоді, її вихованню та навчанню.
На сьогоднішній день населення України майже на третину складається із
молоді, тому визначення її ролі в соціально-економічному розвитку країни, та в
суспільному житті загалом є досить актуальним питанням. Розглядаючи його
через призму історії, можемо спостерігати, що саме молодь стає рушійною
силою будь-яких зрушень та перетворень у державі.
Період молодості у житті людини пов‘язаний з переходом від етапу
дитинства у доросле життя через процес адаптації та соціалізації, усталення
статусів та ролей у соціумі. Це має вияв у специфічних формах свідомості і
поведінки.
Однозначно, студентство як виокремлена молодіжна соціальна група
специфічно
пов'язана з державною політикою у галузі вищої освіти,
соціальними та економічними чинниками розвитку суспільства. Виокремлення
її у вітчизняній історії починається у ХІХ ст. із встановленням системи вищої
освіти, що зумовлено виникненням в країні вищих навчальних закладів.
Студентська молодь становила більшість Кирило-Мефодіївського
братства, (1846–1847 рр.), Харківсько-Київського товариства (1856–1860 рр.),
―Малоросійської громади‖ (1861 р.). та ін. українофільських об‘єднань в різних
містах України. У цей період навколо ідеї української державності гуртуються
радикальні об‘єднання (―Молода громада‖, ―Молода Україна‖) не тільки у
великих центрах, а й у повітових селах. Студентські й молодіжні активісти
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ставали своєрідним будівельним матеріалом для українських політичних
організацій того часу [2, с. 71].
Такі організації сприяли вихованню тогочасної молоді та впливали на
розвиток українського молодіжного руху. Учасники Кирило-Мефодіївського
братства, наприклад, були авторами реформаторських програм, що мали на меті
економічні та соціальні зміни у суспільстві (вони стосувались ліквідації
соціальної нерівності).
Одним з прикладів впливу на розвиток України, її історії була так звана
Помаранчева революція 2004 р. Студентська молодь знову була в авангарді
революційних подій. Це було свідченням готовності до проведення соціальнополітичних змін, представленням себе як важливого, перспективного чинника
демократизації українського суспільства, уособлення собою майбутнього нації.
Соціальний ресурс молоді є сьогодні однією з найважливіших основ
модернізації суспільства. В умовах нових світових впливів (дружньої до молоді
держави) назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з боку
держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і
довготермінового плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій
перспективі [1, с. 54].
Залучення молоді до процесу формування нових суспільних структур
відбувається у результаті втілення прагнень покращити власне матеріальне
становище, здобути належну освіту та високу кваліфікацію, віднайти себе у
системі економічних відносин і процесі виробництва, приймати участь у
справах підприємства і мати вплив на його долю, створити сім‘ю тощо.
Проте, роль молоді у формуванні ринкової економіки та реформуванні
України неоднозначна. На сьогоднішній день у значної частини молодих людей
кваліфікаційний рівень не відповідає сучасності, окрім того, високий
професійний статус із них має усього десята частина. Існує тенденція до
збільшення числа молоді, що взагалі не працює і не вчиться. Значно знизився
інтерес до політики, що пояснюється розчаруванням у владі, здебільшого
також її орієнтацією на сферу бізнесу та споживання.
Існують певні труднощі щодо інтеграції молоді у соціально-політичну
сферу суспільства, що зумовлюється проблемою визначення власних
пріоритетів, інтересів та способів їх задоволення. Витоки даних проблем слід
шукати у нестабільному соціальному та економічному становищі. Одним із
важливих важелів впливу є факт того, що приблизно дві третини української
молоді знаходяться на частковому, або навіть повному утриманні батьків. Це
стримує та змінює мотиви трудової активності. Небагато молодих людей
приписує собі відповідальність за певні події, навіть якщо залучені у них
особисто, що є можливою причиною політичної пасивності чи апатії.
Але даним настроям є певні виключення. Серед них події останніх років.
Дата 21-22 листопада 2013 року, що збіглася з дев‘ятою річницею
Помаранчевої революції ознаменувалась початком так званого Євромайдану, де
частка молоді склала приблизно 40%. Головними мотивами, що могли
спонукати людей виходити на вулиці, були саме соціально-економічні чинники.
Як зазначив в заяві на сайті Єврокомісії її голова Жозе Мануель Баррозу:
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"молоді люди на вулицях України за мінусової температури пишуть нову
історію Європи".
Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і
економічних успіхів сягають саме ті держави, які приділяють підвищену увагу
молоді, що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули
систему традиційних поглядів на нові покоління, на систему взаємин між
поколіннями і на їх значення для політичного і соціально-економічного
розвитку [3, c. 141].
Отже, з огляду на всі зазначені аспекти соціальних та економічних
проблем у історичному плані, випливає, що саме прошарок молоді відіграє
важливе значення у визначенні нових напрямків соціально-економічного
державного розвитку України та у започаткуванні реформаторських рухів за
відстоювання власних ідей та права участі у житті країни, її історії. А
присвячення достатньої уваги цьому сприяє успішному майбутньому нашої
держави.
Усе це вплинуло на те, що на сьогоднішній день в Україні важливі позиції
займає молодіжна політика, як специфічна діяльність, яка визначає за мету
становлення соціально-економічних, політичних та інших передумов для
розвитку та реалізації молоді. Відповідно, триває процес прийняття законів та
нормативних актів, які належним чином будуть забезпечувати повноцінне
виконання цієї політики. Серед таких Декларація „Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні‖ від 15 грудня 1992 р., Закон
України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні» від 5 лютого 1993 р. та багато інших джерел.
Таким чином, формування державної молодіжної політики зумовлювалось
змінами у соціально-політичній сфері країни. За час незалежності система
державного управління молодіжною політикою була сформована повністю.
Сьогодні владні структури перестали сприймати молодь лише як пасивний
об‘єкт управління, вона перетворилась на їх повноцінного партнера. Саме тому
Молодіжна політика виступає важливою ланкою сполучення у забезпеченні
прогресивного напрямку цих відносин, що позитивно вплине на загальний
соціально-економічний розвиток держави.
Список використаних джерел:
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ПРОФСПІЛКИ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВГО ПРАВА В ПЕРІОД
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
Сучасний стан соціальної політики та економіки, який супроводжується
критичним політичним становищем в Україні є незадовільним. Цей аспект
свідчить про зростаючу потребу в розвитку договірного способу регулювання
суспільних відносин із застосування найманої праці. Для забезпечення
інтенсивного розвитку виробництва, стабільності суспільного життя, уникнення
конфліктів інтересів роботодавців і працівників потрібно накопичувати досвід
соціального партнерства, маючи за приклад розвинені країни світу. Це
актуалізує роль та значення профспілок як суб'єктів трудового права.
Сьогодні ж очевидно, що профспілковий рух в Україні, на жаль, не набрав
необхідного рівня розвитку, який би давав можливість ефективно вирішувати
велику кількість проблем організації соціального діалогу в суспільстві, сприяти
подальшому зміцненню демократичних засад функціонування політичної
системи і забезпечити тривкі гарантії захисту прав і свобод широких верств
населення.
В Законі України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
зазначено, що професійна спілка (профспілка) – це добровільна неприбуткова
громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами
за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Громадяни мають
право на основі вільного волевиявлення вступати у профспілки , які гарантують
захист їх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Членами
профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або
організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної
особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою
самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.[1]
У сучасних умовах формування ринкових відносин, неабиякого значення
набирають питання підвищення ролі професійних спілок як важливого
інструменту соціального діалогу, інституту залучення широких верств
населення до самодіяльності та опанування досвіду вирішення багатьох
проблем професійної діяльності на засадах самоврядності та участі в
громадських об‘єднаннях.
Особлива роль професійних спілок у сучасному українському суспільстві
зумовлена необхідністю забезпечення і захисту не лише професійних інтересів
працюючих, але й завданнями забезпечення громадянських прав і свобод
широких верств населення, в тому числі і тих, хто не належить до будь-якого
професійного прошарку. Це означає, що з оновленням профспілкових
організацій сьогодні пов‘язані глибокі і ґрунтовні зміни не лише у сфері
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професійних виробничих відносин, але й системні перетворення самих основ
функціонування всієї політичної, соціально-економічної та культурно-духовної
сфер життя суспільства. Очевидно, що профспілки повинні стати ключовою
ланкою демократичних засад взаємодії як окремих громадян, так і їхніх
організацій у всіх сферах суспільних відносин.[2, ст.154]
Спектр діяльності та обсяг прав професійних спілок в Україні досить
широкі. Можна стверджувати, що законодавство України надає профспілкам
багато повноважень. На папері все викладено гарно. Сама ж діяльність
профспілок в Україні має низький рівень та не забезпечує виконання основних
своїх функцій: захисної та представницької. Причому, основною функцією
профспілок слід вважати захисну, а представницька функція є допоміжною у
захисті прав найманих працівників, вона створює належні передумови для
реалізації захисної функції.
Сьогодні своє значення також має втрата мотивації членства в профспілках
через розчарування і невіру працівників у здатність профспілок ефективно
захищати їхні інтереси. Так, за результатами опитування Центру Розумкова,
повністю довіряють профспілкам в Україні менше 6 % населення і динаміка
фактично не змінювалася .В період з 2000 по 2013 рік кількість людей які
повністю не довіряють зменшилась на 15 % і становить 21%. Також досить
великий відсоток людей, яким важко відповісти чи довіряють вони
профспілкам, оскільки незважаючи на те, що загальна кількість такого роду
організацій сягає декілька мільйонів, а їхня мережа охоплює всі галузі
господарства і регіони України, поки що профспілки не відіграють провідної
ролі в процесі становлення демократичних засад нашого життя. [3]
Чи не головною причиною такого становища є той факт, що існуючі
сьогодні механізми взаємодії як в середині самих професійних спілок, так у
їхніх зв‘язках з різними державно-громадськими утвореннями, далекі від
головних демократичних принципів.
На мій погляд, для того, щоб профспілки України більш ефективно
захищали права людей найманої праці, їм необхідно:
- Домагатися від уряду, щоб соціальні проблеми вирішувалися не за
залишковим принципом, а були складовою державної політики.
- Опанувати механізми соціального партнерства. Стати дієвими та
незалежними партнерами щодо держави та роботодавців. Очевидно, з підсумків
минулих років слід зробити серйозні висновки щодо посилення колдоговірної
роботи, аби забезпечити укладання колективних договорів на кожному підприємстві, де є профспілкова організація, а де такого формування немає, самі
працівники мають подбати про її створення для забезпечення передбаченого
законодавством захисту трудівників через двосторонні зобов‘язання.
- задля підвищення життєвого рівня громадян, профспілки повинні
наполегливо домагатися визначення розміру мінімальної заробітної плати на
рівні прожиткового мінімуму в розрахунку на працездатну особу,
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упорядкування механізму проведення компенсації несвоєчасно виплаченої
заробітної плати, встановлення оптимальної шкали оподаткування доходів
працівників залежно від розміру доходів.
- Для того, щоб профспілки в Україні стали дієвими захисниками
соціально-економічних інтересів найманих працівників, їм слід внести зміни до
законодавчої бази, які б спростили можливості для проведення страйків.
- Для того, щоб профспілки могли ефективно здійснювати свою захисну
функцію, їм насамперед, необхідно змінити організаційну структуру. Не
допускати необґрунтованого дроблення профспілкових організацій. У
профспілковому русі саме на часі об‘єднання– на рівні великих профспілок, аж
до міжнаціональних угрупувань, здатних протистояти процесам економічного
реформування та глобалізації.
- Активна участь у виробленні, вдосконаленні та реалізації соціальноорієнтованого законодавства повинна стати визначальним напрямом діяльності
профспілок.
- Профспілковим органам усіх рівнів слід більше уваги приділяти роботі
щодо посилення мотивації профспілкового членства. Треба використати
комплекс заходів, щоб зробити профспілки привабливими для людей,
переконати їх у необхідності бути членами профспілки. Зробити це можна
шляхом: створення необхідної правової бази діяльності профспілок, зміцнення
їх матеріального і фінансового стану; створення юридичної служби для захисту
працюючих членів профспілок у судових органах.
Отже, можна сказати що профспілки в нашій країні не виконують в
повному обсязі свої функції, а рівень соціально-правового захисту працюючих
громадян залишається невисоким. Але й потрібно відзначити що хоч і не
швидко, але роль профспілок зростає.
Профспілки є наймасовішою
громадською організацією, яка об‘єднує значну кількість працюючих. Ця
організація займає важливе місце серед інших громадських організацій тому,
що вона об‘єднує людей праці, а праця є основною умовою для існування
суспільства. Єдине, що профспілкам необхідно уточнити свої завдання і задачі,
удосконалювати методи роботи. Але починати треба не з чистої сторінки.
Необхідно вивчати і брати до уваги досвід і напрацювання профспілок інших
країн світу, які досягли значних успіхів у профспілковій діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
Захист прав споживачів є пріоритетною сферою адаптації національного
законодавства України до законодавства ЄС. Серед основних напрямів у цій
сфері необхідно виокремити туристичні послуги, оскільки ринок туристичних
послуг є доволі динамічним і таким, що перебуває на стадії розвитку, тому
важливого значення набуває забезпечення належного рівня захисту прав
споживачів у цій сфері та розробка ефективного правового механізму
здійснення прав.
Цивільний кодекс України, Закони України «Про захист прав споживачів»,
«Про туризм» наділяють споживача арсеналом прав та обов‘язків для
забезпечення немайнових та майнових інтересів осіб у сфері туризму, разом із
тим залишаються невирішеними питання щодо можливості придбання туру
юридичною особою і визнання її туристом, порядку та форми укладення
договорів про надання туристичних послуг, а також підстав притягнення до
цивільно-правової відповідальності надавача туристичних послуг.
На відміну від вітчизняного законодавства у цій сфері, законодавство ЄС у
сфері надання туристичних послуг є в центрі уваги з моменту заснування ЄС.
Відповідно до положень міждержавних стандартів у галузі туризму під
туристичною послугою розуміють результат діяльності туристичного
підприємства із задоволення відповідних потреб туристів [1].
Комітетом ЄС з питань захисту прав споживачів Ради Міністрів 13.06.1990
р. була прийнята Директива ғ 90/314/ЄЕС про продаж турів із заздалегідь
запланованим маршрутом та комплексом послуг [2], а пізніше – Директива ғ
93/13/ЄЕС про несумлінні умови в договорах зі споживачами [3].
У цей час по суті і почався процес гармонізації законодавств держав-членів
ЄС в туристичній галузі в рамках захисту прав туристів, як споживачів. При
чому створення спеціального туристичного законодавства відбувалося шляхом
встановлення нижньої межі вимог для суб‘єктів туристичного бізнесу, при
порушенні яких для захисту туристів застосовувались норми права про захист
їх прав як споживачів. Слід зазначити, що практично всі розвинені країни
зіткнулися з проблемою несумлінних умов у договорах із споживачами, що
містяться звичайно в стандартних, типових договорах набагато раніше, ніж
було розроблено спеціальне туристичне законодавство.
Таким чином, в Україні, з метою захисту прав споживачів туристичних
послуг, надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про туристичний продукт, що забезпечить можливість їх свідомого і
компетентного вибору, 9 лютого 2012 р. прийнято Закон України ғ 4385-VI
«Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання
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туристичних послуг», розроблений з урахуванням Директиви Ради ЄС від 13
червня 1990 р. ғ 90/314/ЄЕС про комплексний туризм, відпочинок та тури.
Згідно чинного законодавства ЄС будь-яка описова інформація про
подорож, тур не повинна містити відомостей, що вводять в оману.
Підприємства мають поширювати чітку, вичерпну та достовірну інформацію
про ціну продукту та про: транспортні засоби та їх місце прибуття; тип
розміщення та харчування; маршрут поїздки; загальні відомості про отримання
візи; сума чи відсоток від неї, які мають бути сплачені на рахунок та
визначення дат сплати вартості продукту; чи необхідна мінімальна кількість
учасників туру. Якщо ж контракт вже укладено, то будь-які зміни його умов
повинні здійснюватися за взаємною згодою сторін. Якщо згоди споживача
немає, то він має право розірвати договір без будь-яких стягнень і усі
попередньо сплачені ним кошти повинні бути йому повернуті. Зміни можливі у
ціні договору, якщо у ньому прямо передбачено таке право організатора або
продавця та вони обґрунтують такі зміни і нададуть розрахунки ціни. Будь-які
варіації щодо ціни дозволяються лише у вартості перевезень, розмірі податків,
зборів, курсі обміну валют. Також є припустимими і такі зміни у ціні, коли
споживачеві було запропоновано альтернативи у кращій бік, виходячи з інших
умов контракту. Споживач вправі передати своє замовлення третій особі за
власним вибором із відповідним повідомленням організатора чи продавця. В
договорі обов‘язково повинна вказуватися інформація про відповідальність
сторін та шляхи розв‘язання суперечностей і конфліктів [4].
Пріоритетними напрямами розвитку туристичної політики ЄС стали захист
прав туристів, задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними
можливостями; сприяння високоякісній освіті та професійному навчанню
працівників сфери туризму; надання інформаційної та фінансової підтримки
туристичним підприємствам, особливо малому та середньому бізнесу;
інформаційне забезпечення сфери туризму та використання новітніх технологій
[5].
У 2006 році було затверджено «Стратегію розвитку політики ЄС у сфері
прав споживачів на 2007 – 2013 роки». Для реалізації стратегії було виділено
156.8 млн. євро. Стратегія сприяла посиленню ролі споживачів у політиці ЄС
через створення спільного ринку та покращення інформування споживачів.
Особливу увагу було приділено розвитку сфери туризму. Протягом декількох
років споживчу політику в межах ЄС переглядали, щоб краще реагувати на
зростання конкуренції в глобальній економіці, а також на потреби громадян у
поліпшенні захисту їхніх споживчих інтересів, особливо у транскордонній
торгівлі[6].
Оцінюючи процеси, що адаптують український туристичний сектор до
вимог Європейського Союзу у галузі туризму, треба визнати їх ефективність.
Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства, діючого у ЄС у сфері
туризму, є надзвичайно складним завданням, разом із тим за останні два роки
цей процес доцільно визнати як такий, що відбувся і невирішеними,
залишаються питання, пов‘язані із назвою у законодавстві відповідних
договорів, введенням переліку прав туристів до Закону України «Про туризм»,
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визначенням поняття якості туристичного продукту. Доцільним також є
запровадження у законодавстві про туризм характеристик типу житлового
приміщення, його місцезнаходження, категорії чи ступінь зручності, його
основних ознак, наявності дозволів і туристичної класифікації відповідно до
правил у відповідній державі-члені перебування, а також визначення у
законодавстві України вимоги про наявність певної мінімальної кількості осіб
для організації комплексу туристичних послуг і, якщо таке має місце,
граничний термін інформування споживача у разі скасування комплексу
туристичних послуг відповідно до положень Директиви 90/314/ЄЕС.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Освіта в усі часи займала провідне місце у системі цінностей суспільства,
виступаючи свого роду орієнтиром його подальшого розвитку, „джерелом
пізнавальної активності‖, „духовним обрисом людини, який складається у
процесі освоєння моральних та духовних цінностей культури‖, а також
„способом входження людини в цілісне буття культури‖.
Місце освіти у системі цінностей молоді полягає у тому, що у сучасному
інформаційному суспільстві цінність освіти із кожним днем все більше зростає,
набуває нового значення самоосвіта, і все більше поширюється поняття "освіта
протягом всього життя", саме тому, важливо дослідити, як сучасна молодь
сприймає освіту і чи взагалі сучасна молодь сприймає освіту, як цінність.
Теоретичною базою цього дослідження є роботи Н. Бердяєва, М. Вебера, Я.
416

Коменського, Дж. Локка, В. Франкла, Д. Дубровський, А. Здравомислов, Б.
Кислов, А. Коршунов, І. Малишев, В. Пащенко, І. Поп, А. Ручка,
М.
Чавчавадзе, Л. Чухіна, С. Шинкарук, О. Яценко, І. Шитов проводили
дослідження значущості освіти з точки зору її цінності. Визначенню ролі освіти
і
виховання
у
цивілізаційному
розвитку
присвячені
роботи
Е. Тоффлера, А. Субето, Н. Селезньової, Н. Наливайко, Н. Абрамової,
Н. Карлової, Л. Сандакової, Л. Сисоєвої.
В умовах життя сучасного суспільства, значно поглиблюється криза
ціннісної свідомості молодого покоління, яке зростає в умовах домінування
матеріальних цінностей над духовними, коли людина керується у житті
невгамовним бажанням влади, фізичного комфорту і багатства, забуваючи про
те, що задоволення означених потреб не принесе їй омріяного душевного
спокою. Як справедливо зауважує Ю. Черепахін: „Сьогоднішня людина
серйозно хвора, бо вона втратила свій духовний інстинкт, перетворившись на
інтелектуальну машину, яка бачить не реальність, а свої потворні бажання…‖.
На сьогоднішній день, ситуація погіршується збільшенням проявів
бездуховності в суспільстві, доказом чого свідчать такі негативні якості
сучасної людини як лицемірство, лестощі, зрадництво, нахабність, егоїзм,
жорстокість, байдужість тощо.
Суттєвою рисою сучасної дійсності є постійні зміни, перетворення нашого
сьогодення. Перетворення ці, по-перше, стосуються широкого впровадження в
наше життя новітніх технологій, що ставить перед людством все нові завдання і
проблеми. На тлі цих змін відбувається і переоцінка ціннісної системи, одні
цінності змінюються на інші, щось відходить на задній план, а щось навпаки
набуває нового значення. Такі зміни чудово проглядаються у сучасній освіті.
Якщо колись, ще за Радянських часів освіта була термінальною цінністю, так
би мовити самостійною, то у незалежній Україні вона стає все частіше
інструментальною цінністю суспільства. З одно боку це і не дивно,адже із
зміною суспільства відбувається і зміна цінностей, але з іншого боку такий стан
речей говорить проте, що система освіти в Україні є не належному рівні, що
спричиняє зниження цінності освіти в очах молодого покоління громадян.
У сучасному українському суспільстві чітко видно зміну місця освіти в
системі цінностей молоді, і ця зміна є негативною, цінність освіти все більше
знижується, змінюється сам факт сприйняття освіти молоддю. Освіта в очах
молоді більше не є самоціллю, а лише інструментом.
Сьогодні перед освітою постає надзвичайно важливе завдання – виховати
не просто освічену особистість з широким кругозором, а людину всебічно
розвинену, цілісну, мислячу, діяльну, творчу, соціально відповідальну і
небайдужу до проблем інших, яка керується в житті загальнолюдськими
цінностями. Необхідність відродження духовно-культурних цінностей освіти
зумовлена тим, що саме духовність – мета і результат становлення людини як
особистості і індивідуальності – дозволить зробити навчально-виховний процес
в університеті повноцінним і змістовним, дасть людині ширші можливості для
усвідомлення
сенсу
власного
життя,
необхідності
постійного
самовдосконалення, реалізації своїх можливостей, розкриття власного творчого
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потенціалу. Духовна культура спрямована на реалізацію духовних потреб
людства, отже можна зробити припущення, що духовно-культурні цінності
освіти мають на меті задоволення духовно-культурних потреб студентської
молоді в отриманні якісної освіти, яка ґрунтується на засадах формування в
людині особистості: розвитку навичок працелюбності; активної громадянської
позиції; самоповаги; відповідальності; розумових здібностей; логіки;
прищепленні культурного світосприйняття; виявленні талану; здібностей.
Більшість студентів переконана в тому, що саме батьки закладають базу
цінностей, які проявляються вже в ранньому віці, а в більш дорослому віці, в
тому числі під час отримання освіти, формується світобачення та відношення
до закладених в дитинстві цінностей, таких як повага, ввічливість, співчуття,
любов, а також релігійність. Відповідно до результатів проведеного
дослідження, було встановлено, що сучасні студенти усвідомлюють високу
роль освіти у житті суспільства, хоча розуміють її значення по-різному:
можливість самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення своїх
здібностей та навичок в майбутньому (42%); отримання необхідних знань, які
принесуть користь в майбутньому (30%); путівка в життя, шлях довжиною в
життя або двері в майбутнє (20%); можливість спілкуватися (13%) та перший
крок у доросле життя (7%) з одного боку та спосіб забезпечити достойне життя
в майбутньому й можливість отримати гідну роботу, що високо
оплачуватиметься (30%), з іншого. Серед опитаних студентів, 20 % вважають
освіту лише стандартною сходинкою у житті кожної людини, необхідністю, яка
не завжди є гарантом майбутнього добробуту. Тим не менш, усі студенти
усвідомлюють значущість освіти для розвитку професійних навичок
спілкування, як з однолітками, так і з представниками різних вікових груп
населення. На думку сучасних студентів, духовно-культурні цінності освіти
включають:
1) розвиток людини як особистості;
2) отримання знань і досвіду, професійних навичок, компетентності в усіх
сферах науки;
3) висококваліфіковані викладачі, віддані своїй професії;
4) відповідне сучасне обладнання та якісна література;
5) можливість розвиватися духовно та культурно;
6) потяг до саморозвитку особистості й розкриття своїх здібностей і
самоосвіта;
7) хороші взаємовідносини між колегами та всередині групи (комфорт в
колективі, теплота душі, взаємоповага);
8) вміння працювати в команді та вміння стримувати (негативні) емоції;
9) виховання любові, поваги, співчуття, щиросердності, дружнього
ставлення до людей, любові до своєї Батьківщини та традицій.
В сучасних умовах освіта не сприймається молоддю самоцінність, вона
стає інструментом для досягнення мети, можна багато говорити проте, що
цінність освіти підвищується, можливо кількісні показники це підтвердять адже
з кожним роком все більше студентів поступає у вищі учбові заклади, але це
зовсім не означає, що вони вважають освіту цінністю,набагато частіше все
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відбувається навпаки, освіту зараз здобувають не заради освіти, а щоб потім
мати хорошу роботу і високу зарплату.
Таким чином, в умовах сучасного життя надзвичайно важливою є
проблема відродження духовно-культурних цінностей освіти студентської
молоді як основи її творчого самовираження й самовдосконалення, щирого
стимулу духовного розвитку й знаходження сенсу життя. Формування саме цих
цінностей дозволить знайти незабаром вирішення проблеми духовної кризи
особистості, яка загострилася, і стане основою для розвитку всебічнорозвиненої гармонійної особистості сучасного студента.
Отже, освіта – це душа будь-якого суспільства, оскільки вона переходить
від одного покоління до іншого.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДТРИМКИ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ НА
ВІДСТАНІ
Сім‘я – первинний та основний осередок суспільства, основа цивілізації й
культури. Сучасний світ є досить мобільним, що дозволяє людям спілкуватись
на відстані. Інтернет простір, завдяки своїм унікальним особливостям, є
своєрідною альтернативою реальному світу, у якому індивід прагне реалізувати
свої потреби або компенсувати фрустровані потреби, насамперед у
комунікативній сфері. Науково-технічний прогрес забезпечив людство
потужною підмогою для того, щоб мати можливість ефективно підтримувати
стосунки на відстані. Необхідність проживання далеко один від одного,
викликає потребу пошуку таких форм взаємодії, які дозволять надійно
підтримувати сімейні стосунки. Саме тому ми мали на меті виявити можливості
та особливості спілкування сімейних пар на відстані.
У США близько трьох мільйонів одружених пар вимушено живуть не
разом. Якщо ж розглядати відносини між студентськими парами, то цифра
набуває зовсім іншого масштабу: за різними оцінками, від 25% до 50%
студентів підтримують стабільний контакт з віддаленим партнером [2]. В
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Україні, за статистикою останніх років понад 40% сімей тривалий час живуть
на відстані.
Шлюбно-сімейним стосункам присвячені ґрунтовні дослідження
Т.Андрєєвої, В.Зацепіна, О.Карабанової, Л.Шнейдера та ін.. Аналіз
можливостей віртуального простору у підтримці подружніх відносин
проводили І.Голдберг, Н.Дубова, А. Жичкіна, М.Орзак, К. Янг.
Особливість відносин на відстані полягає в тому, що деякі люди
знайомляться і підтримують стосунки за допомогою віртуального спілкування.
Інші ж змушені жити далеко один від одного, наприклад за причини частих
відряджень, служби в армії, потреби навчатись або працювати у різних містах
України або за кордоном. Головна особливість відносин на відстані – те, що
люди не мають фізичного контакту.
Цікавим у контексті нашого дослідження є соціально-психологічний аналіз
науковців Гонконзького і Корнельського університетів закоханих пар, частина з
яких перебувала на значній відстані один від одного. Спочатку їх опитували на
предмет інтенсивності щоденного спілкування, як реального фізичного, так і за
допомогою сучасних засобів зв‘язку – під час телефонних дзвінків, по відеочату, а також в текстових повідомленнях і по електронній пошті. Через
тиждень, учасники дослідження розповідали про те, наскільки відвертими були
ці розмови, чи проявляли вони щирість самі й чи відчували взаємність з боку
партнера. Науковці прийшли до парадоксального висновку: відстань зближує
людей. Пояснюється це тим, що, по-перше, перебуваючи на відстані один від
одного, людина охочіше відкривається і ділиться особистим. А по-друге,
людина ідеалізує поведінку партнера, не маючи можливості спостерігати його
на власні очі. Обидва вищеописаних феномена особливо яскраво проявляються
при текстовому спілкуванні [за 6].
Дослідники з Філіппінського Університету разом з колегами з
Амстердамського Вільного Університету вивчали вплив на взаємовідносини
партнерів спілкування соціальних мереж. Науковці простежили за поведінкою
пар, які підтримують стосунки посередництвом соціальних мереж у різних
країнах світу. За підсумками проведеної роботи вони прийшли до висновку, що
соціальні мережі, зокрема Facebook, надають позитивний вплив на сімейні
стосунки, адже допомагають успішно підтримувати стосунки на відстані. За
словами фахівців такий засіб комунікації дозволяє закоханим, які знаходяться
далеко одне від одного, завжди бути поінформованим щодо життя партнера.
При цьому вчені відзначили, що соціальні мережі – це всього лише ілюзія
близькості. Як показали дослідження, на відносини в парах, які живуть в
одному місті, соціальні мережі навпаки надають руйнівний вплив [за 1].
Ще одне нове дослідження доктора Цзяна Кристала, з Міського
університету Гонконгу та доктора Джеффрі Хенкока, ад‘юнкта-професора
комунікацій в Корнельському університеті, виявило, що люди, які мають
стосунки на відстані, зазвичай мають міцніші й глибші зв‘язки, ніж пари з
«нормальними» відносинами. Встановлено, що рівень стресу від розлуки та
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рівень ревнощів у останніх пар значно вищий [за 6].
Аналіз результатів низки досліджень [1-6] дозволяє виявити такі
особливості віртуальної взаємодії сімейних пар.
Позитивні сторони віртуального спілкування у сім‘ях:
1. Є час для самовдосконалення або заняття улюбленою справою.
2. Якщо термін розлуки заздалегідь відомий і пара має можливість іноді
бачитись, то поодинокі зустрічі здатні підняти почуття на більш високий
рівень.
3. Рідкі зустрічі дають можливість оцінити свого партнера, його характер,
зміни у зовнішності, тобто те, що пари не помічають, перебуваючи поруч.
4. Розвиток навичок спілкування, значна впевненість у собі загалом.
5. Віртуальне спілкування більш продуктивне, аніж реальне, оскільки
існує можливість відстроченої відповіді, певний часовий інтервал, за який
можна встигнути зосередитись, ґрунтовно продумати відповідь.
Негативні сторони віртуального спілкування у сім‘ях:
1. Відсутність реальних фізичних зустрічей.
2. Нестача невербальної комунікації – за допомогою жестів, інтонації
тощо, що збіднює спілкування і дає підґрунтя невірно сприймати
співрозмовника, переоцінювати або недооцінювати.
3. Виникає потреба вчитись існувати поодинці.
4. Віртуальне спілкування має підвищену, порівняно із звичайним
спілкуванням емоційну насиченість.
Для ефективної підтримки стосунки на відстані рекомендуємо:
1.
Обмінюватися фотографіями життєвих подій один одного.
2.
Телефонувати одне одному не рідше ніж раз на два дні, але і не
дуже часто, надсилати один одному повідомлення, у яких розповідати, чим
конкретно ви в даний момент зайняті.
3.
Написати електронного листа, а ще краще – від руки звичайною
поштою, адже почерк зможе передати набагато більше, ніж стандартний
комп‘ютерний шрифт.
4.
Для спілкування обговорити відповідний час, коли можна спокійно
поговорити; враховувати різницю у часовому вимірі.
5.
Обговорювати спільні інтереси та перспективні плани.
6.
Почати спільний проект з покращення якихось навичок.
Крім того, радимо для збереження сімейних стосунків на відстані не
ігнорувати дзвінки та повідомлення у конфліктній ситуації; щиро висловлювати
власну точку зору на проблемні питання; не намагатися контролювати дії свого
партнера; не нав‘язувати партнеру свою точку зору, поважати та цінувати усі
форми взаємодії; розширювати репертуар засобів комунікації.
Дистанційні відносини обумовлені об‘єктивною реальністю сучасного
ритму життя. Проведений аналіз сучасних досліджень сімейних відносин на
відстані підтверджує, що за ефективної організації дистанційних взаємин з
використанням сучасних науково-технічних можливостей такі стосунки мають
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високу ступінь інтимності й відвертості, родинні стосунки є надійними та
тривалими. Найуживанішими сучасними технологіями, які допомагають
ефективно підтримувати спілкування на віддалі є електронна пошта, телефон,
SMS-повідомлення, соціальні мережі,
веб-камера тощо. Перспективи
дослідження бачимо у виявленні розвитку та розгортання стосунків на відстані;
у конкретизації способів їх ефективної реалізації та діагностиці рівня
задоволеності шлюбом.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛЮДИНИ
В умовах сучасного світу з появою пристроїв, що полегшують трудову
діяльність (комп'ютер, технічне обладнання) різко скоротилася фізична
активність людей у порівнянні з попередніми десятиліттями. Це, зрештою,
призводить до зниження функціональних можливостей людини, а також до
різного роду захворювань. Сьогодні фізична праця не відіграє суттєвої ролі, ії
замінює розумова. Інтелектуальна праця різко знижує працездатність
організму.
Нестача необхідних людині енерговитрат призводить до неузгодженості
праці окремих систем (м'язової, кісткової, дихальної, серцево-судинної) і
організму в цілому з навколишнім середовищем, а також до зниження імунітету
і погіршення обміну речовин.
Недолік рухової активності в нашій країні характерний для більшості
міського населення і, особливо, для осіб, які зайнятих розумовою діяльністю.
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До них відносяться не тільки працівники розумової праці, але також школярі та
студенти, основною діяльністю яких є навчання. В даний час змінився характер
сучасної людини: майже повністю сходить нанівець необхідність фізичної
активності. М'язова діяльність людини обмежується у зв'язку з розвитком
транспорту та побутового сервісу. Міському жителю не доводиться витрачати
фізичних зусиль на рубку дров і топку печей, ні доставку води та очищення
території двору від снігу. М'язи міського жителя вільні від цієї діяльності.
Фізичні навантаження покращують регуляторні функції, завдяки яким
людина може адекватно реагувати на ту чи іншу ситуацію і не відволікаючись,
концентруватися на роботі. Ці функції включають в себе швидкість обробки
інформації, швидкість реакції і робочу пам'ять, завдяки якій ми запам'ятовуємо
елементарні речі: номери будинків, телефонів і т.п.
Сутність впливу рухів на організм полягає в наступному: рухи, навіть
порівняно нескладні, здійснюються за участю великої кількості м'язів
(наприклад, в акті дихання беруть участь близько 90 м'язів). Робота одних м'язів
спрямована на забезпечення основного рухового акта (цілеспрямована дія),
скорочення інших сприяє тому, щоб рух був координованим, діяльність третьої
групи м'язів створює найбільш вигідну для даного руху позу тіла шляхом
розподілу м'язового тонусу. Рухова діяльність являє собою процес, в якому
беруть участь не тільки м'язи, а й багато ділянок нервової системи від
периферійних нервів - до вищих центрів кори великих півкуль мозку. М'язова
робота знімає нервове напруження і поліпшується настрій людини.
Для нормального функціонування людського організму і збереження
здоров'я необхідна певна "доза" рухової активності. Для успішної розумової
роботи потрібен не тільки тренований мозок, але і треноване тіло, м'язи, що
допомагають нервовій системі впоратися з інтелектуальними навантаженнями.
Стійкість і активність пам'яті, уваги, сприйняття, переробки інформації прямо
пропорційні рівню фізичної підготовленості. Різні психічні функції багато в
чому залежать від певних фізичних якостей - сили швидкості, витривалості та
ін. Отже, належним чином організована рухова активність і оптимальні фізичні
навантаження до, в процесі і після закінчення розумової праці здатні
безпосередньо впливати на збереження і підвищення розумової працездатності.
Недолік фізичної активності позначається на стані фізичного, психічного і
розумового здоров'я сучасної людини.
Розвиток науки, техніки, автоматизації, звільняючи сучасну людину від
фізичної праці і значно полегшуючи її життя, насправді призводить до того, що
на зміну масової загибелі людей від інфекційних захворювань, епідемій в
минулому столітті, прийшла, в результаті гіподинамії, широка поширеність
серцево-судинних захворювань, яка набула також характер епідемій. Численні
дослідження вчених свідчать про те, що серцево-судинні захворювання
переважно є долею жителів високорозвинених країн. За останні півстоліття
смертність від таких захворювань зросла в них у 5-6 разів.
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Статистика, дослідження, спостереження, та й просто здоровий глузд
свідчать про неоціненний позитивний вплив занять оздоровчою фізичною
культурою на організм людини і його розумові здібності.
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МІФОТВОРЧІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ
СВІДОМІСТЮ МАС
Людство з давніх часів створювало міфи. Міф як архаїчна і доступна
форма світогляду узагальнював уявлення про дійсність, він став однією з форм
усвідомлення буття. Серед гострих дискусійних проблем, обговорюваних
філософами і політологами, соціологами та психологами актуалізується
питання про місце і роль міфу в сучасних умовах.
Міфологія – це не тільки історично перша, універсальна і єдина форма
суспільної свідомості, що дійшла до нас із глибини сторіч у формі міфів
(легенд, переказів), а щось більш значиме, те, що визначає основи
соціокультурного простору. Дослідники щоразу чіткіше визначають тенденцію
до набуття нових ознак у сучасній міфотворчості. Фокусується вона навколо
соціально-політичних проблем.
Оскільки міф є явищем суспільного життя, що супроводжує людство
протягом всієї історії, цей феномен розглядали більшість філософів. До питання
функціонування міфів в українській політиці та українському суспільстві
взагалі останнім часом звертається багато дослідників, зокрема: М. Попович,
В. Малахов, Н. Хамітов, В. Горський, О. Донченко та інші.
Політичний міф – це цілісне, спрощене, переважно ірраціональне
відображення в індивідуальній і масовій свідомості політичної реальності та
основних суспільних цінностей, своєрідний символічний засіб їх інтерпретації,
моделювання світу i соціального життя; інструмент реалізації конкретних
політичних завдань – боротьби за владу, її легітимації, утвердження нової
політичної ідеології тощо; інтегрована форма міфологічної й політичної
свідомості, особливий вид міфу, що зберігає в колективній пам‘яті народу його
соціальний досвід, імперативи духовно-морального виміру політичних процесів
[1, с. 203 – 204].
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Майже всі політичні міфи проходять стадії піднесення та спаду. Адже не
завжди суспільство потребує плідного вироблення міфів, хоча ніколи вони
повністю не зникають із свідомості людини. Особливої продуктивності
політична міфотворчість набуває під час виборчих кампаній, заполоняючи та
проникаючи в усі можливі рівні суспільної свідомості через телебачення, пресу,
радіо тощо. Ці міфи творяться політтехнологами, політологами, соціологами та
іншими «здібними людьми» світу цього у командах різних політичних партій та
громадських об‘єднань, міфологізуючи навколишній світ та громадську думку.
У кожному суспільстві існують свої політичні міфи, які пов‘язані з
окремою особистістю чи подією, що підтримуються та розповсюджуються
певною політичною силою задля своєї вигоди.
Серед найпоширеніших міфів, які використовуються у сучасних виборчих
технологіях, можна назвати наступні: міф про існування «морального
політика», мета якого – досягнення загального блага та утвердження
справедливості, потурання власних інтересів задля інтересів суспільства,
держави тощо [2, с. 201 – 206].
Створення політичного міфу передбачає появу чогось нового, того, що не
існувало раніше в актуалізованій формі. У цьому процесі виокремлюють три
змістові складові політичного міфу, а саме: ціннісну, мотиваційну та
комунікативно-смислову, завдяки яким проявляються його особливості.
Суб‘єктами політичної міфотворчості можуть виступати певні політичні
угрупування (партії, рухи, об‘єднання), етнічні спільноти, органи державної
влади, окремі особистості (політичні лідери) тощо [3, с. 245].
Політичний міф є важливим механізмом регулювання суспільних
відносин, вплив якого здійснюється через ідеологічну діяльність держави,
впровадження в суспільну свідомість його основних положень.
Особливістю сучасних політичних міфів є, з одного боку, тенденція до
створення нових міфів внаслідок утвердження нових суспільних явищ
(формування політичного ринку, трансформація інституту багатопартійності,
віртуалізація політичних процесів), з другого – міфи стають технологічною
складовою управління (маніпулювання) суспільною свідомістю. Пануючи у
сфері колективного несвідомого, міф суттєво впливає на масову свідомість.
Багатоаспектністю політичного міфу (феномен свідомості, наукова категорія,
історична реальність, складова символічного світу політики тощо) обумовлена
увага до цього явища не лише з теоретичної точки зору, але й з огляду
визначення його функціональності як способу пояснення і сприйняття
соціально значущої інформації, формування ціннісного ставлення до
політичних явищ.
У сучасних умовах основне навантаження щодо міфологізації дійсності
покладено на телебачення. Саме воно сьогодні диктує еталон поведінки,
стандарти життя, формує нові міфи [4, с. 126 – 127].
Сьогоднішній політичний міф творить не тільки сучасне і майбутнє, він
втручається в минуле. Архаїзація соціокультурного простору в нових
425

історичних умовах – це повернення не до витоків: ні в історичному, ні в
культурному, ні в духовному планах, – це насильницьке, добровільновимушене повернення до архаїчного способу мислення.
Політичні міфи розробляються для вирішення проблем влади, для
панування одних соціальних груп над іншими.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ ДО ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ
Головною метою реформ системи фізичного виховання має бути
покращення здоров'я людини з урахуванням її потреб, мотивів діяльності,
інтересів. Тому, для реалізації державних заходів необхідно з'ясувати фактори
які впливають на формування мотивів, стимулів, які сприятимуть підвищенню
мотивації у студентської молоді до занять фізичними вправами і спортом.
Для вирішення проблем формування позитивного відношення студентів
економічних спеціальностей до занять фізичними вправами, фізичним
самовдосконаленням, необхідно шукати нові дійові підходи щодо організації
занять фізичної культури і спорту в вузах.
Метою фізичного виховання у вузах є підготовка всебічно розвинених
спеціалістів. Тому, виховання активної особистості студента – головний
орієнтир у діяльності вищих навчальних закладів. Роль фізичного виховання у
ВНЗ особливо підвищується в умовах сьогодення, у зв‘язку зі збільшенням
потоку наукової, технічної та політичної інформації, що потребує від студентів
великого розумового напруження і значних затрат фізичних сил. Оптимальний
фізичний розвиток і підготовленість, міцне здоров‘я і працездатність студентів
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складають основу творчого ставлення до оволодіння професійною
майстерністю.
Інтерес до вивчення питання збереження здоров'я привертає увагу вчених
із різних сферу науки і в умовах сьогодення – педагогіки (О.Гришко,
В.Кремень, В.Родигіна, В.Шпак і ін.), психології ( В.Ананьєв, Г.Нікіфоров,
Л.Перетятько і ін.), валеології ( Е.Булич, А.Голобородько, В.Горащук і ін.),
фізичного виховання (С.Канішевський, В.Лабскір, А.Любієв, Б.Шиян і ін.).
Формувати мотивацію – значить не сформувати готовий мотив і ціль, а
поставити такі умови й ситуації розгортання активності, де бажані мотиви й
мета складалися й розвивалися з обліком і в контексті минулого досвіду,
індивідуальності, внутрішніх бажань особистості [4].
Між тим, дослідження минулих років показують, що потреба фізичного
вдосконалення у значної частини студентів не сформована, вони не
усвідомлюють всієї значущості здорового способу життя [1].
Аналіз літератури підтвердив, що фізичне виховання розглядається не
тільки як складова частина всієї системи підготовки висококваліфікованих
кадрів для народного господарства, але і як частина загальної системи
виховання [3].
У дослідженнях, присвячених фізичному вихованню студентської молоді,
багато уваги наділяється вивченню впливу фізичних вправ і спорту на стан
здоров‘я, фізичний розвиток, фізичну підготовленість. При цьому багато хто з
дослідників визначає, що дворазове заняття з фізичного виховання не
забезпечує належного зміцнення здоров‘я, підвищення рівня фізичної
підготовленості і збереження високої працездатності. У той же час
експериментально встановлено, що розширення обсягу занять по фізичному
вихованню у ВНЗ робить помітним вплив таких занять на поліпшення стану
здоров‘я, на підвищення фізичної та розумової працездатності студентів [5].
Результати дослідження та їх обговорення: Соціологічні дослідження
показали що студенти 1-4 курсів вважають головним мотивом до занять
фізичною культурою і спортом - розвиток та вдосконалення фізичних якостей.
Серед мотивів які б спонукали до занять фізичною культурою та спортом
18,7 % респондентів бажають покращити своє здоров'я, а 12,9 % відповідей
студентів відносяться до підтримання оптимальної фізичної форми. [4]
З‘ясування ставлення студентів спеціальної медичної групи до занять з
фізичного виховання показало, що; головним мотивом для них є «покращення
здоров'я» - 85,7 6 %. Так можна зазначити що, прагнення до розвитку свого
організму і турбота про здоров'я, для даної категорії опитаних виходить на
перший план.
На питання «Що Вам заважає займатися фізкультурно-оздоровчою
діяльністю?» 70% студентів відповіли, що їм заважає відсутність часу, його
поглинає навчання, тобто необхідність отримати професію. Таке ставлення
може бути цілком зрозумілим, так як дана категорія опитаних, це студенти які
бажають отримати знання пов‘язані з майбутньою спеціальністю.
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На питання «Яка форма проведення занять з фізичної культури та спорту
Вас влаштовує?» 75% студентів відповіли, що оптимальною формою для них є
заняття за вибором.
Анкетування засвідчило, що тільки 14,2% студентів економічних
спеціальностей усвідомлюють необхідність занять з фізичного виховання, і
тільки 10,8% бажають займатися самостійно. До числа найбільш популярних
видів занять з фізкультурно-оздоровчої діяльності студенти назвали ігрові види
спорту, фітнес, аква-фітнес, заняття на тренажерах.
Аналіз анкети показав, що на питання «чи потрібні заняття фізичною
культурою і спортом в вузах» 94,6% студентів відповіли що вважають за
необхідне проведення занять з фізичного виховання у вузі. Натомість є
відповіді які свідчать про негативне відношення до фізичної культури в вузах,
вони склали 5,4%.
Аналіз результатів соціологічного опитування студентів засвідчив, що
головна причина полягає не в об‘єктивних, а в суб‘єктивних факторах. До
останніх студенти відносять: недостатній рівень організації фізкультурних і
спортивно-масових заходів на рівні факультетів, і особливо, їх практичну
відсутність в академічних групах, інші причини які заважають повноцінним
заняттям з фізичної культури.
Розуміння студентами соціальної значимості процесу фізичного виховання
породжує в них певний інтерес, потребу, що переходить у мотив фізкультурнооздоровчої діяльності. Мотиви розглядаються нами як, «психічні явища», що
стають спонуканням до певної діяльності. Вивчення мотивів дає можливість
виявити суб‘єктивний погляд, а отже, і значимість фізкультурно-оздоровчої
діяльності, особливості орієнтації молоді на цю діяльність. Вивчення цих
факторів та усунення причин, які викликають подібне ставлення до предмету є
завданням для викладацького складу кафедр фізичного виховання у вузі.[5]
Таким чином, спираючись на результати дослідження можна відзначити,
що формування позитивної мотивації студентів до занять фізичною культурою і
спортом залежатиме від ряду чинників: цілеспрямованої роботи кафедр
фізичного виховання, активність викладачів, врахування індивідуальних
особливостей студентів, пошук нових підходів до організації занять.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Здоров‘я підростаючого покоління є однією із найважливіших проблем
сучасного і майбутнього будь-якої країни. Молодь є найдорожчим
репродуктивним, інтелектуальним, економічним, соціальним і культурним
резервом держави. З цього контингенту поповнюються трудові ресурси та
комплектуються збройні сили країни. Не менш значиму роль відіграє й
виховання здорових дівчат, підготовка їх до материнства.
Останнім часом стало досить помітно, що істотно погіршився стан
здоров‘я населення, особливо студентської молоді, у зв‘язку з цим медицині
необхідна педагогічна допомога, яка б проводила роз‘яснювальну роботу.
Вивчення проблеми здорового способу життя студентів К. Габрієлян, С.
Гвоздій, Ю. Григор‘єва, І. Іванова, А. Козикін, Т. Маляренко, Р. Узянбаєва, Л.
Пахомова, Л. Поліщук, А. Щедрина. Серед сучасних науковців, які займаються
питаннями формування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб життя,
слід відмітити дослідження І. Беха, Г. Ващенка, Т. Глазько, Д. Давиденка, Р.
Купчинова, С. Лапаєнко, С. Омельченка, Н. Паніної, Т. Титаренко, Ю.
Щедрина, О. Яременка та інших.
Студенти, як самостійна соціальна група, завжди були об‘єктом особливої
уваги. Протягом останніх десятиліть відзначається тривожна тенденція
погіршення здоров‘я молоді, її фізичної підготовленості. Це пов‘язано не лише
зі змінами, що сталися в економіці, екології, умовами праці та побуту
населення, але і з недооцінкою в суспільстві оздоровчої та виховної функцій,
що позначилось на гармонійному розвитку людини.
Поняття «здоровий спосіб життя» включає фізичне здоров‘я, духовне
здоров‘я і соціальне здоров‘я. Взаємообумовленість цих понять виступає не
сумою, а твором їх результату. Якщо будь-який з трьох цих компонентів
дорівнюватиме нулю, то й загальний показник дорівнюватиме нулю [1, с. 8-11].
На сьогоднішній день здоров‘я нації викликає занепокоєння у зв‘язку зі
зростанням кількості споживачів наркотиків, алкоголю та тютюну [5, с. 143].
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Покращити таку ситуацію можна через застосування нового підходу до
формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному
підході збереження здоров‘я, тобто враховували всі його аспекти. Важливо
також, щоб вони опиралися на активізацію участі в даному процесі молоді.
Мова йде про те, щоб не дорослі ініціювали таку роботу, а молодь. Саме від
їхньої активності і буде залежати успішність поширення формули: «здоровим
бути модно, красиво і стильно».
Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров‘я,
здоров‘я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь
і навичок зміцнення та збереження здоров‘я, виконання практичних дій
здорового способу життя. Нині вже загальновизнано, що в перспективній
системі вищої освіти повинні домінувати інформаційні компоненти. Адже
система освіти повинна не лише давати необхідні знання про нове
інформаційне середовище суспільства, а й формувати новий світогляд [4].
Однією з причин виникнення настільки негативної ситуації в погіршенні
стану здоров‘я студентів є відсутність у них достатньої інформації про
важливість ведення здорового способу життя, ролі рухової активності в
зміцненні соматичного здоров‘я та елементарні навики самоконтролю за своїм
фізичним станом [2, с. 14].
Навчання здоровому способу життя має бути системним і повинне сприяти
гармонійному розвитку психофізичних здібностей молоді. Воно не зводиться
до періодичного спрямування на усвідомлення здорового способу життя як
колективної цінності. Така робота передбачає:
по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і
розробки методів оцінювання здоров‘я індивіда;
по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя;
по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому способу життя
[3].
До основних складових здорового способу життя відносять: режим
праці та відпочинку; організацію сну; режим харчування; організацію рухової
активності; виконання вимог санітарії, гігієни, загартовування; профілактику
шкідливих звичок; культуру міжособистісного спілкування; психофізичну
регуляцію організму; культуру сексуальної поведінки. Дуже важливим є
введення до навчальних планів спецкурсу «Профілактика СНІДу, наркоманії,
тютюнопаління, венеричних хвороб та інших шкідливих звичок». В основу
спецкурсу покладено принципи державної політики у сфері охорони здоров‘я, а
також принципи Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ).
Особливе значення для студентів мають заняття фізичними вправами.
Процес формування у студентів відношення до здорового способу життя як
цінності здійснюється під час проведення дисципліни «Фізична культура».
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Фізична культура і спорт необхідні для соціального становлення молодої
людини в сучасному суспільстві, будучи важливим засобом його всебічного
розвитку. Тому фізична культура в структурі освітньої і професійної підготовки
майбутніх фахівців виступає не лише в ролі навчальної гуманітарної
дисципліни, але і як засіб направленого розвитку цілісної особи.
З метою формування здорового способу життя можна надати такі
рекомендації для студентів:
своєчасне виконання навчальних завдань упродовж всього семестру,
без «героїчного натиску» в період заліків і іспитів;
дотримання режиму розумової праці та відпочинку;
удосконалення комунікативних якостей студентів між собою і
викладачами вузу;
дотримання всіх чинників здорового способу життя;
навчання студентів методом самоконтролю за станом організму [4, с.
318].
Система цінностей, мотивації, звички, цілеспрямована поведінка
індивідуума стають свого роду ядром реалізації соціальної ідеології в питаннях
формування здорового способу життя. У даному контексті одним із
принципових моментів є поширення серед студентської молоді знань про
важливість здорового способу життя, можливості використання технологій, що
коригують і зберігають здоров‘я на основі використання інформаційних
технологій.
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Молодь являє собою відкриту соціальну систему, що включена в
різноманітні взаємозв‘язки та взаємодії, які існують в суспільстві. Різні науки
по-різному трактують значення таких понять, як «молодь» та «молодість». У
медицині молодість вважають періодом розвитку особистості, протягом якого
підліток досягає рис дорослої людини. Біологія розглядає молодість, як стадію
статевого дозрівання, з настанням якої людина може вступати в сексуальні
відносини і приймати участь у біологічному відтворенні. Психологія кваліфікує
молодість, як певний період життя індивіда. Всі люди в своєму розвитку
проходять через певні етапи, якійдуть один за одним в закономірній
послідовності. Юридична наука прагне до точності у визначенні межі між
повною і неповною мірою відповідальності людини перед законом. Соціологія
розглядає молодь як частину суспільства.
Питанням, яке ми досліджуєм, є проблеми молоді, негативні явища в
молодіжному суспільстві. Ознайомлення та вивчення тих чинників, які
негативно впливають на таку невід‘ємну частину суспільства, як молодь, і є
проблематикою даного дослідження[3].
Актуальність дослідження проблем молоді полягає саме у необхідності
вирішення цих проблем та супроводжуючих їх негативних явищ.
Проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:
- що молодь може дати суспільству для його розвитку;
- що суспільство може дати для молоді, для її розвитку із соціального
становлення;
- власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку
всьогосуспільства.
Демографічна ситуація впливає на молодь наступним чином: зокрема
останнім часом зростає чисельність сільської молоді в приміській зоні,
спостерігається надзвичайно швидке омолодження материнства та швидкими
темпами збільшується кількість мігрантів саме з молодих людей.
Сучасна молодь у суспільстві має чимало демографічних, соціальних,
економічних і етичних проблем[1].
Перша проблема – скорочення чисельності молоді, і, відповідно, старіння
населення, зниження ролі молоді як трудового ресурсу суспільства. Це
пов‘язано із збільшенням в 1,5 рази, в порівнянні із 80-тими роками кількості
розлучень в молодих сім‘ях. Більше розлучень – меньше дітей. Крім цього, в
2005 році померло 14,5 тис. молодих людей віком 15–29 років, у 2014 році цей
показник становив вже 17,9 тис. Проблема скорочення чисельності також тісно
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пов‘язана із збільшенням кількості самогубств. За даними О. Овакимян,
Україна сьогодні характеризується як країна із сплеском високої суїцидальної
активності: на 100 тис. населення в середньому здійснюється близько 30
самогубств, більшість з яких це молоді люди. На перших місцях за рівнем
самогубств – Сумська, Запорізька, Чернігівська, Львівська, Донецька,
Луганська області, у яких зареєстровано від 38 до 40 випадків самогубств у
розрахунку на 100 тис. населення.
Друга проблема – погіршення стану здоров‘я молодих людей. Нинішнє
молоде покоління є менш здоровим фізично та психічно ніж попереднє. Згідно
статистичних даних 6% дітей народжується практично здоровими. Лише 10%
випускників середніх шкілможуть вважати себе здоровими. Часто хвороби
пов‘язані зі станом анемії і загальним послабленням організму, що пов‘язане, в
основному, із поганим харчуванням. В Україні поширюється епідемія
захворювання на туберкульоз, який ще називають „хворобою бідних‖ (з 2005
р. до 2014 кількість хворих на туберкульоз зросла на 28,9%). Суттєвої шкоди
організмові завдають інфекції, що передаються статевим шляхом, особливо
сифіліс. Сьогодні це вже масштаби справжньої епідемії (за останніх 10 років
захворюваність у дівчат віком від 15-17 років збільшилася у 19,1 разів, у юнаків
цього віку у 14,3 рази). Вагомо збільшився показник кількості захворювання на
СНІД. Реальна кількість ВІЛ-інфікованих в Україні становить понад 240 тис.
осіб, що дає можливість Україні „посісти‖ перше місце у Європі за кількістю
ВІЛ-інфікованої молоді віком від 15 до 24 років. На здоров‘я молоді також
значний вплив має поширення вживання наркотичних речовин. За експертними
оцінками абсолютна кількість наркоманів в Україні наближається до 800 тис.,
причому 90% наркоманів – молоді люди віком до 30 років[1].
Третя проблема – молодіжне безробіття. Статистичні дані свідчать, що
серед безробітних значний відсоток молоді. В житті багатьох молодих людей
отримало широке поширення „почуття тривоги стати безробітнім‖. Цей фактор
стає причиною для здійснення молодими людьми протиправних дій. В Україні
в 2014 році загальна кількість осіб, які скоїли злочин становить 309,1 тис.,
52,8% з них це молодь, яка під час скоєння злочинів не працювала. Таким
чином, отримання роботи, яка добре оплачується, після закінчення навчання є
досить нагальною та актуальною. У шкалі професійного престижу, за даними
вчених, перших 10 місць займають наступні професії: юрист (8); власник
комерційного банку (7,9); лікар (7,1); професор у вузі (7); менеджер (6,9);
журналіст (6,6); бухгалтер (6,5); власник магазину (6,4); охоронець (5,9);
кримінальний авторитет (5,2).
Четверта проблема, яку у всіх країнах необхідно вирішити молодим людям
– вибір супутника життя (чоловіка чи дружини) та створення повноцінної сім‘ї.
Отже, основні негативні явища в молодіжному середовищі, в цілому,
можна перерахувати наступним чином: зростання злочинності, поширення
спроб до суїциду, вживання наркотиків, поширення СНІДу.
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РОЛЬ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї ДЛЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ТА
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ІУДАЇЗМУ
Іудаїзм - одна з найдавніших монотеїстичних релігій, релігія єврейського
народу, заснована відповідно до Танаху. Інститут сім‘ї відіграє провідну роль у
житті єврейського громади. Особливо важливим його аспектом є виховання
підростаючого покоління, саме тому доцільним є розглянути вплив україноєврейської молоді на іудейську релігію в цілому, на збереження традицій,
незважаючи на далеку відстань від етнічної Батьківщини.
Вивченням іудаїзму як релігії у різних аспектах та дослідженням її
феномену займалися такі вчені як: Ю. Вальгаузен, Г. Гольман, К. Каутський, Е.
Ренан, М. Мауренбрехер. Авторами наукових публікацій, які намагалися
об‘єктивно проаналізувати та оцінити іудаїзм є: І. Тульпе, І. Шифман, І. Залер,
Е. Урбах, А. Штейнзальц та інші.
Іудаїзм базується на стародавніх єврейських віруваннях і був
проголошений декретом царя Йосія у 621 р. до н. е. Згідно цієї релігійної
реформи єдиним, всемогутнім Богом стає верховний Бог племені іудеїв. Яхве
на давньоєврейській мові означає „Господь‖ або „сущий, той, що існує‖. Тому
Яхве – це не стільки ім‗я Бога, як титул, бо у іудеїв називати Бога по імені
вважається великим гріхом.
П‗ятикнижжя Мойсея (Тора) – перші п‗ять книг Біблії - є основними
священними книгами, які відображають давню історію євреїв і процес
формування їх релігії.
Згідно укладеного заповіту Бог висував перед обраним Ним народом високі
моральні вимоги, вказуючи, що його благословення залежить від соціальної та
моральної справедливості в єврейському суспільстві.
Рабини стверджували, що кожний єврей має безпосередній доступ до Бога і не
потребує навернення або спокутування. Рабини поділили Закон на 613
434

заповідей: 365 у формі заборон і 248 повелінь та настанов. Кожна з них була
детально і однозначно потрактована. Все життя іудея з моменту народження до
поховання підпорядковувалось певним обрядам та ритуалам.
Завдяки цим винятковим вимогам, іудаїзм став своєрідною національною
релігією. Своєрідність змісту віровчення визначають такі основні положення:
віра в єдиного позасвітового Бога Яхве, Творця небес і землі;
віра в особливе покликання єврейського народу бути „народом богообраним‖,
„власним Його народом зо всіх народів, що на поверхні Землі‖, поставленим
„найвище понад усі народи, яких Господь створив‖;
віра в кінець світу, потойбічну винагороду та покарання у воскресіння з
мертвих;
ідея пришестя на землю Месії (Мошиаха) – „посланця Бога‖, тобто
божественного спасителя [3].
Протягом всієї багатовікової історії іудейське віровчення та культ
удосконалювались, трансформувались відповідно до нових суспільнокультурних обставин, проте, незмінними залишались закони, за якими вони
живуть і досі [5].
Любов до дітей – характерна риса стародавньої ізраїльської цивілізації, а
чадолюбство стало однією з найбільш важливих особливостей єврейської
національної психології. Один з істориків Давньої Іудаїки писав: «Більш за все
ми піклуємося про виховання дітей, про збереження законів і найважливішою
справою всього нашого життя вважали дотримання відповідно до них
відвічного благочестя» [1].
Іудаїзм убачає в інституті сім'ї одну з вищих цінностей: «Вінець старих
людей – сини синів, а слава ж дітей – їхні батьки» (Книга Приповідок 17:6).
Згідно з біблейським розпорядженням, народжуваність – основна ціль
шлюбу. Продовження роду було однією з вищих цінностей у соціальній етиці
стародавніх ізраїльтян: «Будьте плідними і множтеся, і наповняйте землю і
підпорядковуйте її собі», – заповідав людям Всевишній (Буття 1:28).
Традиційне ставлення євреїв до дітей, основи якого були закладені в
біблейську епоху, відображає норми й уявлення, характерні для патріархальної
сім'ї. Влада батька у сім‘ї була майже необмеженою. Але законовчителі
Талмуда також підкреслювали високий статус у сім'ї дружини і дітей:
«Чоловікові слід витрачати менше своїх можливостей на їжу, за своїми
можливостями на одяг і понад свої можливості на шанування дружини і дітей,
тому що вони залежать від нього» (Хуллін 84б).
Роль жінки в ортодоксальній єврейській сім'ї характеризується тим, що
вона була звільнена від багатьох релігійних обов'язків і могла повністю
присвятити себе родині: власний дім єврейські жінки вважали своїм храмом,
виховання дітей – богослужінням, а сім'ю – общиною.
Гендерний розподіл занять членів традиційної єврейської родини в
діаспорах розсіяння яскраво характеризується прислів‘ям «Дім чоловіка – світ,
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світ жінки – дім»: призначення батька полягало у забезпеченні родини всім
необхідним і виявлялося в торговій, посередницькій, ремісницькій діяльності;
мати наглядала домашнє господарство, виховувала дітей, а інколи й сама
вдавалася до підприємництва, займаючись дрібною торгівлею, щоб звільнити
чоловіка для найбільш почесного, згідно із традицією, заняття – вивчення Тори.
Єврейський Закон усіляко підкреслює залежність життєвого благополуччя
дітей від покори батьківській волі: ««Шануй твого батька і матір твою, щоб
довголітній був ти на землі» (Вихід 20: 12).) [2].
Головна ідея, закладена в єврейському вихованні, полягає в
індивідуалізації «хінух» з метою розвитку в дитині здорової особистості. Згідно
з ідеями єврейської народної педагогіки, традиційні цінності дитині необхідно
прищепити на самому початку її життя, щоб вона привчилася будувати своє
життя відповідно до Тори.
Особистим прикладом і за допомогою відповідного оточення батьки дають
синові або дочці уявлення про такі основоположні цінності іудаїзму, як
трепетне ставлення до Всевишнього, пошана старших, справедливість, доброта
і працьовитість, любов до ближнього і милосердя до бідняка; проте вирішальне
значення надається мудрості [1].
Традиційне благословення батькам при народженні дитини «Ле Тора, ле
хупа, ле маасім товім», тобто побажання удостоїтися честі виростити сина або
дочку «для Тори, для хупи і добрих справ», давно стало крилатим у
єврейського народу. У цьому виразі концентровано висловлена модель гармонії
людського життя, яка поєднує в собі знання духовних першооснов свого
народу, щасливий шлюб і активну суспільну діяльність на засадах добра,
справедливості й милосердя. Якщо ці побажання збуваються в житті дітей,
уважається, що батьки удостоїлися «нахес фун кіндер», що у перекладі з ідишу
означає «радість, задоволення від дітей», «благословення дітьми».
Євреї – етнічна група, яка проживає на теренах України майже тисячу
років. В українсько-єврейських стосунках були складні періоди, проте, як
стверджують фахівці з україноіудаїки, мирне співіснування цих двох народів у
нашій державі – це століття добросусідських відносин [4].
Існує велика кількість єврейських общин в усьому світі, вони
функціонують за допомогою благодійних внесків її членів та благодійників.
Єврейська громада є великою родиною, яка завжди готова підтримати та
прийти на допомогу, особливо, що стосується створення нової сім‘ї та
народження дітей. Міжнаціональні шлюби є рідкісним явищем серед іудеїв,
саме тому їх традиції та закони є незмінними та безперечними. Молодь формує
сучасне єврейське суспільство, яке має на меті створення нового на основі
сталих законів та традицій. Незважаючи на місце проживання, єврейська
молодь України є невід‘ємною частиною єврейського народу та Ізраїльської
держави.
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РОЛЬ ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
В ЖИТТІ МОЛОДІ
В аспекті активної життєвої позиції молоді сьогодення, доцільним є
розглянути основні джерела енергії та здоров‘я. Навряд чи знайдеться хоча б
одна людина, що не бажає бути здоровим, не хоче перебувати в гарному
настрої й не збирається жити довго. Бажання, амбіції - це присутньо усім
верствам населення, особливо, студентам.
Однак спосіб життя й звички багатьох людей наштовхують на думку, що
вони дійсно не бажають, не хочуть і не збираються слідувати своїм бажанням.
Пояснити таке протиріччя досить просто. Одного бажання недостатньо.
Необхідно ще й знати, як цього домогтися й дотримувати ряду правил. Якість і
тривалість життя залежать від багатьох факторів, головні з яких – це, у першу
чергу, правильне харчування, раціональний режим праці й відпочинку, фізичні
навантаження [3].
Давня східна мудрість говорить: «Ми є те, що ми їмо». Саме це ясне,
коротке й точне формулювання пояснює, від чого і залежить наше життя.
Людина – це складна, самоорганізована, біоенергоінформаційна, відкрита
система здоров‘я її душі і тіла визначається гармонічною взаємодією
з оточуючими енергіями, з Космосом в цілому.
Харчування є одним із основних важелів, який створюючи гармонію
організму людини і навколишнього середовища, сприяє, певним чином,
здоров'ю та здатності організму протидіяти впливу несприятливих факторів.
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Розуміння значення харчування в складній життєдіяльності людини,
біохімічних процесів та перетворень окремих компонентів їжі у структурі тіла,
їх вплив на діяльність фізіологічних систем організму є надзвичайно важливим
і одним із головних факторів впливу на здоров'я, почуття та працездатність
людини. Порушення
основних
принципів
раціонального
харчування
спричиняють цілу низку хвороб - від зниження імунного статусу організму до
складних захворювань. Правильне харчування в житті людини відіграє ключову
роль, і саме воно є запорукою довголіття, міцного здоров'я й гарного настрою.
Цій темі присвячено досить багато книг, статей, телепередач, виступів фахівців
і лікарів-дієтологів, проте, не всі в змозі правильно зрозуміти інформацію та
застосувати її [2].
Їжа, яку ми вживаємо повинна бути збалансованої, тобто містити достатню
кількість калорій, білків, жирів і вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних
речовин, щоб забезпечувати наш організм енергією й необхідним матеріалом
для будівництва й відновлення тканин і клітин. Можливо, це здасться дивним і
навіть неймовірним, але якщо змолоду приділяти достатню увагу правильному
харчуванню в житті людини, то більшості захворювань, які виникають у
дозрілих літах, можна було б уникнути.
Продукти харчування поділяють за походженням на рослинні та тваринні.
Найбільш розповсюджені продукти рослинного походження: злакові й
продукти їх переробки, овочі, фрукти, ягоди, гриби. До продуктів тваринного
походження відносять м'ясо, рибу, яйця, молоко і молочні продукти. Харчовий
раціон людини складається із харчових продуктів, які містять білки, жири,
вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі і в достатній кількості воду. Поєднання
харчових продуктів у раціоні повинно бути в такій кількості, щоб воно
забезпечувало всі фізіологічні потреби організму.
Харчування є основною біологічною потребою людини. Узагальнюючи
свої уявлення про роль харчування, видатний російський фізіолог І.П.Павлов
зробив висновок: « Їжа уособлює собою життєвий процес в усьому його об'ємі від найелементарніших фізіологічних властивостей організму, до найвищих
проявів людської натури" [1].
Неправильне харчування впливає на розвиток організму, знижує його
захисні сили, може бути причиною багатьох хвороб.
Зв'язок харчування і здоров'я був помічений ще в давнину. Люди бачили,
що від неправильного харчування діти погано ростуть і розвиваються, дорослі
хворіють, швидко стомлюються, погано працюють і гинуть. Раціональним
поєднанням спорту та правильного харчування можна забезпечити підвищення
імунітету, стійкість до захворювань та покращення загального самопочуття.
Фізичне виховання як одна зі складових здорового способу життя є
ефективним засобом дотримання здорового способу життя. Його цінність
визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед
різних верств населення, і в цьому плані спорт має міжнародне значення.
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Але він не зводиться лише до фізичних вправ. Фізичне виховання має
самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та інші значення. Крім
того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або
має до нього лише опосередковане відношення (наприклад, шахи). 3 іншого
боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, і він не може
розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить
підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму
людей, їх віку, стану здоров'я і рівня підготовленості.
Сучасний підхід до фізичного виховання займає важливе місце як у
фізичній, так і духовній культурі суспільства Як суспільному явищу йому
притаманні різноманітні соціальні функції.
Визначальною функцією фізичного виховання є змагальна функція.
Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне)
суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація
змагальних дій, умов їх виконання і способів оцінки досягнень. Все це
обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними)
спортивними класифікаціями та правилами змагань.
Під час виконання фізичних вправ внаслідок поглиблення дихання
збільшується життєва ємкість легенів, і організм засвоює більше кисню. А це
важливо при захворюваннях легенів і серця.
Під впливом систематичних занять фізичними вправами виникають
помітні зміни і в обміні речовин. Підвищується здатність організму
розщеплювати і синтезувати глікоген, активізується функція ферментативних
систем, поліпшується функція залоз внутрішньої секреції. У людини
поліпшується апетит. Усі функції шлунково-кишкового тракту, як-то: моторна,
секреторна та хімічна — нормалізуються. При хронічних гастритах і колітах під
впливом тривалого застосування лікувальної фізкультури нормалізується
кислотність: знижена — підвищується, а висока, навпаки, знижується, що
великою мірою залежить від методики лікувальної фізкультури [4].
Найсприятливіший вплив на здоров'я має біг. Він справляє різнобічний
фізіологічний вплив на всі системи організму. Біг є природним руховим актом,
що супроводжує людину протягом усього її розвитку. Він з усіх видів спорту
має найбільший сприятливий вплив на серцево-судинну систему в цілому, при
ньому зростає життєва ємність легень, покращується обмін речовин,
вдосконалюється робота м'язової системи, активізується діяльність нервової
системи й ендокринного апарату. В результаті підвищується працездатність
організму, його опірність до несприятливого впливу зовнішнього середовища
[5].
Заняття фізичною культурою та слідкування за раціоном харчування — це
запорука покращення здоров‘я, а отже, і подовження життя. Серед розмаїття
видів спортивної діяльності кожен може обрати для себе найбільш
привабливий, той, що найкраще підходить до темпераменту та способу життя
людини.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОКУПКИ В ІНТЕРНЕТІ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Майже не кожного дня з‘являються якісь інновації, що покращують наше
життя. Так само й в ньому дедалі все більше місця заповнює Інтернет. Він
досить успішно замінив листування, більшість людей вже давно не читають
газет та й телебачення відійшло на друге місце. Адже в Інтернеті все набагато
зручніше, швидше та й дізнатися новини, подивитися фільм, написати
повідомлення і так далі можна у будь-який зручний для Вас час. Такими ж
самими впевненими кроками Інтернет торгівля стає серйозним конкурентом
тим звичним для нас магазинам, якими ми давно користуємося. І це пояснює,
що тема є досить актуальною на сьогоднішній день, так як усі ми бажаємо без
лишніх зусиль отримати якісний товар і бути впевненими у захисті наших прав.
І новітні технології все більше входять в нашу країну, що робить її більш
розвиненою, як в економічних, торговельних галузях так і багатьох інших.
Основними проблемами постає, чи варто користуватися нам цими
введеннями, що так стрімко розвиваються і що потрібно знати, щоб не стати
клієнтами шахраїв. І до того ж представники державного захисту прав
споживачів зацікавлені в подальшому розвитку нашого законодавства для
більш ефективної організації вирішення проблем у разі їх виникнення.
Метою статті є дослідження покупок в мережі Інтернет та прав, якими ми
володіємо при укладанні договору з цими продавцями.
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І для початку варто зазначити, які ж саме переваги мають покупки в
мережі Інтернет:
1.
широкий асортимент найрізноманітнішої продукції, яку б тільки
можна було б забажати. Та й не має докучливих продавців-консультантів, що
нав‘язують Вам свою допомогу або переконують, що саме цей товар є
найкращим і буде служити довгі роки;
2.
не потрібно витрачати час на пошуки саме тієї продукції, необхідна.
Адже не завжди є в наявності у магазині, що нам потрібно. А там ми бачимо
одразу , що є;
3.
можна, також, дізнатися думку тих клієнтів, що уже скористалися
послугами цього Інтернет магазину. І прийняти рішення чи взагалі варто
купувати ту чи іншу продукцію;
4.
існують різні способи оплати, як за допомогою переведень кошів з
власного рахунку, чи відправлення безпосередньо на рахунок Інтернет
магазину або оплаті при його отримані. Способи оплати ще можуть
змінюватися, але ми в змозі вибрати для себе найзручніший;
5.
за допомогою Інтернет торгівлі ми можемо замовити таку річ, яка
ще не має офіційних представників у нашій країні та не постачається
виробником. Тобто новинки, які ще не з‘явилися на наших прилавках.
6.
і досить важливою перевагою є ціна. Найчастіше покупки в
Інтернет магазинах будуть дешевшими на 20% порівняно з тим, що ми маємо у
наших магазинах;
7.
наступною перевагою є доставка товару. Вона може здійснюватися
кур‘єром, поштою або відправлятися на склад чи до магазину, що є
представником або співпрацює з Інтернет магазином у якому здійснювалося
замовлення. Найчастіше користуються кур‘єрською доставкою, адже вона не
вимагає часу клієнта, а саме товар прибуває до нього [4].
Можна також виділяти й інші переваги Інтернет торгівлі, але чи все так
добре, як описується на сайтах Інтернет магазинів? Безперечно вище зазначені
переваги є, але й недоліки теж є. Адже не всі є чесними та добросовісними
продавцями. Отже, варто зазначити такі недоліки Інтернет магазинів:
1.
ми не бачимо продавця, що приймає наше замовлення та не знаємо
точне місце його знаходження. Бо все ж таки коли до нас потрапляє неякісний
товар ми одразу звертаємося до продавця (магазину), що продав нам його. І
впевнені, раптом що то протягом 14 днів після покупки, ми можемо його
повернути або замінити. Хоча й там є ряд нюансів про які буде йти мова далі. А
при покупці в Інтернет магазинах це здійснити важче;
2.
ми можемо втратити кошти, якщо вирішили їх перевести до
отримання товару. І укладання договору може й на цьому завершитися. Або
отримати товар, який не відповідає нашому замовленню і не завжди при його
отриманні ми можемо перевірити якість та справність.
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Отже, постає питання чи варто взагалі купувати в Інтернет магазинах? Бо в
певній мірі ми купуємо «кота в мішку». І чи можна захистити себе від
шахрайства та відновити справедливість за допомогою закону?
На сьогоднішній день не так швидко розвивається законодавство, щоб
могло захистити наші права, як споживачів із тим, як швидко розвивається,
безпосередньо сам Інтернет бізнес, але все таки дещо є. І таким чином варто
розглянути усі важливі етапи при покупці в Інтернет магазині:
1. Відповідно до ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів
Інтернет торговець, перед укладанням договору повинен надати про себе таку
інформацію [2]:
a. назву Інтернет магазину, ім‘я продавця, що буде займатися
безпосередньо Вашим замовленням та його місце знаходження. Саме власну
адресу мало хто розголошує, але крупні та чесні Інтернет магазини викладають
усю цю інформацію на сайті.
b. порядок прийняття претензій.
c. основні характеристики продукції. З цим зазвичай проблем не виникає,
вона розписується до найменших деталей з додаванням фото та відео
матеріалів(зразків).
d. ціна товару та його доставки.
e. умови оплати. Чим більше способів оплати, тим більше покупців
будуть зацікавлені, щоб саме тут придбати товар.
f. гарантійні зобов‘язання та інші послуги, що пов‘язані з утриманням чи
ремонтом продукції.
g. тривалість оформлення замовлення (договору) та доставки товару.
h. розірвання договору. Це в свою чергу має певні виключення, про які
буде йти далі.
2. Відповідно до ч.3 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів»
до укладання договору ця вся інформація має бути підтверджена споживачем.
Найчастіше це відбувається на персональній сторінці Інтернет магазина, тобто
йде уточнення всіх даних за якими буде укладений договір. І товар повинен
бути доставлений не пізніше 3 днів з моменту його укладання ( за ч.6 ст.13
Закону України «Про захист прав споживачів»), якщо це не було передбачено в
умовах укладання договору. А у разі відсутності товару продавець Інтернет
магазину повинен якнайшвидше повідомити споживача про його відсутність, і
це має бути не пізніше 30 днів з моменту одержання згоди клієнта на укладання
договору.
Також варто зауважити, що у разі оплати сумою, що перевищує 340 грн.,
потрібно укладати договір у письмовій формі (за ч.1 ст.208 цивільного Кодексу
України). Хоча є виняток, який зазначений у ч.1 ст.206 Цивільного кодексу
України, у якому вказано, що усно можуть вчинятися правочини, які сторони
повністю виконують у момент вчинення. Але ж все таки варто мати хоча б якісь
документи про підтвердження покупки, лише для власного спокою. Крім того
до товару повинні надаватися документи, це може бути паспорт, гарантійний
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талон, інструкція і т.д. (відповідно до ч.2 ст.7 Закону України «Про захист прав
споживачів» [1].
Наступним елементом є вирішення непорозумінь та розірвання договору.
Саме на цьому етапі виникає найбільше проблем, адже ми зацікавлені, щоб
отримати якісний товар за низьку ціну, а власники Інтернет магазину в тому,
щоб заробити.
Відповідно до ч.4 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів»
споживач має право розірвати укладений на відстані договір шляхом
повідомлення продавця (виконавця) про це протягом чотирнадцяти днів з
моменту підтвердження інформації або з моменту одержання товару чи першої
поставки товару. У разі продажу матеріальних речей їх повернення також
свідчить про розірвання договору. І тут випливає вище згаданий недолік. Куди
ж саме звертатися? А 14 днів рахуються. І до того ж це правило має
виключення: споживач не має право розірвати договір купівлі-продажу
укладеного на відстані якщо ціна товару або послуги залежить від котировок на
фінансовому ринку, тобто поза контролем продавця. А саме так продавець
позбавляє споживча можливості повернути його назад, спираючись на те, що
ціна товару змінюється в залежності від курсу долару США. І вони досить
часто зустрічаються в Інтернет магазинах побутової техніки.
Отже, для того, щоб встановити до кого ж все таки звертатися потрібно
замовити у державного реєстратора витяг із ЄДРПОУ із інформацією про
підприємця, якому належить цей Інтернет магазин. У такому витягу повинна
міститися абсолютно вся необхідна інформація. Але, нажаль, це нічого не
дасть. За прізвищем та ініціалами у ЄДРПОУ неможливо взяти інформацію про
фізичну особу-підприємця, сама комп‘ютерна програма, що веде реєстр, не
дозволить цього зробити. Якщо Інтернет магазин належить юридичній особі,
тоді тут простіше, за одним найменуванням юридичної особи інформація про
неї буде доступною. Хоча практика свідчить, що Інтернет магазини належать
здебільшого підприємцям, для більшої захищеності.
Єдиним вірним способом не пропустити встановлений 14-дений строк
повернення товару за таких умов – це посвідчення часу вручення претензії. Це
нотаріальна дія і вона вчиняється нотаріусами. Відповідно до ст. 83 Закону
України «Про нотаріат» Нотаріус посвідчує час пред'явлення йому документа.
На підтвердження цієї обставини нотаріус робить посвідчувальний напис на
документі із зазначенням особи, яка його пред'явила. Тобто, написавши
письмово претензію про розірвання договору купівлі-продажу, ми подаємо її
нотаріусу, і останній ставить на претензії посвідчувальний напис. Це дозволить
Вам зупинити відлік 14-ти денного строку. Але не так все добре, як здається
лише 99% нотаріусів бояться її вчинити і навіть не пояснивши причину
відмови.
3.
Наступним етапом буде надсилання скарг до територіального
управління захисту прав споживачів і до прокуратури. За тими всіма даними,
що надав про себе Інтернет магазин.
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У скарзі до управління про захист прав споживачів необхідно все детально
описати, та вказувати, що недобросовісний продавець Інтернет магазину не
повідомив усю цю інформацію, що Ви не знаєте куди звертатись, і Ваш товар
не хочуть приймати. Також потрібно описати, що Вам довелось посвідчувати
час вручення претензії, щоб захистити своє порушене право. За цією скаргою
орган зобов‘язаний провести перевірку і встановити, хто є цей недобросовісний
підприємець, де він здійснює свою підприємницьку діяльність і де він
проживає. До того ж варто додати копію квитанції, копію повідомлення із
електронної адреси про те, що замовлення на товар отримано, і копію претензії.
Основною метою скарги до прокуратури, взагалі-то , є те саме, що і скарги
до управління захисту прав споживачів, тобто, дізнатися контактні дані
продавця. Тільки зміст скарги повинен бути інший. Тому що це
правоохоронний орган, то відповідно щоб Вашу скаргу не направили за
належністю, необхідно писати про те, що Вам продали завідомо бракований
товар. Вбачаються ознаки шахрайства, оскільки цей товар несправний,
контактних даних немає, на телефонні дзвінки не відповідають і т.д.
перерахувати усі Ваші претензії.
Більшість продавців після таких дій самостійно захочуть обміняти товар,
так як побачать, що Ви на цьому не зупинитесь і що їм дешевше буде
домовитися з вами без втручання інших органів.
Але все таки дійде діло до суду, то потрібно знати наступне: Конституція
України гарантує кожному право на судовий захист, і це право жодним чином
не може бути обмежене.
Звернення до суду відбувається шляхом подання позовної заяви до суду, за
місцем проживання покупця. За звичайних умов позов завжди подається за
місцем проживання відповідача, а також може подаватися за місцем
проживання споживача, що передбачено в ст. 24 Закону ғ1023. При поданні
позовної заяви також позивач звільняється віз сплачування державного мита
відповідно до п.4.10 Декрету КМУ «Про державне мито», у разі позову
пов‘язаних з порушення їх прав.
І у суді необхідно буде Вам довести, що купівля відбулась саме у цьому
Інтернет магазині, що недолік товару був спричинений заводським браком, а не
Вашими діями, і що ціна товару не залежить від котировок на фінансовому
ринку. Фактами цього можуть бути квитанція, будь-які документи на
придбаний вами товар, відповіді від управління із захисту прав споживачів та
прокуратури.
А для того, щоб підтвердити, що Ви не зіпсували товар, а такий отримали
необхідно буде робити відповідну експертизу.
І досить часто залежності ціни товару від котировок на фінансовому ринку
- це основне на що буде посилатися представник від Інтернет магазину. Тобто
якщо ціна товару або послуги залежить від котировок на фінансовому ринку,
тобто поза контролем продавця, то покупець не має права в односторонньому
порядку розірвати договір купівлі-продажу і повернути придбаний товар. Але
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якщо це не так то продавець зобов‘язаний буде замінити товар або повернути
гроші, варто його перевірити, а точніше він повинен довести, що це саме так і є.
У свою чергу Вам, готуючись до судового засідання потрібна довідка про зміну
курсів валют за останні півроку. Її можна замовити у територіальному відділені
Національного банку України. Тобто, якщо продавець посилатиметься на
залежність ціни від курсу валюти, подайте клопотання, щоб продавець подав
динаміку зміни ціни на товар за останні півроку. Якщо динаміка ціни на товар
не співпадатиме із динамікою курсу валюти, значить ціна залежить від будьчого іншого, але не від котирування курсів валют на фінансовому ринку [5].
Отже, щоб захистити своє порушене право є справою непростою та
довготривалою. І весь цей шлях до справедливості може зайняти близько 4-6
місяців. А якщо доведеться подавати апеляційну чи касаційну скаргу то
триватиме близько 10-12 місяців. Тому ще варто подумати чи вистачить Вам
сил для усіх цих важких судових волоконин чи краще купувати товар трішечки
дорожче, але в перевірених магазинах, чи то звичайних, чи в Інтернеті. Це
право залишається за кожним із нас, варто лише пам‘ятати, що безплатний сир
буває тільки в мишоловці.
Список використаних джерел:
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Олена Підвальнюк
Науковий керівник: Юрчик І. Б., ст. викладач
Вінницький торговельно - економічний інститут КНТЕУ
БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Економічна криза, військові дії на сході держави, призвели та посилили
велику соціально - економічну проблему на ринку праці в Україні - безробіття.
Це знайшло відображення на зайнятості в першу чергу серед молоді. Адже,
молодь - це окрема частина ринку праці, яка розвивається не так як увесь
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ринок, але залежить від нього. Безробітна молодь - це особлива соціальна
група, яка в певний час не має таких цінностей, як робота, пов'язаного з нею
престижу, матеріального добробуту і загального визнання. Це впливає на
загальну поведінку молодих людей, мотиви вибору та оволодіння професією
або перенавчання. [ 1 ]
Актуальність даної теми зумовлена тим, що молодь – це основа
майбутнього трудового потенціалу країни. Молодь впливає на суспільні
процеси, визначаючи майбутнє держави, використовуючи свою мобільність,
гнучкість та інтелектуальний потенціал. Вагомий внесок у дослідження
проблем зайнятості молоді в Україні зробили такі вчені, як Д.Богиня,
Е.Гетьман, Л. Семенова, Н. Антошина, О. Волосатих, О. Яременко, та ін.
Результати їх досліджень мають велике значення для розвитку економічної
науки та подолання безробіття.
Важливість проблеми характеризує наприклад те, що станом на 1 вересня
2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 435,4 тис. осіб, з
них молоді – 183,3 тис. осіб або 42,1%, про що стверджує Державний комітет
статистики,
в той час як
станом на 1 жовтня 2014 року кількість
зареєстрованих безробітних становила 418,1 тис. осіб. Серед зареєстрованих
безробітних молодь становила 181,0 тис. осіб (43,3%). [ 2 ]
До загальних причин молодіжного безробіття на ринку праці можна
віднести:
- низький рівень поінформованості абітурієнтів, студентів та випускників
шкіл про стан і динаміку ринку праці, попит на конкретні спеціальності;
- вибір «престижних» спеціальностей без урахування реальних
можливостей працевлаштуватися після закінчення навчання;
- вимога наявності стажу до претендентів на вакантні посади (як
правило – 3 роки);
- низька поінформованість студентів про спеціальності зумовлює
виникненню легковажного ставлення до процесу навчання в силу відсутності
задоволення майбутнім фахом;
- недієва реалізація положень державної та регіональної політики
зайнятості;
- низький рівень функціональності молодіжних центрів зайнятості;
недостатня
соціальна
захищеність
молоді
та
низька
конкурентоспроможність на ринку праці.
Визначивши причини виникнення молодіжного безробіття можна
сформулювати наслідки виявлених тенденцій розвитку цього явища. До них
слід віднести:
- відтік кваліфікованої молоді за кордон, тобто розвиток міграційних
процесів;
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- розгортання бідності серед молодих громадян, що спричинить розвиток
злочинності;
- збільшення смертності ( адже досить поширеним в безвиході є
алкоголізм та наркоманія, особливо серед досліджуваної категорії громадян);
- збільшення кількості безпритульних та психічнохворих.
Зокрема, Д. Богиня підкреслює, що за даними соціальних досліджень,
проведених у нашій країні, зростання чисельності непрацюючих з-поміж
молоді лише на 1 % зумовлює збільшення злочинності в молодіжному
середовищі на 4 %. За оцінкою зарубіжних експертів, підвищення безробіття на
1 % призводить до зростання смертності на 2 %, вбивств — на 5,7%, самогубств
— на 4,1 %. Зокрема, в США воно зумовлює ріст психічних захворювань на 6
%, розлучень — на 7 %, самогубств — на 5 % . З огляду на викладене необхідно
розробити систему заходів, спрямованих на створення сприятливого соціальноекономічного середовища в країні, а також на зменшення молодіжного
безробіття. До таких заходів можна віднести:
- розвиток молодіжного підприємництва та фермерства;
- створення інвестиційних компаній, які б розглядали проекти молодих і
перспективних людей та інвестували у них свої кошти, але на умовах, які б
були вигідні для обох сторін;
- надання дотацій та субсидій для підприємств, які беруть на роботу
молодь без досвіду роботи;
- створення єдиної системи щодо збору інформації про випускників
навчальних закладів, відповідно до якої буде проводитися моніторинг
працевлаштування та професійної кар‘єри молодих спеціалістів;
- інформування майбутніх студентів про спеціальності, що їх цікавлять, а
також про усі тонкощі ринку праці. Тобто необхідно підвищити дієвість центрів
молодіжної зайнятості.
За реалізації усіх вищеназваних заходів збільшиться працевлаштування
молоді та покращиться соціально-економічне середовище країни.
Список використаних джерел:
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Аліна Подольська
Науковий керівник: Панькевич В.М., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДОХОДІВ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ
Соціально-економічна та політична ситуація в Україні від органів
державної влади очікує прийняття швидких, ефективних та креативних рішень
щодо збалансування доходів та видатків Державного бюджету України, а також
відшукання додаткових фінансових ресурсів з метою забезпечення його
бездефіцитності. Нажаль основними новаціями Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» [1] на фоні широко анонсованих
заходів по скороченню кількості податків і зборів, стало фактичне збільшення
податкового навантаження на громадян України, які отримують дохід, в тому
числі у вигляді заробітної плати, пенсії тощо, шляхом сплати військового
збору, податку на нерухоме майно та підвищення ставок акцизного податку.
Зазначене податкове навантаження відбувається паралельно зі збільшенням
витрат громадян на оплату за використану електроенергію, газ та комунальні
послуги, а також стрімкого зростання цін на товари, в тому числі, першої
необхідності. Таким чином, можна спостерігати швидке зростання соціальної
напруги серед населення діями влади, що, за нинішніх умов, може призвести до
радикальних акцій з боку громадян.
Разом з тим, законодавча та виконавча гілки влади демонструють повну
бездіяльність у пошуку перспективних напрямів збільшення фінансування
дохідної частини бюджету шляхом вжиття заходів управлінського та правового
характеру з метою удосконалення механізму отримання доходів з існуючих
джерел, що не пов‘язано із збільшенням податкового тягаря на громадян. На
нашу думку, одним з таких напрямків є удосконалення правового регулювання
доходів від операцій з капіталом.
Механізм правового регулювання доходів від операцій з капіталом
розглядався у працях таких науковців як О. О. Дмитрик, М. І. Дамірчиєв, А. І.
Комишан, Т. О. Коломоєць, І.С. Самощенко та інші.
Важливою складовою доходів бюджету є доходи від операцій із капіталом,
що мобілізуються неподатковим методом. Згідно зі ст. 9 Бюджетного кодексу
України до доходів від операцій із капіталом належать наступні групи
надходжень:
1. Надходження від продажу основного капіталу. Вони включають
надходження коштів від реалізації безгосподарного майна, майна, що за правом
спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів і знахідок, включаючи
валютні цінності і кошти, власники яких невідомі, надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також
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надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці
Крим, та майна, що знаходиться у комунальній власності.
2. Надходження від реалізації державних запасів товарів. Вони включають
надходження від реалізації державних запасів товарів, що містять надходження
від реалізації матеріальних цінностей державного резерву, надходження від
реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.
3. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів [2].
Таблиця 1
Доходи від операцій з капіталом у 2014 році (тис. грн.)
Доходи
Доходи від операцій з капіталом
у тому числі
Надходження від продажу основного капіталу
Надходження від реалізації державних запасів
товарів

Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів

2014

Част
ка,%

88809
8,9

100

27891,
2

3,1

84098
5,3

94,7

19222,
4

2,2

Аналіз сучасного стану доходів бюджету дозволив визначити, що в
структурі надходжень від операцій з капіталом найбільшу питому вагу мають
надходження від реалізації державних запасів товарів, що становить 94,7% або
840985,3 тис. грн.
Надходження від продажу основного капіталу
- 3,1%
Надходження від реалізації державних запасів
товарів - 94,7%
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів - 2,2%

Рис. 1. Доходи від операцій з капіталом
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Податкові надходження 78,5%
Неподаткові надходження
- 19,2%
Доходи від операцій з
капіталом 0,2%

Рис. 2. Частка доходів від операцій з капіталом у структурі доходів до
Державного бюджету України у 2014 році [3].
Вищенаведена статистична інформація дозволяє стверджувати, що наразі
доходи від операцій з капіталом становлять незначну частку надходжень до
Державного бюджету та в переважній частині складається з надходжень від
реалізації державних запасів товарів. Причиною такої ситуації, на нашу думку,
є неефективне регулювання державними органами окремих процедур, зокрема,
по реалізації майна. Так, порядок реалізації державних запасів товарів
врегламентований Законом України «Про державний матеріальний резерв» [4]
та постановою Кабінету Міністрів України ғ1078 від 25.08.2004 року «Про
затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву»
[5]. Зазначені нормативно-правові акти передбачають досить складну та
непрозору процедуру реалізації державного майна, що сприяє заниженню його
реальної вартості та вчиненню корупційних діянь зацікавленими суб‘єктами.
З відкритих джерел нами було отримано інформацію про значну кількість
зловживань, виявлених працівниками Рахункової палати України, під час
перевірки процедури реалізації матеріальних цінностей з державного резерву
[6]. Разом з тим, наразі значний потенціал, прозорість та економічну
ефективність продемонстрував експеримент із запровадження реалізації
арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, що був
проведений Міністерством юстиції України, та наразі втілюється в життя на
постійній основі [7].
Зазначений механізм реалізації арештованого майна завдяки простій
процедурі реєстрації учасників торгів дозволяє максимально збільшити коло
потенційних покупців, забезпечити реальну конкуренцію та значно збільшити
ціну продажу від стартової ціни товару. Тому, на нашу думку, потрібно
прийняти законодавчий акт, який би не тільки запровадив реалізацію
арештованого майна шляхом проведення електронних торгів на постійній
основі, а й включив до переліку майна, що реалізовується на електронних
торгах, безгосподарне майно, майно, що за правом спадкоємства перейшло у
власність держави, та скарби і знахідки, включаючи валютні цінності і кошти,
власники яких невідомі, матеріальні цінності державного резерву,
розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву. На наше глибоке
переконання, практична реалізація зазначеної пропозиції в рази підвищить
доходи до Державного бюджету від операцій з капіталом та усуне корупційну
складову окремих процедур.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Соціально-економічний
розвиток
суспільства
—
це
природноісторичний процес, унаслідок якого здійснюється поступальний рух
людства від менш розвинутих до більш розвинутих суспільних форм. Але у
представників економічної, соціологічної, історичної науки немає єдності у
визначенні критеріїв періодизації розвитку суспільства, а, отже, й у виділенні
основних етапів суспільного прогресу.
Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів,
спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й
культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів
довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалювання
держави, підвищення рівня життя його населення. Це вимагає формування
базових умов, які дозволять планомірно підготовляти основу для кожного
наступного етапу перетворень.
Україна хронічно відстає від більшості країн майже за усіма соціальноекономічними критеріями, залишається на узбіччі світових інноваційних
систем, що гальмує подальший соціально-економічний і політичний розвиток.
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В умовах, коли провідні світові держави не справляються з оздоровленням
економіки та забезпеченням соціальних гарантій своїх громадян, ті молоді
демократії, що мають дефіцит ресурсів, вимушені шукати інші шляхи виходу із
кризи та забезпечення подальшого політичного і соціально-економічного
розвитку.
Єдина альтернатива – проведення конкурентоспроможної, адаптивної
до зовнішніх збурень державної політики України. Така політика може бути
ефективною лише за активної участі молоді. Необхідно розкрити і втілити
творчий потенціал молоді, а її соціальний ресурс вважати однією з
найважливіших
основ
модернізації
суспільства,
підвищення
конкурентоспроможності нашої держави. [1, с. 62]
Основною формою вияву соціальної активності молодого покоління та
найефективнішим механізмом взаємодії молоді з державою є молодіжний рух.
Назріла гостра необхідність посилення уваги до молодіжного руху з боку
держави, розробки науково обґрунтованого плану дій, результати якого стануть
відчутні в близькій перспективі. Такий підхід дасть можливість сформувати
стратегічну мету українського молодіжного руху, спрямовану на формування
відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і майбутнього
держави. Це зробить вплив молодіжного руху на розробку та реалізацію
державної політики ефективним і змінить сучасну роль молоді – брати участь у
вирішенні власних соціально-побутових проблем, на необхідну участь у
розв‘язанні стратегічних проблем виходу із системної соціально-економічної
кризи та забезпечення подальшого розвитку суспільства.
У свою чергу, в якості однієї з найважливіших умов, виступає
забезпечення відтворення інтелектуального й трудового потенціалу
суспільства. Перспективи збереження й накопичення такого потенціалу
нерозривно пов'язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти й виховання
молоді.
В Україні близько 11 млн. юнаків і дівчат, з них понад 1,5 млн. – студенти
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації і, насамперед, молодіжна політика в Україні щодо
освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного,
культурного, фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних
організацій визначається законодавством України.
При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані
інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником вирішення завдань,
що стоять перед державою і суспільством. Необхідно на державному рівні
створювати умови для самореалізації молоді і включення молоді в процеси
розвитку України.
Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні вимагає розробки
шляхів стабілізації соціальних процесів, забезпечення якісної підготовки
управлінських рішень щодо сім‘ї, дітей, молоді, гендерної рівності, збереження
та зміцнення здоров‘я молодого покоління й надання соціальної допомоги
сім‘ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Такі рішення можливі
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тільки на підставі комплексного, міждисциплінарного, системного аналізу
існуючої ситуації та науково обґрунтованого соціального прогнозу можливих
наслідків.
Для українських органів державної влади у здійсненні молодіжної
політики та подолання демографічної кризи найголовнішими напрямками
діяльності є:
- забезпечення правової й соціальної захищеності молоді;
- надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму
соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й фізичного розвитку,
охорони здоров'я, професійної підготовки й працевлаштування;
- забезпечення збалансованого поєднання державних, суспільних
інтересів та прав особистості у формуванні й реалізації національної
молодіжної політики;
- пріоритет суспільних ініціатив стосовно аналогічної діяльності
державних органів та установ при фінансуванні заходів і програм, що
стосуються молоді;
- залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й
реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства та держави.
Держава та суспільство мають забезпечити випереджальну та інноваційну
участь у державотворчих процесах, забезпечити духовні і культурні потреби
молоді, рівні можливості для розкриття творчого, професійного,
інтелектуального потенціалу молоді, набуття молоддю соціального досвіду,
формування вміння жити в громадянському суспільстві, підтримку сімей,
конкурентноздатність на ринку праці, якісну освіту, формування
загальнолюдських ціннісних орієнтацій, патріотизму, національної і
громадської свідомості серед молоді, яка б могла забезпечити безперервність
розвитку держави Україна, базуючись на державних і національних цінностях.
[2,с.87]
Необхідно нарешті розпочати розглядати молодь як активну суспільну
силу і стратегічний ресурс розвитку країни. Це в сучасних умовах вимагає
виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних
пріоритетів. Ми повинні чітко фіксувати: існує дві зони молодіжної політики,
які є для нас пріоритетними. Це робота із двома протилежними групами –
талановитою й важкою молоддю. [3, с.24]
Основні зусилля повинні зосередитись на пошуку нових проектів,
технологій, комплексних рішень у сфері державної молодіжної політики,
постановці і формуванні стратегій, розподілі завдань і засобів. Нам потрібно
активно залучати наявні кадри до вироблення конкретних пропозицій по
досягненню цих цілей і реалізації принципів. Основні виконавські,
інструментальні функції при цьому повинні бути делеговані регіонам – на
основі наявних у їхньому розпорядженні ресурсів тільки й може бути створена
базова робоча інфраструктура молодіжної політики.
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МОЛОДИХ
Фізкультура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової
активності людей, задоволення їх моральних, естетичних, творчих запитів,
життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків
між народами і зміцнення миру. Сама мета гармонійного розвитку особистості
є продуктом історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість
одержує лише на певному етапі історичного розвитку.
Всебічний розвиток людині необхідно для того, щоб мати можливість
брати участь у всіх напрямках діяльності (професійній, громадській,
спортивній, художній та ін.). Але для цього потрібно розвинути структуру
особистості, зробити її комунікативною, здатною до перетворюючої художньої
діяльності, сформувати ціннісні орієнтації. Це можливо за умови
різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини та їх оптимального
поєднання у процесі її культурного розвитку.
Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і самостійної
галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор її
підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона
виникла і розвинулася одночасно з загальною культурою людства. Майже
одночасно виник один з її основних компонентів - фізичне виховання; пізніше
виникають спорт і фізична рекреація. Діяльність у галузі фізичної культури має
і матеріальні, і духовні форми вираження. Впливаючи на біологічну сферу
людини комплексом засобів і методів, фізична культура неминуче впливає на
інтелектуальну, емоційну, духовну сфери особистості в силу єдності та
взаємообумовленості функціонування матеріального і духовного в людині. З
матеріальною культурою фізична культура пов'язана процесом рухової
діяльності, яка є її головним змістом, матеріалізується у фізичних якостях
людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу (спортивні снаряди,
інвентар, майданчики, зали та ін.) [1].
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Фізичну культуру слід розглядати як особливий рід діяльності, результати
якої корисні для суспільства і людини. Фізкультурно-спортивна діяльність, до
якої включаються студенти перших курсів - один з ефективних механізмів
злиття громадського та особистого інтересів. Вона є одним з ефективних
засобів підвищення працездатності студентів у навчальному процесі та їх
громадської активності. Залучення студентів до фізкультури і спорту
починається з урахуванням особливостей їх професійної прикладної фізичної
підготовки.
В даний час професійно-прикладна фізична підготовка входить до
програми фізичного виховання студентів і спрямована на підготовку молодого
фахівця. Численними науковими дослідженнями встановлено, що високий
рівень професійної підготовки вимагає значної фізичної підготовки.
Фізичне виховання - невід'ємна частина навчально-виховного процесу.
При розробці норм для фізичної культури і спорту, насамперед, повинна бути
поставлена мета зміцнення здоров'я, а потім досягнення спортивного
результату.
У суспільстві фізкультура є найважливішим засобом виховання нової
людини, гармонійно поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і
фізичну досконалість. Вона сприяє підвищенню соціальної та трудової
активності людей, економічної ефективності виробництва. Фізкультурний рух
спирається на багатосторонню діяльність державної та громадської організації
в галузі фізичної культури і спорту (ФКС). На сучасному етапі вирішується
завдання перетворення масового фізкультурного руху в загальнонародне, що
базується на науково обґрунтованій системі фізичного виховання, яке охоплює
всі верстви суспільства. Існуючі державні системи програмно оціночних
нормативів до фізичного розвитку і підготовленості різних вікових груп
населення [3, с.226].
Обов'язкові заняття фізкультурою за державними програмами проводяться
в дошкільних установах, у всіх типах навчальних закладів, армії, на
підприємствах та ін. - В режимі робочого дня (виробнича гімнастика,
фізкультурні паузи і т.п.). Для організації масової фізкультурно-оздоровчої
роботи на підприємствах, установах, навчальних закладах та ін. Створені
колективи фізичної культури.
Основними завданнями фізичного виховання молодого покоління є:
зміцнення здоров'я та загартовування організму, правильне фізичний розвиток,
повідомлення дітям та молоді необхідних рухових умінь і навичок,
вдосконалення їх фізичних здібностей, сприяння формуванню найважливіших
морально-вольових якостей.
Фізична культура здійснює оздоровчий і профілактичний ефект, який є
надзвичайно важливим, так як сьогодні постійно зростає кількість людей з
різними захворюваннями. Фізична культура повинна входити в життя людини з
дитинства і не залишати її до похилого віку. При цьому дуже важливим є
момент вибору ступеня навантаження на організм, тут потрібен індивідуальний
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підхід. Адже надмірне навантаження на людський організм як здоровий, так і з
будь-яким захворюванням, можна викликати йому шкоду. Оскільки нові види,
такі як пілатес, аквааеробіка і дихальна гімнастика, йога потребують початку
навчання нових рухів, вправ, технік дихання і постави, дивних і незнайомих
нашому тілу, тому тіло стає гнучким, витривалішими і сильнішими. Крім того,
такі види спорту надають гармонію тіла з розумом.
Роль фізичної культури у формуванні основних якостей і властивостей
особистості дуже велика. Людина повинна вміти абстрактно мислити,
виробляти загальні положення і діяти згідно з цими положеннями. Але
недостатньо просто вміти міркувати і робити висновки, - необхідно вміти
застосовувати їх у житті, досягати наміченої мети, долаючи перешкоди, що
зустрічаються на шляху. Це ж може бути досягнуто тільки при правильному
фізичному вихованні. Таким чином, фізичне виховання є пріоритетним,
завданням якого є підтримка і зміцнення здоров'я, і повинна бути невід'ємною
частиною життя будь-якої людини [2, с.147].
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ПРАВА СРОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ
УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАХИСТУ
Права споживачів дуже багатогранна тема, дискусійна яку можна
проводити вічно. Тому відповідно до Закону України «Про захист прав
споживачів» можемо визначити головні права споживачів які допоможуть
захиститись. Споживач має право на: 1) державний захист своїх прав; 2)
гарантований рівень споживання; 3) належну якість товарів (робіт, послуг),
торговельного та інших видів обслуговування; 4) безпеку товарів (робіт,
послуг); 5) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про
товари (роботи, послуги): їх кількість, якість, асортимент, а також про їх
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виробника (виконавця, продавця); 6) відшкодування збитків, завданих товарами
(роботами, послугами) неналежної якості, а також майнової та моральної
(немайнової) шкоди, заподіяної небезпечними для життя і здоров'я людей
товарами (роботами, послугами) у випадках, передбачених законодавством; 7)
звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом
порушених прав; 8) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання
споживачів) [1]. Але навіть знаючи всі свої права споживач кожен день
залишається незахищеним від недоброякісної продукції, робіт чи послуг.
Незважаючи на економічні, правові, політичні труднощі, Україна
намагається розв'язати проблему ефективного захисту споживчого ринку та
прав споживачів, які нагромадились за радянський і теперішній часи. Набутий,
хоч і зовсім ще невеликий, вітчизняний досвід свідчить, що із зміною
економічної ситуації, процесами глобалізації постає необхідність реалізації
консолідованої з усіма учасниками ринкових відносин споживчої політики,
постійному удосконаленні законодавства та фінансовому забезпеченні заходів у
сфері захисту прав споживачів. Тому, головним напрямком у цьому є розробка
проектів нормативно-правових актів щодо:
- внесення змін до Закону України «Про захист прав споживачів» (зокрема
щодо: «дефектної продукції», вимог до електронної комерції на внутрішньому
ринку, дистанційного продажу фінансових послуг, про певні аспекти продажу
товарів народного споживання та пов‘язаних з цим гарантій тощо) [2];
- відповідальності виробників, постачальників товарів, реалізаторів за
виробництво та реалізацію неякісних товарів;
- стимулювання вітчизняних підприємств до підвищення якості,
конкурентоспроможності продукції, створення систем управління;
- припинення (заборони) суб‘єктами господарювання відвантаження,
реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг,
що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативних
документів;
- надання послуг, пов‘язаних з будівництвом житла за кошти громадян;
- встановлення мінімального рівня надання побутових послуг населенню;
- обігу дорогоцінних металів у сфері виробництва і реалізації ювелірних
виробів та запобігання проникненню на ринок країни небезпечних ювелірних
виробів;
- удосконалення законодавчої бази, розмежування та посилення
повноважень державних регуляторів щодо захисту прав споживачів в контексті
фінансових послуг і недопущення порушень прав споживачів фінансовими
установами;
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- внесення змін до чинної нормативно-правової бази стосовно посилення
норм та вимог щодо доведення необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації споживачам учасниками ринку фінансових послуг;
- розроблення проекту технічного регламенту щодо застосування
екологічного маркування та декларацій;
- обігу продуктів харчування, які виготовляються з використанням
генетично модифікованих організмів;
Також треба розробити галузеві критерії якості, конкурентоспроможності
продукції, створити та сертифікувати відповідно до національних або
міжнародних стандартів систему управління якістю та екологічного управління,
розробити нормативну документацію на сільськогосподарську та харчову
продукцію, гармонізовану до вимог міжнародних та європейських стандартів.
Сьогоднішній стан споживчої політики в Україні не може в повній мірі
задовольнити споживача, тому нижче перераховані заходи є вирішенням низки
проблем, пов‘язаних із захистом прав споживачів [3].
Перш за все, треба здійснювати постійний контроль за станом розгляду та
вирішенням питань, пов‘язаних із захистом інтересів та прав споживачів, а
також посилити державний контроль та нагляд за ввезенням на територію
України тварин, птиці, а також продукції тваринного походження,
підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, шляхом
попереднього аудиту та інспектування підприємств-виробників.
Другим важливим кроком є запровадження розширеного ветеринарносанітарного контролю та нагляду за програмою вибіркового ветеринарносанітарного контролю, а також посилення ефективності діяльності регіональних
координаційних рад з питань захисту прав споживачів.
Важливе значення має розробка і затвердження регіональної програми
захисту прав споживачів, у якій треба передбачити такі заходи:
- створення належних умов для реалізації прав та інтересів споживачів;
- сприяння насиченню споживчого ринку якісною та безпечною
продукцією;
- розроблення органами місцевої влади тарифної політики у житловокомунальній сфері відповідно до якості послуг, які надаються;
- налагодження співпраці і взаємодії органів виконавчої влади з органами
місцевого самоврядування та громадськими організаціями споживачів у сфері
захисту прав споживачів;
- стимулювання запровадження сучасних концепцій формування
безпечності та якості товарів, робіт і послуг;
- підтримки та відзначення виробничо-торговельних підприємств і сфери
обслуговування, які запроваджують доброчинну по відношенню до споживача
практику (конкурс, премія, спеціальне маркування та інше);
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- створення мережі консультаційних пунктів з питань захисту прав
споживачів, зокрема на продовольчому та промисловому ринку;
- сприяння поширенню судового захисту прав та інтересів споживачів;
- поширення серед населення, працівників місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування та підприємців знань з питань захисту
прав споживачів;
- проведення моніторингу оцінки населенням якості продукції та послуг,
що реалізуються на споживчому ринку;
- випуск регіональних друкованих періодичних видань і створення на
місцевому телебаченні, радіо програм з питань захисту прав споживачів;
- проведення в навчальних закладах конкурсів з метою поширення знань
законодавства про захист прав споживачів;
- створення веб-сайтів для інформування громадян з актуальних питань у
сфері захисту прав споживачів, зокрема щодо небезпечної продукції.
Також треба вжити заходів до підвищення рівня професійної підготовки та
перепідготовки фахівців з питань захисту прав споживачів, створити та
забезпечити функціонування системи обміну інформацією про продукцію, що
знаходиться в обігу на споживчому ринку України і не відповідає встановленим
вимогам щодо її якості, з метою оперативного інформування споживачів про
таку продукцію, та забезпечити:
- Український та обласні центри з проблем захисту прав споживачів
сучасною технікою, обладнанням та методичними матеріалами, в тому числі
для визначення наявності модифікованих організмів у продуктах харчування.
- впровадження експрес-методів контролю якості та безпеки
нафтопродуктів.
- залучення до проведення спільних перевірок суб‘єктів господарювання
державних інспекторів з питань інтелектуальної власності
Крім цього, наше населення потребує проведення всеукраїнських
тематичних семінарів з проблем захисту прав споживачів та забезпечення
споживачів доступною правовою допомогою та спеціальною освітою,
можливістю незалежного тестування товарів та послуг.
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ТА КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
У зв‘язку з останніми подіями, що відбулися на Україні, із загостренням
політичної ситуації, поширенням соціальної напруги виникла об‘єктивна
необхідність проведення негайних заходів, спрямованих на формування
стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку. Будьяке суспільство практично на третину складається з молоді, і Україна не є
виключенням. Проблеми молоді, її світогляд, її прагнення – все це так чи
інакше відбивається на українському суспільстві. На сьогодні молодь
залишається головною рушійною силою, яка може кардинально вплинути на
суспільне життя України, визначити нові пріоритети та тенденції до соціальноекономічного, політичного та культурного розвитку.
Сучасна українська держава та суспільство переживають складний та
суперечливий період трансформації соціально-економічних, політичних та
духовно-моральних відносин. Ситуацію в країні сьогодні з впевненістю можна
назвати кризовою. І криза ця не лише економічна, але й соціальна. Нації
виходять з кризи завдяки культурі, релігії, ідеї державності та національних
інтересів, однак в останній час знову постала проблема знецінення культури.
Молодь України зараз знаходиться на етапі зміни ідейних та моральних
орієнтирів. За таких умов, дослідження питання молоді та її ролі у суспільному
житті є вкрай важливим і актуальним.
Проблеми молоді достатньо активно розробляються в політологічних
дослідженнях України, зокрема в роботах таких авторів як Г. Гончарук, Л.
Волинець, Н. Гедікова, Л. Лясота, В. Ярошенко та інших. Серед зарубіжних
авторів, які досліджували питання ролі молоді у соціальних і політичних
системах слід відзначити роботи С. Коена, М. Мердока, У. Міллера, А. Токвіля,
Дж. Локка, Ч. Рейча, С. Даймонда [1, с. 42].
Однією з ознак цивілізованості країни, свідченням залучення суспільства
до світового співтовариства є рівень культури та розвиток духовності громадян,
моральні цінності та ідеали. Загальний культурний рівень молоді визначається
сукупністю характеристик, наявністю і специфікою сталих відносин із
складовими духовної спадщини, зокрема з освітою, наукою, мистецтвом,
релігією, мораллю, етикою тощо.
Однак сьогодні в Україні спостерігається негативна тенденція щодо
розвитку культури. За результатами опитування 75% молоді свій вільний час
проводить за переглядом телепрограм. Поширеним є прослуховування аудіо
касет, СД дисків, спілкування в соціальних мережах (60%). Привертає увагу
зовсім незначна частина тих, хто вільний час використовує на відвідування
музеїв і театрів. У цілому таких виявилось 10% і 17% відповідно [2, c. 277].
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За даними Державної служби статистики України можна прослідкувати
динаміку зміни ставлення молоді до відвідування театрів, музеїв, концертних
організацій (рис. 1). І хоча в останні декілька років спостерігається позитивна
динаміка, рівень відвідування закладів культури все ж залишається на досить
низькому рівні.
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Рис. 1. Динаміка відвідування закладів культури [3]
Донедавна вважалося, що молодь надто складно й досить повільно
визначає свої позиції як у політичній, так і в інших сферах життя. Однак за
останній рік, у результаті подій, що сталися на Україні, ситуація значно
змінилася. Все більше молодих людей починають розуміти своє значення в
формуванні майбутнього України. Наприкінці 2014 року було проведено
дослідження, у ході якого визначалося ставлення молоді до патріотизму,
визначалися моральні цінності молоді в нинішніх умовах, рівень зневіри
молодих людей щодо держави.
Результати опитувань перевершили очікування. За належно створених
умов 34,7% опитаної молоді брали б активну участь у громадському житті,
можливо брали б – 52,5%, не брали б участі у громадському житті лише 12,8%.
Це є досить гарним результатом, оскільки показує високий рівень підтримки
громадських ініціатив та активне ставлення молоді до суспільних проблем [4].
За останні два роки значно покращилася ситуація зі ставленням молоді
України до своєї Батьківщини, що вказує на формування позитивної свідомості
сучасної молоді, гордості за свою землю та історичне минуле. Згідно з
результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у
2014 році, 86% опитаних українців вважають себе патріотами своєї країни.
Порівняно з 2010 роком кількість людей, які вважають себе патріотами
збільшилася з на 10%. Разом із цим, більш ніж вдвічі зменшилася кількість тих,
хто не вважає себе патріотом порівняно з тим же 2010 (рис. 2).
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Рис. 2. Результати опитування 2014 року: «Чи вважаєте ви себе
патріотом України?» [5]
Підводячи підсумки, варто сказати, що соціально-економічне й духовне
відродження України неможливе без концентрації уваги та зусиль державних
структур на вирішенні проблем молоді як майбутнього країни, гаранта
суспільно-економічного прогресу. В умовах глибокої економічної та
демографічної кризи, кризи культури й ідеології, в якій сьогодні опинилась
Україна, молодіжні проблеми у різних сферах набувають певних специфічних
рис і потребують поглибленого аналізу й регулювання з боку держави,
виваженої політики стосовно молодих поколінь. Необхідно розпочати
розглядати молодь як активну суспільну силу і стратегічний ресурс розвитку
країни. Адже саме молодь виступає тим рушієм, що формує майбутнє нашої
країни.
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Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку
різноманітними товарами і послугами. Втім цей процес, поряд із позитивними
моментами, неминуче зумовлює зростання ряду негативних явищ – обману,
обваженню, обрахуванню, продажу неякісної і фальсифікованої продукції. Хоч
громадяни є центральною ланкою ринку і виступають одержувачами,
замовниками (споживачами) товарів, робіт та послуг, вони найчастіше стають
жертвами обману. Тому в сучасних умовах побудови економіки України
першочерговим є правове регулювання соціальних відносин, у тому числі
захист споживачів як основних учасників ринкових відносин.
У зв'язку з актуальністю виникаючих проблем сьогодні як ніколи кожному
споживачеві необхідні державна підтримка та захист від цих негативних явищ.
Захист прав споживачів – «це комплексна, багатоаспектна проблема, яка
безпосередньо пов‘язана із зміцненням національної безпеки держави та
захистом її громадян. Вона стосується всього ланцюга виробничих відносин
(товаровиробник-торгівля-споживач), де кожна ланка має свою специфіку та
особливості. В умовах, що склалися, головні напрямки державної політики в
галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну,
ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції»[1, с. 163].
На сучасному етапі першочерговими залишаються питання, які підлягають
обговоренню на державному рівні, а саме: недосконалість ринкового механізму
у вигляді відсутності або викривлення інформації про товари і послуги;
завищення цін і наявність монополістських структур; необхідність реалізації
заходів щодо більш справедливого розподілу прибутків, зниження рівня життя,
надання послуг у сфері освіти, охорони здоров‘я, житла, транспорту, охорони
навколишнього середовища.
Держава, при здійсненні захисту прав споживачів, концентрує свої зусилля
на створенні й удосконаленні нормативно-правової бази, реформуванні системи
управління у сфері захисту прав споживачів. Держава, при прийомі
нормативно-правових актів, прагне змусити продавців, підприємців і
виробників
пропонувати
покупцеві
тільки
якісну
продукцію.
Процес, спрямований на вдосконалення нормативної бази у сфері захисту прав
споживачів, триває і зараз. Так, сьогодні нормативно-правова база у сфері прав
споживачів в Україні нараховує більше ніж 50 законів і підзаконних актів. Але
порівняно з іншими державами це незначна кількість. Наприклад, у Канаді в
кожній провінції діє по 5-6 місцевих законів із захисту прав споживачів, тобто
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їх майже 300, а є ще й федеральні, кількість яких перевищила сотню. В Австрії
діє 200 законів, у США – понад 150, у Німеччині – близько 80 законів, а також
понад 300 урядових постанов (причому існують закони так званої «прямої дії»
щодо хліба, вина, молока, риби тощо) [2, с. 51].
На жаль, тенденція зростання кількості законодавчих актів найчастіше не
зменшує кількість порушень у цій сфері. Багато фахівців бачать «корінь зла» в
слабкому та недосконалому нормативно-правовому забезпеченні. З цим не
можна не погодитися «чинне законодавство поки що має прогалини і нечіткості
з цього питання і потребує вдосконалення» [3, с. 74].
Тому проблема здебільше полягає в тому, що відносини між продавцем і
споживачем пов‘язані з проблемами розвитку підприємництва в Україні. Воно,
як відомо, знаходиться на етапі становлення, і розвиток підприємництва
супроводжується низкою складностей, що відображається на збільшенні
зловживань у сфері захисту прав споживачів. Це проблема не тільки нашої
держави. Більшість країн пережили ситуацію, з якою Україна зіткнулася
сьогодні, хоч вони і мають значний досвід із цих питань. На думку фахівців,
розвиток ринкових відносин у 60-70-х рр. супроводжувався різким збільшенням
комерційного ризику споживачів унаслідок придбання товарів та послуг, що не
мали необхідних споживчих якостей, або навіть спричиняли збитки особі чи
майну. Значно зросла кількість випадків завдання шкоди як результат продажу
неякісних товарів – предметів побутової техніки, ліків, продуктів харчування,
косметичних засобів тощо. Наприклад, у країнах ЄС у той час кількість осіб, що
постраждали від неякісних споживчих товарів, складали щорічно від 4 до 5
млн. У США на початок 70-х рр. що-річно від 25 млн. до 30 млн. людей
отримували травму через вживання неякісних споживчих товарів, з них 110 тис.
серйозні, а 30 тис. смертельні. Пов‘язані з цим сумарні збитки складали 5,5
млрд. дол. щорічно. У Великобританії в 1997 р. від споживачів надійшло понад
590 тис. скарг (переважно претензії були щодо якості одягу й автомобілів) [2, с.
25-26].
Таким чином, порушення у сфері захисту прав споживачів – це звичайне
явище за ринкових умов. Тим часом, процес, спрямований на захист споживача
в Україні, протікає більш болісно тому, що ми значно відстали від світового
споживчого руху (консюмеризму).
Не можна стверджувати, що проблема захисту споживача від різного роду
обману стала хвилювати нас тільки в період переходу до ринкових відносин.
Звичайно ні, споживач мав потребу в захисті в будь-які часи.
Слід зазначити, що до революції в Росії, крім законодавчих заходів захисту
від підробок, були прийняті заходи, які з позиції сьогоднішнього дня можна
назвати соціальними. Так, надавалися гласності прізвища та імена
виготовлювачів підробок, публікувалися книги, у яких описувалися способи
визначення підроблених товарів. Одна з таких книг – «Домашний определитель
подделок» професора фізики і хімії А. Альмадінгена - дозволяла виявити
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фальсифікацію деяких харчових продуктів, деяких матеріалів, застосованих для
ремонту будинку та ін. Поряд із цими негативними явищами можна виокремити
й позитивний досвід тих часів. Справа в тому, що при виробництві
продовольчих товарів майже не використовувалися харчові добавки. Раніше в
харчові продукти відповідно до Вимог Головного санітарного лікаря СРСР
дозволялося додавати тільки кілька десятків речовин, що пройшли повні
клінічні дослідження на їх нешкідливість. Тепер щорічно додатково
дозволяється додавати декілька сот нових речовин шкідливих для організму
людини. Таким чином, Україна була унікальною за традиціями харчування
державою. Багато десятиріч у країні споживали тільки натуральні продукти,
вітчизняна промисловість практично була позбавлена будь-яких синтетичних,
штучних добавок і залучала до харчового обігу тільки природні барвники,
ароматизатори, стабілізатори, емульгатори тощо. Тому сучасний стан сучасного
ринку, на якому наведені товари, по-перше, традиційного асортименту, подруге, нові за рецептурою та технологією, по-третє, товари-сурогати, зумовив
дезорієнтацію українського невибагливого споживача.
Таким чином, за останнє десятиріччя ринкових перебудувань створено
фактично новий комплексний інститут споживчого права, в якому принципово
інакше регулюються відносини громадян-споживачів. Переважна частина
положень цього правового інституту потребують подальшого вдосконалення.
Як свідчить міжнародний досвід, для того, щоб норми і механізми
стосовно захисту прав споживачів почали реально діяти, повинно минути не
одне десятиріччя. За цей час повинно змінитися громадське ставлення до цієї
проблеми, а прийняті норми повинні пройти апробацію часом.
Для досягнення цієї мети уряду необхідно не тільки вдосконалити
нормативну базу, яка повинна охопити всі аспекти цієї проблеми, а також
потрібно заохочувати розробку загальних програм освіти та інформування
споживачів з урахуванням культурних традицій населення, зобов‘язати
відповідальні органи через засоби масової інформації публікувати результати
порівняльних випробувань, які б містили загальну інформацію про продукт,
традиції споживання і особливості виробництва цього товару.
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АНЕКСІЯ КРИМУ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕАЦІІЄЮ : ПРИЧИНИ ТА
НАСЛІДКИ
На початку ХХІ століття у світі відбуваються кардинальні трансформації,
що супроводжуються зміною геополітичних конфігурацій. Глобальна
фінансово-економічна криза обумовила невизначеність перспектив глобальної
та національної економік, прискорила пошук шляхів модернізації суспільних
систем. Криза виявила глибині вади глобальної економічної моделі, сприяла
усвідомленню необхідності системних змін світового економічного і
соціального порядку.
Анексія (лат. annexio - приєднання) - насильницьке приєднання
(загарбання) однією державою частини або всієї території іншої держави чи
народності; насильницьке утримання народності в кордонах чужої держави. За
Анексією державні кордони встановлюють насильницьким шляхом, всупереч
волі її населення, що несумісно з основними принципами сучасного
міжнародного права і Статутом ООН.
Причини вторгнення РФ до Криму:
геополітичні причини;
військово-стратегічні причини;
політичні причини;
економічні причини;
Геополітичні причини. Закріплення США в європейському регіоні
відбиває геополітичні та стратегічні інтереси США, спрямовані на те, щоб в
Євразії не виникла сила, що має достатньо ресурсів, щоб кинути виклик
глобальної гегемонї США. Це суперечить інтересам РФ. Росія намагається
змінити баланс сил на свою сторону, щоб через переформатування
геополітичної конфігурації зміцнити свої позиції (стратегічні та економічні) в
Східній Європі, де Україна відіграє ключову роль воріт з Азії до Європи і
навпаки.
Військово-стратегічні причини:
1. Військово-морська база в Севастополі є найважливішим стратегічним
об‘єктом для проведення військових сил в зону Середземномор‘я. Через неї
Росія постачала військам і технікою режим Башар Аль-Ассада протягом усієї
громадянської війни в Сирії. Крім того, вона є єдиною в розпорядженні РФ, яка
знаходиться в теплих водах і єдиним місцем на Чорному морі, що не належить
НАТО, не рахуючи Грузію. Втративши Севастополь, Росія автоматично
втратить статус глобальної військової сили.
2. Наявність баз ЧФ РФ в Севастополі служить одним із важелів
стримування євроатлантичної інтеграції України. Наявність іноземних
контингентів третьої сторони на території країни – здобувача, суперечить
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критеріям членства в Північноатлантичному альянсі. Таким чином, Україна не
може приєднатися до членів НАТО через наявність окупованої та невизнаної
переважною більшістю країн світу, території.
3. Відділення Криму від України відкриває РФ поле для військовополітичних маневрів. З‘являється можливість
використання території
півострова для розміщення стратегічної авіації, ракетних комплексів ближче до
кордонів Румунії та Болгарії, в якості нового контраргументу в суперечці з
США з приводу розміщення системи ПРО в Європі. Росія у свою чергу зможе
посилити свою транспортну інфраструктуру в Каспійсько-Чорноморському
регіоні.
Політичні причини:
1.
Недопущення в Україні радикальних політичних змін, які несуть
реальну загрозу, у майбутньому змінити Російську владу та саму структуру та
основи формування вертикалі влади. Дестабілізація ситуації в Криму приводить
до розколу дружніх стосунків між російським та українським народами, і як
наслідок, народ Росії не вірить і не підтримує всі зміни які відбуваються в
Україні.
2.
Внутрішні проблеми РФ, такі як підвищення цін на комунальні
послуги, кавказький тероризм, корупція, відтік капіталів, на фоні подій в
Україні затьмарюються, а рейтинг російського президента тільки збільшується.
За даними ініціативного всеросійського опитування ВЦИОМ, рейтинг схвали
діями В.В.Путіна з початку року виріс з 60,6% о 82,3%.
3.
Можливість збільшити політичний вплив на світові держави, якщо
політика США та ЄС виявиться слабкою або недостатньою для повернення
Криму.
Економічні причини:
Недостатня кількість великих глибоководних портів, що належать РФ. За
даними за 2010 рік вантажообіг основних портів РФ становить 130 млн. тон,
вантажообіг українських портів – 78 млн. т. Вигоди Росії від експлуатації
шельфу Чорного моря і від інших корисних копалин, які є в Криму, в першу
чергу – нафти і газу, а також мінералів, які знаходяться в горах і в морі. Об‘єм
газу на Чорноморському шельфу оцінюється в розмірі 1,5 трлн. куб. м. газу.
Якщо ціну на газ покласти $300 за 1000 куб. м. РФ може отримати до $450
млрд.
Створюючи нестабільність в регіоні, РФ може змусити компанії США
відмовитися або заморозити проекти щодо видобування сланцевого газу на
території України. Це призведе до економічного виграшу за поставки газу в
Україну $12 млрд. за рік.
Приєднавши Крим, РФ встановила повний контроль за Керч-Єнікальським
каналом. Економічний прибуток може скласти до $1002 млн. за рік. Також,
володіючи каналом, РФ може значно посилити економічний вплив на
українські підприємства, які розташовані в Донбасі. Втративши протоку,
Донбас втратить значну частину транспортного зв‘язку зі світом. Це стосується
експорту руди, вугілля, металу, зерна тощо.
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Анексія Криму має низку наслідків, що є вкрай негативними для сучасної
системи міжнародного права й міжнародних відносин і стосуються не лише
європейського регіону, а й світу загалом.
Дії Російської Федерації стали брутальним порушенням усіх основних
принципів міжнародного права, закріплених у Статуті ООН,Декларації про
принципи міжнародного права 1970р.,Гельсінкському заключному акті НБСЄ
1975 р., на яких базується сучасний світовий порядок.
– принципу незастосування сили та загрози силою (анексія Криму
відбулась із використанням військ, про що прямо заявляв і В. Путін);
– принципу вирішення міжнародних суперечок мирними засобами (РФ,
висуваючи претензії Україні щодо нібито утисків російськомовного населення
Криму, взагалі нічого не робила для вирішення відповідних проблем, хоч і
удаваних, шляхом переговорів; міжнародних спорів щодо державної
належності Кримського півострова до анексії також не було);
– принципу невтручання у справи, що входять у внутрішню компетенцію
держав (Росія нахабно втручалась у відносини між центральною владою
України та владою і населенням Криму);
– принципу співробітництва (РФ відмовилась від будь-якого
співробітництва щодо проблем, які її нібито хвилювали);
Агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалась з окупації та
незаконної анексії Криму, матиме незворотні наслідки для всього міжнародного
співтовариства. Росія створила небезпечний прецедент, за якого суперечності
можуть вирішуватися не з огляду на справедливість та право, а базуючись на
викривлених правових нормах і силі. Загалом, дії Росії не можуть бути
проігноровані міжнародним співтовариством, і лише рішуча відповідь на них
може унеможливити їхнє повторення й подальше руйнування основ світового
порядку
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ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Житлово-комунальне господарство в Україні є найбільш технічно
відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом
особливо загострилися.
Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері житловокомунального господарства, неякісне надання житлово-комунальних послуг,
низький рівень поінформованості населення, неузгодженість норм
законодавства і відсутність у ньому достатніх норм щодо регулювання
взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних
послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення. Саме тому
питання житлово-комунальних послуг є актуальним на сьогоднішній день й
потребує нагального вирішення.
Житлово-комунальне господарство - це важлива соціальна галузь, яка
забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житловокомунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних
взаємовідносин у державі.
Так, Законом України "Про житлово-комунальні послуги" встановлено,
що житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності,
спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і
нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд
відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил [1]. Споживачем
житлово-комунальних послуг визнається фізична чи юридична особа, яка
отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.
Права споживачів житлово-комунальних послуг визначені у ст. 20 Закону
України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 року ғ 1875IV [1]. Споживач має право:
1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги
згідно із законодавством та умовами договору на надання житловокомунальних послуг;
2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну
інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання,
порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню,
шкоди, заподіяної його життю чи здоров‘ю внаслідок неналежного надання або
ненадання житлово-комунальних послуг;
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4) на усунення протягом строку, встановленого договором або
законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або
надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному
договором або законодавством;
6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період
тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім‘ї при відповідному
документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності
житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України;
7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному
договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних
термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;
8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
9) на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на
профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних
приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.
Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг забезпечується,
крім Конституції, зокрема Законом України «Про захист прав споживачів» та
Законом України «Про житлово-комунальні послуги».
На даний час для всіх мешканців багатоквартирних будинків є
актуальним питання здешевлення вартості та отримання більш якісних
житлово-комунальних послуг. Важливим джерелом інформації щодо інтересів
населення є звернення громадян, що є одночасно і засобом відстоювання
громадянами своїх прав та законних інтересів, і відновлення їх у разі порушень
з боку місцевого самоврядування, органів державної влади та інших суб‘єктів,
до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
Метою даної статті є проведення аналізу чинного законодавства, що
регулює діяльність у житлово-комунальній сфері, виявлення проблемних
питань нормативно-правового забезпечення та дослідження можливих шляхів
вирішення конфліктів щодо захисту прав споживачів у сфері житловокомунальних послуг.
Такі відомі фахівці як С. А. Косінов, Г. А. Осетинська, С.Н. Мирза, М.
Фролков та інші досліджували проблеми з регулювання відносин за участі
споживачів у різних сферах споживання [3]. Та, незважаючи на численні
дослідження щодо захисту прав споживачів, нині відсутні дослідження за
участю споживачів у сфері житлово-комунальних послуг.
У разі надання комунальних послуг в неналежній якості або їх ненадання,
споживач може вирішити це питання двома шляхами:
1.
шляхом самозахисту порушених прав;
2.
зверненням до відповідних уповноважених органів , тобто
застосувати юрисдикційну форму захисту.
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Розглянемо більш детально кожен шлях захисту.
У випадку порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг
важливим є відновлення порушених прав, а також настання юридичної
відповідальності з боку правопорушника. Тобто, метою застосування заходів
захисту є не тільки відновлення порушених прав та інтересів, але й примусити
виконавця, надавача житлово-комунальних послуг належним чином виконувати
свої обов‘язки відповідно до закону та договору.
Споживач, не одержуючи належні йому житлово-комунальні послуги
внаслідок незаконних дій виконавця, може вжити заходи самозахисту [2].
Самозахист як спосіб захисту прав споживачів житлово-комунальних
послуг може застосовуватися у разі дотримання певних умов, серед яких
потрібно відзначити – відсутність законодавчої заборони застосовувати певні
заходи протидії, відповідність самозахисту дії, що порушує права споживача.
Так, наприклад, у разі неякісного надання житлово-комунальних послуг,
зокрема, теплопостачання, споживач може застосовувати самозахист у вигляді
встановлення автономного опалення. Самовільне відключення від мереж
централізованого опалення та постачання гарячої води забороняється, а тому
самозахист має здійснюватися за умови дотримання певних вимог.
Визнання самозахисту як способу захисту порушених прав
підтверджується й судовою практикою.
Варто звернути увагу й на інший важливий аспект застосування
самозахисту у відносинах з приводу захисту прав споживачів житловокомунальних послуг – це складений на практиці обов‘язок споживача
застосувати заходи досудового регулювання спору.
Отже, споживачі житлово-комунальних послуг на практиці часто
вдаються до самозахисту порушених прав. Та варто зазначити, що самозахист
не гарантує реальний захист порушених прав, адже, в більшості випадків,
споживачі все одно звертаються за захистом до суду, тобто застосовують
юрисдикційну форму захисту. Вжиття заходів самозахисту не потрібно вважати
досудовим врегулюванням спору, вони лише допомагають здійснити захист
порушених прав споживача житлово-комунальних послуг, а іноді підтвердити
наявність спору про право [4].
Спори щодо задоволення претензій споживачів та стягнення матеріальної
і моральної шкоди, завданої в результаті порушення прав споживачів,
вирішуються в суді шляхом звернення з відповідною позовною заявою до
місцевого суду загальної юрисдикції за місцем проживання споживача.
Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення
пред‘явленої претензії.
Якщо ж ЖЕК або інша організація, яка надає комунальні послуги, не
надає їх або ви не задоволені їх якістю, наступний етап – це оформлення актапретензії, в якому повинні бути ретельно зафіксовані наявні порушення. Без
таких актів у кожному конкретному випадку усі звинувачення будуть визнані
абсолютно безпідставними.
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Для оформлення акта-претензії необхідно подати в ЖЕК відповідну
заяву, в якій ви вказуєте, що згідно такого-пункту вашого з ЖЕКом договору,
ЖЕК зобов‘язаний надати вам такі-то послуги, які були надані з порушенням
або взагалі не були надані.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати
його представника для складення та підписання акта-претензії, а представник
виконавця зобов‘язаний з‘явитися не пізніше терміну, зазначеного в договорі.
Заява має бути зареєстрована, адже у вас повинен залишитися доказ вашого
звернення.
У разі якщо представник ЖЕКу у встановлений договором термін не
прибули для складання акту-претензії, або якщо мешканці будинку за
результатами розгляду заяви отримали від ЖЕКу тільки формальну відписку,
вони можуть самостійно скласти такий акт. Для цього достатньо, щоб його
підписали три і більше споживачі.
Оформлений акт-претензія з письмовою претензією споживача про
перерахунок вартості наданих комунальних послуг або в компенсації завданих
збитків передається в ЖЕК, який впродовж 3 робочих днів вирішує питання про
перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову
відмову в задоволенні його претензій.
Таким чином, якщо споживачу було відмовлено у задоволенні претензій,
чи він просто не отримав відповіді, треба зберігати всі ці документи для
подання їх до суду при розгляді справи про стягнення заборгованості за
послуги чи самостійно звернутися до суду з позовом про перерахунок вартості
житлово-комунальних послуг.
Після оформлення акта-претензії, ви можете подати в ЖЕК заяву про
порушення умов договору, де вказуєте, що між вами і ЖЕКом був укладений
договір від такого-то числа, згідно з яким ЖЕК зобов‘язався надавати такі-то
послуги, але їх не надав, про що є акт від такого-то числа [5].
Навіть, якщо ви не плануєте звертатися до суду, документи треба
оформлювати відповідно до судових вимог: зберігати всі заяви (з копіями
підтверджуючих документів), залучати для експертизи ліцензованих експертівоцінювачів, які могли б дати офіційний висновок про наявність дефекту і
вартості його усунення. Витрати на залучення таких фахівців потім будуть
включені в суму відшкодування, які ви вимагаєте від ЖЕКу через суд.
Одночасно можна звернутися зі скаргою на незаконні дії ЖЕКу до
відділень управління захисту прав споживачів, виконавчого комітету місцевої
ради та прокуратури, до Міністерства юстиції за роз‘ясненням окремих
положень нормативно-правових актів або надання консультації щодо ситуації
на її відповідність чинному законодавству, звертатися до органів місцевого
самоврядування та, навіть, до Президента України.
Отже, як бачимо, житлово-комунальне господарство має ряд проблем й
питань, які потребують вирішення. Одним із шляхів вирішення цих проблем у
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сфері житлово-комунального господарства є знання споживачем своїх прав і
обов‘язків. Також для споживачів є необхідними знання про те, до яких органів
потрібно звертатися за захистом своїх прав, а також про порядок підготовки й
здійснення цього захисту, тобто оформлення документів, терміни оформлення
та подачі їх до відповідних органів.
До громадян має прийти належне розуміння того, що саме вони є
власниками квартир та мають самостійно шукати принципи ефективного
управління своєю спільною власністю.
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Сніжана Струтинська
Науковий керівник: Тунік Л. Д., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЖИТТІ СТУДЕНТІВ
Щороку зростає число українських студентів. Відповідно до законодавства
вищі навчальні заклади, вирішуючи завдання професійної підготовки, мають
забезпечувати також фізичну підготовку студентів. Фізичне виховання
студентів являє собою невід'ємну, найважливішу частину загального виховання
студентства.
Роль
фізичного
виховання
у
ВНЗ
багатогранна.
Стрімкий розвиток науки, технічний прогрес і щоразу зростаюча кількість
новітньої інформації, потрібної сучасному фахівцеві, спричиняють інтенсивну
та напружену навчальну працю студентів. Виходячи з цього, фізична культура
стає надійним засобом оптимізації активного відпочинку, режиму життя,
збереження і підвищення працездатності студентів протягом усього
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періоду навчання у вузі. Поруч з цими умовами, фізична культури забезпечує
загальну і спеціальну фізичну підготовку стосовно до умов майбутньої
професії.
Що таке здоров'я? У преамбулі до статуту Всесвітньої організації охорони
здоров'я (ВООЗ) записано: «Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і
соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів.»
Фізичне виховання – це органічна частина загального процесу виховання,
соціально-педагогічний процес, спрямований на зміцнення здоров'я,
гармонійний розвиток форм і функцій людського організму. Основні засоби
фізичного виховання – заняття фізичними вправами, загартування організму,
гігієна праці та побуту [1].
Здоровий спосіб життя – це невід'ємна складова частина фізичного
здоров'я людини. Проте у суспільстві постає проблема вибору: чи
дотримуватися умов здорового способу життя, чи ні. Це все повністю залежить
від свідомого вибору людини. Головні «вороги» здорового способу життя –
культурні забобони, певні соціальні чинники (погана матеріальна
забезпеченість тощо), а також так звані «шкідливі звички», які мають водночас
психологічну, культурну і соціальну природу. Завданням фізичного виховання є
послаблення та нейтралізація дії цих негативних факторів, дія яких все більше
зумовлює зростання смертності та погіршення загального стану здоров'я
населення України.
Немає сумніву, що погіршення здоров'я молоді як основного і
найпродуктивнішого носія генофонду нації, може призвести до демографічної
катастрофи. Ситуація в Україні склалася так, що дослідники свідчать: навряд чи
навіть 5% населення може бути визнане об'єктивно здоровим. Під переважну
більшість об'єктивно нездорових підпадає і більша частина молоді.
Ситуація в Україні не може бути визнаною вкрай поганою. Ні на Сході, ні
на ідеалізованому з деяких точок зору Заході – ніде і досі не вдалося досягти
повної відмови від шкідливих звичок та іншої діяльності, що перешкоджає
здоровому способу життя. З об'єктивними труднощами завжди необхідно
боротися об'єктивними методами. На жаль, освітня система України робить
наголос на загальне, масове фізичне виховання, яке сприймається більшістю
учнів як невиправдане і необ'єктивне. В результаті фізичне виховання стає ще
одним чинником психологічного тиску, що аж ніяк не сприяє здоровому
способу життя. Що ж стосується західного досвіду, то там майже скрізь
проблема фізичного виховання вирішена за допомогою особистого підходу до
учнів, проектування їхнього реального стану здоров'я на комплекс заходів, що
мають бути щодо нього вжиті. [2]
Під час вирішення необхідних завдань фізичного виховання студентів
відграє важливу роль в вольовому, естетичному та моральному розвитку,
приносить величезний внесок у підготовку всебічно професійно підготовлених
фахівців.
Підвищення ролі цільового використання способів фізичної культури в
період навчання студентів зумовлено тим, що студентський режим роботи
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малорухомий та одноманітний. В таких умовах фізична діяльність – головна
передумова протидії негативним наслідкам розумового та нервово-емоційного
навантаження, а також гіподинамії. Витрата часу на фізичні вправи
компенсується завдяки підвищенню загальної та розумової працездатності.
Мета фізичного виховання студентів полягає у формуванні фізичної
культури особистості. Основні завдання фізичного виховання студентів:
1. Зміцнення здоров'я засобами фізичної культури, забезпечення високого
рівня фізичної і розумової працездатності;
2. Освоєння студентами теоретичних знань, спортивно-прикладних умінь
і навичок;
3. Підвищення рівня загальної фізичної підготовленості;
4. Вдосконалення психомоторних здібностей, які відповідають за
забезпечення високої продуктивності професійно-технічних дій;
5. Створення у студентів системного комплексу знань, теоретичних основ
і практичних навичок для реалізації їх потреби в руховій активності і
фізичному вдосконаленні;
6. Створення умов для повної реалізації творчих здібностей студента;
7. Моральне та естетичне задоволення від фізичних вправ, духовний та
фізичний розвиток студентів, організація сучасних загальнонаукових і
спеціальних технологій у галузі теорії, методики і практики фізичної культури і
спорту.
Численними дослідженнями встановлено, що динаміка розумової
працездатності у студентів протягом усього періоду навчання у вузі залежить
від обсягу фізичних навантажень у режимі дня і навчального
тижня. Спостерігається тісний зв'язок між фізичною та розумовою
працездатністю. Підвищення фізичної працездатності при систематичних
заняттях
з
фізичного
виховання
супроводжується
поліпшенням
функціонального стану ЦНС, що сприятливо позначається на розумовій
працездатності студентів. [3]
Фізична культура являє собою частину загальної культури особистості. Це
одна з сфер соціальної діяльності, що спрямована на зміцнення здоров‘я, а
також на розвиток фізичних здібностей людини. Фізичне виховання студентів є
невід‘ємною, найважливішою частиною загального виховання студентської
молоді України. Безсумнівно, роль, яку відіграє фізкультура, спорт і фізичне
виховання у людському житті, житті суспільства і цілої країни, є величезною та
неоціненною.
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Анастасія Теклюк
Науковий керівник: Гаврилюк А. М., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕНННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Сьогодні реалізація будь-якої продукції (товару) неможлива без рекламної
підтримки. Цей загальновизнаний двигун торгівлі при вмілому застосуванні є
запорукою вдалого продажу товарів. Переважна більшість покупців
(споживачів) дізнаються про товари та послуги саме з рекламних оголошень,
радіо- і телевізійних роликів тощо.
Реклама є складним і суперечливим поняттям. З одного боку, її вплив на
економіку є сприятливим, оскільки вона сприяє росту економіки,
капіталовкладень, числа робочих місць, підтримує конкуренцію, а також
інформує споживачів і розширює ринки для нових товарів.
Настільки ж суперечливим є її вплив на споживачів. Забезпечуючи
споживачів інформацією, будучи засобом контролю за якістю товарів,
сприяючи збільшенню, підтримці або стабілізації попиту і забезпечуючи
стимули для підвищення рівня життя, реклама в той же час нерідко подає
непотрібну, марну інформацію або таку, що вводить в оману. Реклама виконує
такі функції (табл.1) [1].
Таблиця 1
Функції реклами
Вид реклами

Виконувані функції

Інформативна

Доводить до відома споживачів інформацію про товари,
їх види, призначення, показники якості, особливості,
рівень цін тощо. Повідомляє про місце знаходження
підприємства номери телефонів.

Переконувальна

Заохочує споживача віддати перевагу тому чи іншому
товару. Змінює сприйняття споживачем властивостей
товару. Переконує споживача в необхідності придбання
товару.

Нагадувальна

Нагадує споживачеві про наявність товару, місце та
умови його продажу й використання.

Підкріплювальна

Підтримує споживача в його роздумах щодо вибору
конкретного товару чи послуги

«Лице фірми»

Формує образ товару та імідж підприємства.
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Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав, надає
можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), здобуття знань і
кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання
та використання товарів (робіт, послуг) відповідно до їх потреб, і гарантує
придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг)
в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання
здоров'я і життєдіяльності [1].
Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та
своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і
компетентного вибору. Така інформація не вважається рекламою і вимоги до
неї визначаються не Законом України «Про захист прав споживачів», а Законом
України «Про рекламу». Також не вважається рекламою розміщення інформації
про виробника товару або товар у місцях, де він реалізується чи надається
споживачеві.
Закон України «Про рекламу» визначає засади рекламної діяльності в
Україні та регулює відносини, що виникають у процесі виробництва,
розповсюдження та споживання реклами [4].
До складових підсистеми об‘єктів державного управління рекламною
діяльністю слід відносити суб‘єктів рекламної діяльності: виробник реклами,
рекламодавець, розповсюджувач реклами, різні громадські об‘єднання,
споживач реклами та рекламне середовище (рекламний ринок). Щодо
стосується підсистеми суб‘єктів державного управління рекламною діяльністю,
то вона традиційно як і будь-яка подібна підсистема в іншій сфері, включає такі
складові: органи державної влади, а також громадські об‘єднання й організації.
У свою чергу, органи державної влади представлені чотирма рівнями: вищий,
центральний, регіональний (обласний) і місцевий. Зокрема, згідно з
Конституцією України, органом державної влади вищого рівня в підсистемі
суб‘єктів державного управління рекламою є Президент України. Підсистему
органів державної влади центрального рівня складають: Верховна Рада
України; виконавчі органи влади в особі Кабінету Міністрів України та
міністерств; державні комітети й комітети, прирівняні до них за статусом;
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, що
підпорядковуються Кабінету Міністрів; судова влада в особі Конституційного
Суду України та судів загальної юрисдикції [2].
Відповідно до статті 1 Закону України «Про рекламу», реклама – це
спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будьякій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого
одержання прибутку. Згідно з Законом України «Про інформацію» інформація
– це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що
відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі
[3].
Інформація не може бути об‘єктом авторського та суміжних прав, а
реклама, навпаки – є. Зокрема, заборонено імітувати (копіювати або
477

наслідувати) загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти,
що застосовуються в рекламі іншої продукції.
Однією з вимог Закону «Про рекламу» є заборона телерадіопрацівникам
займатися рекламою під виглядом інформації. Таким чином, реклама є
спеціальною інформацією, яка має особливий статус і не співвідноситься як
окреме і загальне з інформацією, передбаченою Законом України «Про
інформацію»[3].
Дія Закону «Про рекламу» не поширюється на правовідносини, пов‘язані з
інформацією, яка відбиває соціальні події, інтереси політичних партій,
релігійних і громадських організацій або призначена для їх підтримки.
Особливий статус має і соціальна рекламна інформація – це інформація
державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров‘я,
охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень,
соціального захисту та безпеки населення, яка не має комерційного характеру.
В такій інформації не повинні згадуватись конкретна продукція та її виробники.
Основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність,
використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами
шкоди.Реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами та повинна
відповідати принципам добросовісної конкуренції, не повинна містити
інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні
норми, нехтують правилами пристойності. Вона повинна враховувати особливу
чутливість дітей і не завдавати їм шкоди.
В Законі «Про рекламу» проведене розмежування трьох професійних
учасників рекламної діяльності – рекламодавця, виробника реклами та її
розповсюджувача. Таке розмежування суб‘єктів рекламної діяльності має
особливо важливе значення, коли йдеться про застосування відповідальності за
порушення законодавства про рекламу.
Законодавство про рекламу має комплексний характер, у ньому норми
приватного права перетинаються з нормами публічного права. Власне рекламні
відносини потребують урахування приватних і публічних інтересів.
Отже,
для
вдосконалення
рекламного
законодавства
мають
використовуватися господарсько-правові інструменти, спрямовані на
забезпечення
оптимального
поєднання
ринкового
саморегулювання
економічних відносин суб‘єктів господарювання та державного регулювання
макроекономічних процесів, а також збалансування публічних і приватних
інтересів суб‘єктів рекламної діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ
Метою пізнання у науці та повсякденному житті є отримання істинних
знань для повноцінного використання їх на практиці. Саме завдяки здобутій та
належним чином впорядкованій інформації людина набуває здатності
прогнозувати явища, найкращим чином планувати свою діяльність,
максимально передбачати можливі наслідки, висувати різноманітні гіпотези та
обстоювати власні позиції. Іншими словами, формування багатого на знання
інтелекту, дисциплінованого і вірного мислення для сучасної молодої людини є
нагальною потребою, бо відкриває перед нею безмежні перспективи прогресу
як у професійній діяльності, так і у повсякденному житті загалом. Тому у наш
час роль і значення логіки суттєво зростають оскільки логіка є наука про форми
і закони правильного мислення, то вона є своєрідним знаряддям
інтелектуального тренінгу, формує логічну культуру, допомагає на науковій
основі розв‘язувати теоретичні й практичні проблеми в будь-якій сфері
діяльності.
Глибокий підхід до визначення сутності та значення логіки розпочався ще
у Давній Греції та Давній Індії у працях Арістотеля, Демокріта, Сократа,
Платона та ін. На сучасному етапі призначення та роль логіки для суспільства
розглядали у своїх працях такі видатні вчені як І. Дуцяк,
М. Тофтул, Є.
Пилипко, А. Конверський, Н. Мозгова, І. Хоменко.
Для з'ясування ролі та значення логіки у підготовці фахівця треба,
насамперед, сформулювати найзагальніші знання про логіку як галузь знань.
Логіка - це наука про закони опрацювання знань, зафіксованих знаками.
Передусім наголосимо, що людина здобуває знання двома способами. З
одного боку, люди отримують знання безпосередньо з дійсності за допомогою
органів відчуття. Цих знань ми набуваємо у вигляді психічних явищ,
сприйняттів. Водночас для вербалізації, вираження словами цих сприйняттів
людина використовує той чи інший апарат категоризації, той чи інший спосіб
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інтерпретації сприйнятого. Наприклад, хтось, хто заблукав у лісі, побачивши
світлячка, інтерпретує його як якусь істоту, яка призвела до того, що він
заблукав; інша людина інтерпретуватиме це як фізичне явище, як явище,
сформоване якоюсь твариною. Отже, дії мислення, опрацювання знань наявні
вже під час інтерпретації сприйняттів, коли людина використовує наявні знання
про навколишній світ для інтерпретації конкретних явищ. Ця інтерпретація від
чуттєвих, образних знань є одним зі способів опрацювання знань розпізнавання образів. Результати цих пізнавальних дій - знання у знаковому
вигляді (сформульовані знаками), тобто знання у вигляді тверджень.
З іншого боку, предметом опрацювання можуть бути не тільки знання у
вигляді сприйняттів, а й знання у вигляді знаків. Наприклад, на підставі
твердження, що всі фармацевти вивчають латинську мову, про конкретного
фармацевта можна отримати твердження, що він повинен знати основи
латинської мови. У цьому разі з одних знань, зафіксованих знаками, отримують
інші знання (також зафіксовані знаками). Саме такі методи опрацювання знань
є головним об'єктом зацікавлення логіків [1, c.20].
Логіка входить до системи наук, що складають інтелектуальне ядро
духовної культури і разом з тим виконують у суспільстві важливі функції,
насамперед пізнавальну, світоглядну, ідеологічну, методологічну
Логіка сприяє становленню культури мислення людини, що виявляється
насамперед у культурі усної й писемної мови. Логічна культура складається з
таких основних складових частин:
певної сукупності знань про засоби інтелектуальної діяльності
(форми й закони);
вмінь застосовувати ці знання на практиці, тобто правильно
оперувати поняттями, судженнями, використовувати у міркуваннях належні
схеми умовиводів, слушно доводити і спростовувати ті чи інші положення;
навичок аналізу міркувань як власних, так і чужих, насамперед для
того, щоб запобігати виникненню власних помилок, а якщо вони вже допущені,
то для того, щоб їх знайти і виправити [2, c.17].
Помилковою є думка, що логіка вчить мислити (міркувати), оскільки
мислення саме по собі є сутнісною властивістю людини й об'єктивним
процесом. Подібно до того, як людина не може обійтися без їжі, так само вона
не може обійтися без осмислення дійсності та своїх вчинків. Більшість людей
не обізнані з логікою як наукою, але в повсякденному житті міркують
правильно, отримують істинні висновки з істинних засновків. Чи не означає це,
що без логіки взагалі можна обійтися? У побуті — можна: здебільшого людині
достатньо звичайної інтелектуальної інтуїції для того, щоб не помилятися. Але
неможливо обійтися без логіки, коли необхідно гарантувати правильність
знання у складних теоретичних міркуваннях. Знаючи логіку, ми можемо
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контролювати мислення щодо його структури і форми, що дозволяє точно
перевірити в разі потреби його правильність, виявити помилку й виправити її.
Уся розумова діяльність фахівця в будь-якій галузі відбувається в
певних логічних формах, підлягає законам і правилам логіки. Дотримання їх
є необхідною умовою пізнання об'єктивної істини. Без дотримання правил
логіки не може бути встановлена об'єктивна істина. Нігілістичне ставлення
до законів логіки і процесу дослідження може мати вкрай шкідливі наслідки
для практичної роботи.
Наука логіка навчає, як правильно будувати умовиводи, прищеплює
вміння оперувати поняттями й судженнями, застерігає від можливих
логічних помилок. Незнання законів і правил логіки, невміння користуватися
ними у процесі економічного пізнання нерідко призводять до різноманітних
логічних помилок, котрі в економічній практиці із логічних перетворюються
у фінансові помилки. Помилки ж в економічній практиці, оскільки вони
позначаються безпосередньо на долі конкретних людей, особливо
неприпустимі. Мабуть, немає іншої сфери суспільного життя, де порушення
законів логіки, побудова неправильних умовиводів, приведення хибних
аргументів могли б заподіяти такої суттєвої шкоди, як у галузі економіки.
Логічна грамотність — необхідна риса освіченості. Фахівець у своїй
діяльності широко користується такими логічними категоріями, як поняття,
судження, умовивід, дедукція, індукція, аналогія, заперечення, знання яких
значно підвищують культуру мислення, професійний рівень дослідження
економічних явищ. Культура мислення — необхідна умова культури
дослідження, пізнання, культури обґрунтування здобутих висновків,
висунутих положень. Логіка, підвищуючи культуру мислення, безпосередньо
впливає на процес пізнання економічної реальності [3].
Звичайно, дехто вважає, що і без логіки його міркування є бездоганними,
і вивчення цієї науки навряд чи принесе велику користь. Дійсно, кожна людина
володіє стихійною, інтуїтивною логікою. Без неї вона була б неспроможна
міркувати та спілкуватися з іншими людьми. Однак логічна інтуїція ніколи не
зможе замінити людині логічного знання. Так, інтуїтивна логіка не завжди з
успіхом вирішує ті проблеми, які постають перед нею. Вона найчастіше за все
виявляється недостатньою для критики неправильних міркувань. З її
допомогою можна тільки констатувати якусь-помилку у міркуванні, але
пояснити цю помилку неможливо.
Наведемо такий приклад для демонстрації необхідності логічних знань
для людини. Порівняємо особу, яка вивчає логіку, з бігуном. Спортсмен може
бігти і без знання спеціальної техніки бігу, тих фізіологічних процесів, які
відбуваються в процесі бігу у нього в організмі, психологічних чинників
успішного подолання дистанції. Але якщо ця людина хоче досягти значних
результатів у спорті, то вона буде змушена з усім цим ознайомитися. Інакше
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успіху в цій справі вона ніколи не досягне. Так і з логікою. Якщо людина хоче
бути інтелектуально розвиненою, навчитися грамотно міркувати, зі знанням, а
не стихійно застосовувати закони й правила логіки, вивчення цієї науки для неї
повинне стати обов'язковим.
Отже, логіка дає знання про загальні схеми опрацювання знань, і здатність
свідомо виконувати ці міркування є важливою для фахівців будь-якого напряму
діяльності. Свідоме застосування знань з логіки підвищує ефективність
опрацювання знань, виражених словами, а отже, ефективність як мислення, так
і спілкування. Крім того, суттєвого підвищення ефективності мислення людини
можна досягти внаслідок автоматизації тих схем міркувань, які є предметом
логіки.
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ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ УКРАЇНОЮ В
БОРОТЬБІ З ПРИМУСОВОЮ ПРАЦЕЮ
Боротьба із примусовою працею є однією з найскладніших проблем
сучасності. Адже примусова праця позбавляє людину можливого вільного
вибору та участі у трудових правовідносинах, а також можливості нормальної
реалізації працівником інших належних їм трудових прав.
Забороні примусової праці присвячено ряд наукових праць таких авторів,
як В.С. Андреєв, Л.Б. Бугров, С.П. Маврін, Ю.П. Орловський, П.Д. Пилепенко,
А.М. Юшков та інші.
Статтею 43 Конституції України встановлено, що кожен має право на
працю, яка включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно
обирає або на яку вільно погоджується. Тобто людина вільна у виборі
працювати чи ні, вільна у виборі роботодавця, а також при прийнятті рішення
щодо наступних змін чи припинення трудових правовідносин.
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Щодо заборони використання примусової праці в Україні діє Конвенція
Міжнародної організації праці ғ 29 «Про примусову чи обов‘язкову працю»,
підписана 28 червня 1930 р. в Женеві. В ст. 2 Конвенції передбачено, що термін
«примусова чи обов‘язкова праця» означає будь-яку роботу чи службу, що її
вимагають від якої-небудь особи під загрозою якогось покарання і для якої ця
особа не запропонувала добровільно своїх послуг.[1]
А також в поняття «примусової чи обов‘язкової праці» не входять:
військова або альтернативна (невійськова) служба;
робота, яка виконується особою за вироком або рішенням суду;
робота або служба, яка є частиною звичайних обов‘язків громадян;
робота, до якої особа залучається відповідно до законів про воєнний
і надзвичайний стан;
дрібні роботи суспільного характеру. [3, c.158]
Проблемі використання примусової праці в умовах постіндустріального
глобального суспільства все більше уваги стали приділяти не лише національні,
але й міжнародні організації.
У доповіді МОП «Глобальна оцінка масштабів примусової праці у 2012
році» зазначено, що незважаючи на успішний досвід ряду країн, зусиль із
запобігання, виявлення і передачі в суд випадків примусової праці найчастіше
виявляється недостатньо. Багато жертв примусової праці працюють там, де їх
нелегко помітити: на рибальських суднах і будівництвах, у товарному
сільськогосподарському виробництві та на фабриках. Жертвами примусової
праці стають і робітники на цегельному виробництві, які мають великі борги,
діти, продані для жебракування, а також домашні працівники, яких обманули
щодо умов праці. Трудові мігранти та представники корінних народів також
опиняються в групі ризику. [2]
У деяких країнах ще досить поширена так звана боргова яма, потрапивши
в яку працівники та члени їх родин змушені важко працювати, щоб
виплачувати накопичені або успадковані ними борги. Згідно з доповіддю, в ряді
країн зустрічаються «пережитки рабства», коли «статус раба передається дітям
від батьків, які безкоштовно працюють на господаря».
З іншого боку, у світі знижується кількість випадків, коли примусова праця
нав'язується державою, а в більшості країн таке явище майже зникло.
Відповідно до фактів і цифр МОП:
– у світі майже 21 млн. людей є жертвами примусової праці, у тому числі
11,4 млн. жінок і дівчаток і 9,5 млн. чоловіків і хлопчиків;
– діти віком до 18 років складають 26%, або 5,5 млн. осіб, із загальної
чисельності жертв примусової праці;
– майже 19 млн. жертв примусової праці експлуатуються приватними
роботодавцями або підприємствами;
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– понад 2 млн. осіб примушуються до праці державою або повстанськими
групами;
– із загальної кількості тих, хто піддається експлуатації з боку окремих
осіб та підприємств, 4,5 млн. осіб є жертвами сексуальної експлуатації (див.
табл. 1)[2].
Таблиця 1
Регіони світу

Промислово
розвинені
країни
Країни з
перехідною
економікою
Азія та
Тихоокеанськ
ий регіон
Латинська
Америка та
країни
Карибського
басейну
Країни
Африки,
розташовані
на південь від
Сахари
Близький
Схід і
Північна
Африка
Усього

Вартість трудової експлуатації у світі
Кількість
Кількість
Загальна Загальн Загальна
жертв,
жертв,
сума
ий обсяг вартість
примусової
незаконно
недоплат зборів за примусу
трудової
залучених до
и
праце($ млн.)
експлуатаці примусової заробітно влаштув
ї (тис.
праці (тис.
ї плати ($ ання ($
людей)
людей)
млн.)
млн.)
113

74,133

2508,368

400,271

2908,639

61,5

59,096

648,682

42,676

691,358

6,181

408,969

8897,582

142,855

9040,437

995,5

217,470

3390,2

212,396

3602,596

537,5

112,444

1494,277

16,994

1511,271

229

203,029

2658,912

551,719

3210,631

8117,5

1075,141

19598,02

1366,912

20964,93
2
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Незважаючи на те, що більшість країн прийняли закони, які відносять
примусову працю до кримінальних злочинів, покарання іноді виявляється
занадто м'яким для того, щоб слугувати стримуючим фактором, і зводиться до
грошових штрафів або мінімального тюремного ув'язнення.
Більшість країн не використовують комплексний підхід до вирішення
проблеми і не борються з попитом на товари і послуги, вироблені за допомогою
примусової праці, хоча в низці країн відносно окремих осіб і підприємств
приймаються юридичні та інші заходи для недопущення рабських умов праці та
експлуатації працівників.
У деяких країнах не здійснюється достатня підтримка трудових інспекцій,
які можуть зіграти ключову роль у виявленні жертв примусової праці і не
допустити переростання окремих зловживань у примусову працю.
У багатьох випадках вживаються заходи щодо зниження вразливості
окремих груп працівників, наприклад, реалізуються інформаційнопросвітницькі програми для тих, хто виїжджає працювати за кордон [2].
Отже, проблема примусової праці є глобальною, існує у всіх типах
економіки та в кожному регіоні світу. Глобалізація пов‘язана із зростанням
глобальної конкуренції, прагненням скорочення витрат на робочу силу та
дерегулюванням ринків праці, безконтрольністю роботи приватних агенств
зайнятості, низькою ефективністю роботи інспекцій праці, що створює серйозні
глобальні проблеми для суспільства. За умов прибутковості попит і пропозиція
експлуатаціі примусової праці зростають.
Можна зробити висновок, що саме на засадах державного регулювання та
законодавства можна подолати ганебну практику примусової праці. В Україні
потрібно більше приділити увагу в реалізації програм зайнятості в частині
запобігання проявам шахрайських дій у посередництві із працевлаштуванням та
посиленням контролю в недопущенні створенні передумов для примусової
праці.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПОЛІПШЕННЯ УМОВ І ОХОРОНИ
ПРАЦІ
На сучасному етапі життя суспільства питання, пов‘язані з охороною праці
на підприємстві є досить важливими та актуальними. Це зумовлюється рівнем
виробничого травматизму і професійної захворюваності загалом по Україні,
бажанням підприємців заощадити значні кошти, виділені на охорону праці та
ефективності профілактичних заходів, на які спрямовуються дані кошти. Так, в
2014 році зареєстровано 6850
потерпілих від нещасних випадків на
виробництві, з них 525
смертельно, тоді як кількість професійних
захворювань становила 4 352 випадки 4 . Зважаючи на вищенаведені
результати, постає необхідність у прийнятті ефективних заходів з поліпшення
умов і охорони праці на підприємствах.
Згідно з методиками, розробленими Всесоюзним центральним науководослідним інститутом охорони праці Всесоюзної Центральної Ради
Професійних Спілок та Національним науково-дослідним інститутом охорони
праці України для оцінки результатів проведення заходів щодо поліпшення
умов та охорони праці запропоновані чотири групи показників:
- зміна стану умов і охорони праці;
- соціальні;
- соціально-економічні;
- економічні.
Зміна стану умов і охорони праці характеризується підвищенням рівня
безпеки
праці,
поліпшенням
санітарно-гігієнічних,
естетичних,
психофізіологічних показників 3 .
Соціальна ефективність заходів щодо поліпшення умов і охорони праці
оцінюється за такими показниками:
1) зменшення кількості виробничих травм, загальної і професійної
захворюваності;
2) зменшення кількості працюючих на важких і небезпечних роботах та в
умовах, які не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм;
3) збільшення кількості машин, механізмів і виробничих приміщень,
приведених у відповідність до вимог нормативних актів;
4) зменшення випадків виходу на інвалідність у результаті травматизму
або профзахворюванності;
5) зменшення плинності кадрів через погані умови праці і т.д.
Поряд з соціальними показниками використовують також й економічні, які
спрямовані на отримання економічного ефекту на основі:
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1) збільшення продуктивності праці за рахунок підвищення працездатності
людини в результаті зниження стомлюваності через несприятливі умови праці,
скорочення або повне усунення простоїв протягом зміни і т. д.;
2) підвищення ефективності використовування робочого часу в результаті
скорочення втрат, пов'язаних з тимчасовою непрацездатністю через хвороби
або травми, і зменшення непродуктивних втрат праці, які заподіяні поганими
умовами праці;
3) підвищення ефективності використовування устаткування;
4) зменшення витрат, пов'язаних з незадовільними умовами праці, за
рахунок зменшення втрат від нещасних випадків і захворюваності на
виробництві, економії витрат на пільги і компенсації за незадовільні умови
праці, зменшення витрат за рахунок зниження плинності кадрів і скорочення
браку на виробництві через несприятливі умови праці 2 .
Основним видом ефективності заходів з охорони праці є соціальноекономічна ефективність. Показники соціальної і соціально-економічної
ефективності розраховуються як відношення величин соціальних або
соціально-економічних результатів до витрат, необхідних для їх здійснення.
Такі показники характеризують кількість умовних одиниць сукупного обсягу
соціального чи соціально-економічного результату в розрахунку на одиницю
витрат. Крім того, вони використовуються для визначення фактичного рівня
питомих витрат, необхідних для зменшення кількості працюючих у
незадовільних умовах, зниження рівня травматизму, захворюваності, плинності
кадрів на різних підприємствах та в економіці в цілому 3 .
Отже, управління умовами та охороною праці є важливим завданням,
вирішення якого потребує застосування комплексних заходів: як правових,
організаційних, так і економічних, соціальних, соціально-економічних та
інших методів, що може зробити управління максимально ефективним. Дані
заходи спрямовуватимуться на: підвищення економічної відповідальності
власників підприємств за шкоду, що заподіяна здоров'ю працюючих
несприятливими умовами праці; раціональне управління витратами,
пов'язаними з умовами праці; стимулювання посилення діяльності та
зацікавленості у поліпшенні умов праці.
Список використаних джерел:
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Збереження капіталу здоров‘я, як важливої складової людського капіталу,
входить в число факторів, за якими визначається конкурентоздатність держави
на міжнародному рівні. Метою Європейської політики ЗДВ-21 визначено
реалізацію кожною людиною в повній мірі свого потенціалу здоров‘я.
Потенціал здоров‘я визначається здатністю піклуватися про власне здоров‘я та
здоров‘я інших, здатністю приймати рішення і контролювати власне життя, а
також забезпечувати створення суспільством умов, що сприяють досягненню
здоров‘я всіма його членами.
Згідно сучасних уявлень здоров‘я розглядають не як суто медичну, а як
комплексну проблему, складний феномен глобального значення. Тобто
здоров‘я характеризується як філософська, соціально-економічна, біологічна,
медична категорії, як об‘єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і
суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно
взаємодіюче з оточуючим середовищем. Стан самої системи охорони здоров‘я
обумовлює в середньому лише близько 10 % всього комплексу впливів. Решта
90 % приходиться: на екологію (близько 20 %), спадковість (близько 20 %), і
найбільше – на умови і спосіб життя (близько 50 %). Звідси походить
загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров‘я,
викладене в преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.): "Здоров‘я – це стан повного
фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб
або фізичних вад" [3].
Теоретично цінність здоров‘я осягають усі. Так, більшість людей знає та
розуміє, що палити та вживати алкоголь і наркотики шкідливо, але в реальному
житті не всі дотримуються цих правил. Ніхто не заперечує, що треба більше
рухатися, загартовуватися, проте багато хто веде малорухливий спосіб життя.
Неправильне, нераціональне харчування спричиняє чимало захворювань, а
проблеми сучасного життя у багатьох не залишають місця для позитивних
емоцій [3].
З кожним роком зростає кількість молодих людей з ризикованою
поведінкою. 2013 року Управління ООН з наркотиків та злочинності обрало
Україну серед 24 країн, що потребують першочергової допомоги через високий
рівень вживання ін'єкційних наркотиків та поширеність ВІЛ серед тих, хто
вживає такі наркотики. 2010 року Міністерство охорони здоров'я подало, що
«від 8% до 26% школярів у віці 13-16 років пробували наркотики хоча б один
раз». Нині наркозалежність помолодшала до 10-11-ти років. Переважна
більшість ВІЛ-інфікованих (77 %) – молоді люди віком від 15 до 29 років [1].
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Також майже 90 % студентів в Україні мають відхилення у здоров‘ї, понад
50 % – незадовільну фізичну підготовку. Наведені дані свідчать про
актуальність проблеми формування здорового способу життя серед молоді.
Мета дослідження – розроблення сучасних підходів і пошук шляхів вирішення
проблем, пов‘язаних із формуванням здорового способу життя, спрямування
діяльності закладів освіти на практичне вирішення зазначених проблем.
Численні експериментальні дані свідчать про те, що значні можливості
духовного виховання молоді закладаються в процесі навчальних та
позанавчальних занять фізичною культурою [2]. Це, насамперед, виховне
значення колективу, постійне долання труднощів у боротьбі за досягнення
конкретної громадсько значимої мети, постійна робота на навчальних та
позанавчальних заняттях, яка здійснюється з метою вирішення великого
соціального
завдання.
Тобто
фізкультурно-спортивна
діяльність
перетворюється у важливий фактор формування здорового способу життя.
Безперечно і те, що позитивне відношення до фізичної культури і спорту сприяє
великому успіху у формуванні особистості. Численні дані свідчать, що
кількість молоді не в змозі виконати програмні вимоги.
Слабкий розвиток фізичних якостей неминуче викликає у таких юнаків та
дівчат невпевненість у собі, занижену самооцінку. Це не сприяє підвищенню
соціальної активності, породжує незадоволення заняттями. Деякі автори
вбачають вирішення зазначеної проблеми в тому, щоб на основі єдиного
керівництва об‘єднати зусилля всіх зацікавлених організацій щодо найбільш
гармонійного і повного застосування як державних, так і громадських форм
фізичного виховання. Нерозривно пов‘язаний з фізичним станом та здоров‘ям і
розумовий розвиток людини.
Кожен з батьків прагне, щоб дитина виросла фізично і психічно здоровою,
не мала шкідливих звичок, але не всі батьки бажають докладати до цього
зусиль. Більшість не заперечує проти фізичних вправ, але не всі займаються зі
своїми дітьми. Тобто завдання формувати здоров‘я змолоду в багатьох сім‘ях
практично не вирішується. Тому багато в чому формування здорового способу
життя залежить від стилю життя сім‘ї, способу організації життя, характеру
взаємин між батьками, участі їх у вихованні, правильної організації вільного
часу сім‘ї, ставлення самих батьків до вживання алкоголю, паління,
наркотичних речовин. Молода людина із слабкою волею не навчена робити
правильний вибір навіть у дрібницях, чітко визначити, "що таке добре і що таке
погано", постійно залежить від оточуючих, а звідси – постійно когось
повторює, легко піддається "впливу", "історіям", "авантюрам", нездатна
відмовитися від цигарки, випивки, від уколу або дурманної таблетки.
Відомо, що фізична культура – це складне соціальне явище, в різні види
діяльності котрого залучені десятки мільйонів людей обох статей, різного віку
та професій. Для студентської молоді фізкультурно-спортивна діяльність
характеризується тим, що в ній, нарівні з обов‘язковими має місце велика
кількість самодіяльних форм, в успішній реалізації яких рішучого значення
набувають суб‘єктивні фактори і, особливо, відношення до спорту самих
студентів.
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Навчання у ВНЗ потребує засвоєння, адаптації до нього, відпрацювання
динамічних стереотипів, основу яких складає активна поведінка, спрямована на
економне та ефективне вирішення конкретних завдань та подолання
екстремальних ситуацій. Саме в цей період у студентів виникає бажання
продовжувати заняття фізичними вправами – з одного боку, і з другого –
звичайні лінощі заважають прокинутися в певний час для виконання
необхідних фізичних навантажень. Непривабливість фізичних вправ для молоді
пояснюється не тільки віковими особливостями, недостатнім рівнем фізичної
підготовленості, але, насамперед, низьким рівнем загальної культури. У ВНЗ
студентів необхідно спрямовувати не тільки на професійне становлення, але й
орієнтувати на те, що кожна людина повинна піклуватися про своє фізичне
удосконалення, мати знання в області гігієни і медичної допомоги. Майбутній
потенціал нашої країни в усіх сферах людської діяльності багато в чому буде
залежати від впровадження сьогодні серед студентської молоді заходів,
спрямованих на підвищення її фізичної активності і працездатності, які будуть
давати ґрунтовні знання не тільки в області фізичної культури, а й пояснювати
природу позитивних змін в організмі під впливом занять фізичними вправами з
точки зору психології та фізіології.
Таким чином, щоб залучити молодь до занять фізичною культурою і
спортом, по-перше, необхідно забезпечити виконання Закону України «Про
фізичну культуру і спорт» щодо збільшення годин на фізичного виховання, подруге – в засобах масової інформації слід посилити пропагування здорового
способу життя та висвітлювати негативний вплив шкідливих звичок (паління,
алкоголю, наркоманії, токсикоманії), по-третє – підвищити роль та значення
сімейної фізичної культури.
Загострюючи увагу на важливості соціального значення здорового способу
життя для студентів доцільно проводити систематичне визначення рівня
фізичної підготовленості молоді, інформувати педагогів, батьків про результати
таких обстежень і давати рекомендації по усуненню виявлених недоліків на
основі використання засобів фізичної культури, а у процесі організації занять з
фізичного виховання найбільш повно і адекватно враховувати інтереси,
потреби різних категорій молоді.
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ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ
«СРОДНОЇ» ПРАЦІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
У різні часи й епохи філософи звертались до проблеми людини,
осмислювали її в дусі конкретно-історичних вимог, інтересів і потреб,
відповідно до цього творили ідеал людини, який, проте, ніколи і ніде не міг
бути у всій адекватності й повноті осягнений та здійснений. У процесі пізнання
світу людина завжди прагнула глибше й повніше осягнути сутність явищ,
закони існування світу та себе саму. Соціально-філософський аналіз концепції
«сродної» праці Г. Сковороди зумовлений тим, що саме «сродна» праця
виступає основою діяльності людини, спрямованої на розвиток та
вдосконалення всіх сфер суспільного життя.
Досить багато як вітчизняних, так і зарубіжних науковців розглядали у
своїх роботах особливості концепції «сродної» праці Григорія Сковороди. До
них можна віднести: П. Житецького, І. Іванько, П. Клепатського, Д. Козія,
А. Котовича, О. Марченка, В. Петрова, Ф. Зеленогорського, І. Стогнія,
М. Лоського. Проте, серед великої кількості наукових досліджень зростає
актуальність комплексного підходу до вивчення значення концепції «сродної»
праці та її впливу на життя людини.
Метою тез є всебічне осмислення соціально-філософських аспектів
концепції «сродної» праці Григорія Сковороди для обґрунтування
основоположних принципів і засад становлення та самореалізації особистості в
сучасних умовах та визначення впливу концепції на життя людини.
Все, що потрібно людині, сили, які тримають її на світі і протистоять злу,
вона має в собі від природи. Треба лише все те пізнати, відкрити в собі й
використати на благо.
Основою щастя, як вважав Г. Сковорода, є «сродна» праця, тобто та, до
якої людина має природний нахил і здібності. Представляючи світогляд
українців як трудового хліборобського роду, він, природно, почерпнув з
народної мудрості здоровий погляд на працю як джерело життя. Від народу
перейняв він і думку про те, що виховання мусить здійснюватися за принципом
«вродженості», доречності для тої чи іншої людини [3, с. 233].
Згідно з його вченням праця, перш за все, категорія етична. В ній філософ
вбачав фактор, який може вирішальне вплинути на формування особистості,
виховання моральних почуттів, сильного характеру, волі. Бездіяльність, лінощі
– джерело виникнення багатьох моральних вад. При цьому просвітитель мав на
увазі не будь-яку працю, а «сродну». Він вважав, що від природи в кожній
людині закладений таємний «закон сродності», тобто природжені нахили до
певного виду діяльності. Цей закон не можна порушувати, бо це надзвичайно
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небезпечно і для самої людини, і для всього суспільства. «Несродна» праця
завдає страждання людині, а праця, яка відповідає її нахилам та вподобанням,
приносить задоволення і втіху.
Особливо небезпечним є порушення «закону сродності» заради власного
збагачення, слави. Г. Сковорода дуже слушно відзначав, що в тих сферах
життя, де панує «несродна» праця, настає смерть для живої справи.
Г. Сковорода правильно стверджував, що нахили природжені, що люди від
народження далеко не рівні. І якщо людина займається тим, для чого не
народжена, що противно її натурі, то вона, як правило, стає нещасливою. З
цього приводу добре відоме висловлювання Г. Сковороди: «Живи по натурі»
[2, с. 40-42].
Новим у поглядах Г. Сковороди була не вимога праці взагалі, а вимога
«природної» праці. Значення цієї ідеї в тих історичних умовах, коли через
соціально-історичні обставини розвитку відбувався процес інтенсивного
закріплення привілеїв паразитичної верхівки суспільства, було вельми
актуальним. Участь у процесі праці є не тільки виразом суспільної корисності
людини, а й найголовнішою умовою, за якої людина тільки й може досягти
щастя. Те, що в сродності філософ насамперед ставить питання про працю,
надає його вченню соціального звучання, бо воно спрямовувалося проти
паразитизму панівних класів, що живуть за рахунок привласнення наслідків
праці трудящих [4, с. 125]
Глибока переконаність у тому, що природа передбачила для кожної істоти
певний «сродний» їй вид діяльності і що необхідно лише його пізнати,
спонукає Г. Сковороду картати людську зухвалість, що не бажає миритися з
природою, прагне важкого, неможливого, непотрібного, внаслідок чого
страждає, коли не досягає бажаного.
Ця спрямованість на досягнення внутрішньої свободи, незалежної від
зовнішніх обставин, зрештою приводить Г. Сковороду до визнання благим
всього, що йде від природи.
Однією з основних ознак «сродної» праці є те, що вона приносить людині
насолоду не своїми наслідками, винагородою чи славою, а самим її процесом.
Заперечуючи трудність як надмірність витрати сил при досягненні того, що не
становить справжніх потреб людини, Г. Сковорода разом з тим високо
підносить труд, працю, що є проявом пізнаних необхідностей природи. Така
природна праця хоч етимологічне і пов‘язана зі словом труд, однак
характеризується легкістю і супроводжується духовною насолодою [5, с. 48].
Неробство Г. Сковорода вважає злом і для людини, і для суспільства. Але
разом з тим не раз підкреслює, що «сродна» праця повинна бути легкою, вона
зумовлює веселість духа, святковий настрій душі. Тому для доброї людини
кожний день свято. Відзначимо, що філософ тлумачить працю не тільки як
фізичні зусилля, а й як активність думки, рух свідомості по шляху до пізнання
істини.
Не освіта і не знання роблять людину щасливою, а лише ретельне
вивчення себе, що і відкриває шлях до щастя, спокою, душевної згоди. Кожен
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повинен пізнати себе, свої природні нахили і здібності. Так як суспільство
складається з окремих людей, то це є шляхом і до загального блага [1, с. 484].
Тому самопізнання у Г. Сковороди виступає як універсальний засіб
перетворення людини і світу, усунення світового зла.
Ідея перетворення є центральною у філософській творчості Г. Сковороди.
У своїх творах він закликає стати істинною людиною: із зовнішньої –
внутрішньою, із тілесної – духовною і в такий спосіб поєднатися з Богом, отже,
з природою всього сутнісного.
Ідеї Г. Сковороди мають велике значення, як для національної, так і
світової культури і потребують переосмислення і використання в процесі
життєдіяльності. Треба шукати своє місце в житті, завжди щось робити, чимось
займатись – саме тоді «сродна» праця ввійде в життя людини й завжди
приноситиме гарні плоди. Бо «ніщо не втрачено, якщо не втрачено все», – саме
таке життєве кредо ми можемо перейняти у філософа, поета, педагога Григорія
Сковороди.
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ОЗДОРОВЧО-СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ В
ФІЗИЧНОМУ ТА СОЦІАЛЬНОМУ ЖИТТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
УКРАЇНИ
Спортивний туризм є невід'ємною складовою загальнодержавної системи
фізичної культури і спорту та спрямований на зміцнення здоров‘я, розвиток
фізичних, морально-вольових й інтелектуальних здібностей людини шляхом
залучення її до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з
техніки. Спортивний туризм є важливим засобом підвищення соціальної і
трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх
стосунків між народами та зміцнення миру.
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Спортивний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі,
рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші функції, але через низку
чинників рівень їх реалізації на сьогодні не відповідає потенційним
можливостям туристсько-спортивного руху в Україні.
Головною особливістю спортивного туризму є те, що він не потребує
відносно великих матеріальних витрат, тому що, по-перше, розвивається в
існуючому навколишньому природному середовищі і не вимагає значних
капіталовкладень для підготовки та проведення туристсько-спортивних
масових заходів та зведення спеціальних споруд для їх проведення, по-друге,
матеріально-технічне та організаційне забезпечення зазначених заходів в
значній мірі здійснюється силами та засобами самих туристів, по-третє, вже
склалася і діє громадська система підготовки та підвищення кадрів, яка з
мінімальними видатками з боку держави може і надалі ефективно
функціонувати.
Розвиток нових напрямів спортивного туризму, проведення комбінованих
подорожей з використанням наявних ресурсів країни, не тільки створює умови
для залучення до активних занять туризмом населення України, але й має
стимулюючий вплив на розвиток міжнародного та зарубіжного туризму, сприяє
загальному розвитку туристичної галузі України як потенційно
високорентабельної галузі економіки та входженню її до світового
туристичного ринку.
Однак, на сьогодні, незважаючи на наявні потенційно великі можливості,
свою соціальну і економічну значущість, спортивний туризм в Україні
розвинутий недостатньо. Це пов'язано з економічними проблемами розвитку
суспільства, а також з майже повною відсутністю державної та громадської
підтримки даного виду спорту, недосконалістю, а в окремих випадках і
відсутністю сучасної нормативно-правової, методичної та інформаційної бази,
яка б враховувала його реалії, а також внутрішніми організаційними
проблемами в самому туристсько-спортивному русі, що накопичились за
останні роки.
Базовою умовою подальшого динамічного розвитку туризму є створення
його ефективної національної моделі як масового самодіяльного спорту та
спорту вищих досягнень, яка б сприяла зростанню спортивної майстерності
туристів.
Оздоровчо-спортивний туризм має не лише велике соціальне значення, а й
економічну ефективність. Фахівці підрахували, що людина, яка активно
займається оздоровчо-спортивним туризмом, щороку заощаджує для
державного бюджету кошти, еквівалентні майже 400 дол. США (виплати з
фонду соціального страхування на лікування, непрацездатність, оздоровлення
тощо), тоді як держава витрачає на це лише 1 дол. США за рік.
Туризм впливає на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок,
будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного
споживання, тобто виступає своєрідним каталізатором соціально 494

економічного розвитку. Туризм став одним із самих прибуткових видів бізнесу
у світі. В останні роки й в Україні стали приділяти більше уваги його розвитку.
Перспективи розвитку туристського комплексу України багато в чому залежать
від
посилення
державного
регулювання
туристської
сфери
на
загальнонаціональному рівні, що повинне сполучатися із сучасною стратегією
просування регіональних турпродуктів.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Міжнародне співтовариство засуджує дії, що будь-яким чином можуть
загрожувати чи порушувати мир, але війни та сучасні збройні конфлікти на
сьогоднішній день є не поодиноким явищем.
Міжнародний збройний конфлікт – це збройна боротьба між двома або
кількома сторонами, з міжнародної правосуб‘єктністю: а) суверенними
державами; б) національно-визвольним рухом і метрополією; в) визнаної
повсталої або воюючої стороною і відповідною державою.
Галуззю міжнародного прав, принципи і норми якої визначають права та
обов‘язки суб‘єктів міжнародного права щодо допустимих засобів та методів
ведення воєнних дій, а також захисту мирного населення, є міжнародне
гуманітарне право.
Джерелами права збройних конфліктів є сукупність міжнародно-правових
принципів і норм, що регулюють відносини держав та інших суб‘єктів
міжнародного права в період ведення військових дій, що забороняють чи
обмежують засоби ведення війни, що передбачають гуманізацію її методів з
метою захисту жертв збройних конфліктів [1].
Зазначимо для прикладу Азію, незважаючи на відносну стійкість сучасної
політичної карти, у другій половині XX ст. цей регіон не уникнув численних
політичних і військово-політичних конфліктів, значна частина яких дісталася,
так би мовити, у спадок XXI ст. Особливе місце серед них займають
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протистояння із застосуванням збройної сили. Міжнародна статистика свідчить
про те, що в 20 таких «гарячих точках» у 60-90-х рр.. XX ст. загинули більше
600 тис. чоловік. В основі більшості конфліктів лежать територіальні
суперечки, сепаратистські рухи, етнорелігійні розбіжності. При цьому вони
мають місце в кожному з чотирьох субрегіонів закордонної Азії.
Міжнародне співробітництво у сфері збройних конфліктів зараз
розвивається у таких напрямах: запобігання збройним конфліктам; правове
положення у конфлікті держав, що беруть і не беруть у ньому участь;
обмеження засобів і методів ведення війни; захист прав людини під час
конфліктів; забезпечення відповідальності за порушення норм міжнародного
права [2].
У сучасному міжнародному праві принцип мирного розв‘язання спору
закріплений у п.3 ст.2 Статуту ООН «Всі члени ООН вирішують свої
міжнародні суперечки мирними засобами таким чином, щоб не піддавати
загрозі міжнародний мир, безпеку та справедливість». Статут ООН надає
сторонам, які є учасниками суперечки, вільний вибір засобів, які вони вважають
найбільш прийнятими для вирішення даного спору. Сучасне міжнародне право
припускає можливість правомірного застосування збройних сил (самозахист від
агресії, застосування збройних сил ООН, реалізація права на самовизначення).
Але незважаючи на заборону використання військової сили у міжнародних
відносинах, держави використовують військові сили для вирішення суперечок
та конфліктних ситуацій.
У 1907 році в Гаазі були прийняті одинадцять конвенцій, що регулюють
різні аспекти права збройних конфліктів:
1) про відкриття воєнних дій;
2) про закони і звичаї сухопутної війни;
3) про права й обов'язки нейтральних держав і осіб у випадку сухопутної
і морської війни;
4) про стан ворожих торгових суден на початку воєнних дій;
5) про перетворення торгових суден у судна воєнні;
6) про встановлення підводних автоматичних мін, що вибухають від
зіткнення;
7) про бомбардування морськими силами під час війни;
8) про застосування до морської війни початків Женевської конвенції;
9) про деякі обмеження в користуванні правом захоплення в морській
війні;
10) про заснування Міжнародної призової палати;
11) про права й обов'язки нейтральних держав у разі морської війни [2].
У сучасному міжнародному праві з‘явилася система відповідальності за
порушення законів та звичаїв війни. Це сприяло запобіганню злочинів та
посиленню захисту прав людини.
Імплементація (здійснення, виконання державою міжнародних правових
норм) в царині законодавства є заключним етапом процесу гармонізації
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національних і міжнародних правових систем із питань регулювання збройних
конфліктів. З метою виконання взятих Україною міжнародних зобов‘язань під
час підготовки, планування та ведення бойових дій потрібно враховувати
норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту жертв війни, передусім
цивільних осіб, осіб, які припинили безпосередню участь у збройному
протистоянні, цивільних об‘єктів, захисту особливо небезпечних об‘єктів та
культурних цінностей [3].
Держави зобов‘язані стежити за дотриманням принципів права збройних
конфліктів: 1) принципу гуманності, що забороняє воюючим сторонам
застосовувати військове насильство, яке не виправдується військовою
необхідністю; 2) принципу неприпустимості дискримінації, зобов‘язуючого
воюючі сторони звертатися з індивідами, які користуються заступництвом
гуманітарних конвенцій, при будь-яких обставин без будь-якої різниці на
основі характеру або походження збройного конфлікту, на основі причин, які
воюючі сторони приводять в своє виправдання або посилаються на них, без
будь-якої дискримінації з причин раси, кольору шкіри, релігії, статі, майнового
стану, 3) принципу відповідальності за порушення норм міжнародного права,
що включає : а) міжнародно-правову відповідальність держав, б) кримінальну
відповідальність фізичних осіб; 4) принципу обмеження воюючих у виборі
засобів і методів збройної боротьби; 5) принципу розмежування військових і
цивільних об‘єктів; 6) принципу захисту учасників збройної боротьби, а також
цивільного населення [4].
На нашу думку, вивчення сучасних збройних конфліктів, їх причин
виникнення та розвитку є актуальним і займає важливе місце в системі
сучасних міжнародних відносинах. Знаючи історію виникнення збройних
конфліктів, фази і види, можна спрогнозувати виникнення нових конфліктів та
можливо їх запобігти.
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THE ESSENCE OF BANK REFINANCING AND ITS RELEVANCE
IN UKRAINE
Recent Great Recession noticeably damaged the functioning of world credit
system including the Ukrainian one and has become one of the reasons for the
banking system crisis. As a result it has caused problems with liquidity and business
solvency of many financial institutions. In this situation the decisive role does belong
to the National Bank as a lender of the last resort that maintains the liquidity of
banking institutions through refinancing.
The concept of refinancing implies the debt repayment by means of obtaining
new loans. In foreign literature refinancing is defined as a change from the old to new
bond issues, in order to reduce the interest rate on the previous debt [6, p. 142].
Refinancing of commercial banks with the help of the central bank is the most
efficient and sometimes the only way to regulate their liquidity. The National Bank
(NB) refinances commercial banks and performs as a non-cash emission channel as
well as a means of preventing psychological strains – panic, fear, anxiety and the like.
If a crisis in the money market occurs, the NB immediately provides additional loans
to those banks that need them most. However, it should be noted that the National
Bank is entitled rather than obliged to refinance commercial banks as banks have to
understand that regulation that to obtain loans from the National Bank is rather a
privilege than a right.
According to Article 42 of the Law of Ukraine "On the National Bank of
Ukraine", the National Bank of Ukraine provides loans to commercial banks for
liquidity support at a rate not less than the refinancing rate of the National Bank and
in the manner specified by the National Bank [1]. Credit rates and the procedure of
how the National Bank of Ukraine is supposed to help commercial banks are defined
in the ‗Regulations of the National Bank of Ukraine on Bank Liquidity in Ukraine‘
(April 30th, 2009. - ғ 259) [2].
Depending on the current situation on the money market the NBU uses the
following key schemes for refinancing banks:
- refinancing operations;
- loan making;
- open market operations in government securities [3, p.146].
Thus, the main forms of refinancing banks are loans, deposits (interbank), and
securities transactions. The main refinancing methods include:
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the central bank loans (including accounting and inventory of securities);
- currency swap agreement;
- credit auctions;
- securitization, interbank loans and deposits;
- sale of loans;
- bond issues;
- conversion of bonds;
- unconventional monetary policy instruments and so on.
An important role in the functioning of the refinancing mechanism belongs to
the organizational structure and the level of the correlation between the participants
of the dept replacement. The terms and conditions of refinancing may vary widely by
country, province, or state, based on several economic factors such as, inherent risk,
projected risk, political stability of a nation, currency stability, banking regulations,
borrower's credit worthiness, and credit rating of a nation. In particular, the
effectiveness of the replacement of an existing debt obligation depends on forms,
reasons, conditions and terms of those who participate in refinancing schemes.
In the post-crisis years (2010-2013), Ukraine liquidity of the banking system
was satisfactory, whilst the need for these crisis steps was not. However, the results
of the fiscal year of 2014 demonstrated that for supporting the re-establishment of
credit system the National Bank could be more effective than performing the overall
liquidity management of the banking sector. The research has shown that refinancing
in Ukraine was determined mainly by financial distress, thus, it was referred to
as debt restructuring. Debts were refinanced for various reasons, such as to take
advantage of a better interest rate; to consolidate other debt(s) into one loan (a
potentially longer/shorter term contingent on interest rate differential and fees); to
reduce the monthly repayment amount (often for a longer term, contingent on interest
rate differential and fees); to reduce or alter risk (e.g. switching from a variable-rate
to a fixed-rate loan), and to free up cash (often for a longer term, contingent on
interest rate differential and fees). In general, the National Bank of Ukraine was
efficient as to its policy directed at commercial banks, the former issuing and the
latter obtaining loans through refinancing instruments.
To conclude, the mechanism of refinancing is the process of replacing existing
debt obligation that implies changes of information and resources in the global
market players. The national banks policies influence the socio-economic
development of the national economy. This process is mainly provided by the system
of financial methods, forms and tools of the relevant organizational, legal,
infrastructural and information systems. Currently, the refinancing done by the
National Bank of Ukraine has really become the last resort for most commercial
banks affected by economic crisis. Although the updated mechanisms of bank
refinancing has been inadequately developed and insufficiently studied in Ukraine, it
is expected that in the years to come refinancing will be used more actively and
proficiently than in the previous period.
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UNITY OF PROFESSIONAL AND FOREIGN-LANGUAGE
COMPETENCE - THE MAIN CONDITION OF SUCCESSFUL SELFREALIZATION
The way of language education after getting the independence of Ukraine passes
through a system of reforming and reorganizing the work not only in narrow
linguistic sense, but also in close connection with changes in approach to the
following aspects:
- definition of a further way of integration of Ukraine to the European
educational system;
- studying the needs of Ukraine for further development of modern opportunities
of high-quality training and professional improvement;
- teacher of English training;
- the translation of the All-European recommendations of language education in
Ukrainian and their distribution among educational institutions of Ukraine;
- development of standard programs of learning English for professional
communication, creation of textbooks of new generation;
- use of the latest technologies in training, including Internet resources and online systems of professional development
- assistance to an assessment of levels of proficiency in English [1].
In implementation of reforms in a national education system, considering own
traditions and achievements, education is guided also by documents of the Council of
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Europe "bilingual: main strategic objectives", "All-European competences of foreign
language skills: studying of teaching, an assessment", "The European language
portfolio", "Reduction of examinations from language in compliance with the allEuropean recommendations about language education", and also requirements to
euroexaminations.
The special attention is paid to professional development and professional
development of teachers by means of "The teacher's portfolio the" (Teacher
Development Portfolio) offered by the Council of Europe. The principle of
continuous development, planning of professional improvement and an independent
assessment of the carried-out work of the teacher is the cornerstone of the Portfolio of
the teacher.
The global purpose of the Council of Europe in the sphere of language training
is to help each student and the teacher of English and to provide them with qualitative
training materials. It is possible only by means of on-line resources and communities.
LearnEnglish is a free resource for people of different age groups which helps to
learn English by means of texts, verses, quizzes, interactive games, stories, audiolectures and so on. TeachingEnglish - a global portal for teachers of English, a source
of training materials and a platform for professional development and adjustment of
communications between experts from different countries.
The memorandum signed by the British Council and Ukraine in 2010 became
the first stage of the project "Qualitative language education: a prospection", purpose
of which is to attract a wide range of language experts, officials and members of the
media to start national discussion about the future of language education in Ukraine.
At conferences and seminars which are held with assistance of Ministry of
Education and Science of Ukraine topical issues of training in a foreign language of
the professional direction are considered in current trends of modernization of the
higher language education of Ukraine and Bologna Process, essence and
methodology of teaching English of the professional direction (EPD), feature of
introduction of multimedia technologies, training of four types of speech activity in
EPD, features of the scientific and technical translation, the European language
portfolio for engineers, an assessment of educational process and a form of control of
EPD.
Considering global transformations in education, the following directions of
reforming of language preparation at the higher school gain relevance:
- mastering common, all-technical and professionally focused in a foreign
language;
- development of a language portfolio of the engineer;
- introduction of credit and modular system;
- development of language tests according to the European standards;
- widespread introduction of multimedia technologies on classes in a foreign
language [2].
The problems connected with foreign-language professional education: training
of technology of free communication, selection of the content of education and the
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differentiated approach to development of models of speech behavior of experts of a
different profile.
It is well-known that foreign language skills have not only broaden horizons and
the general intellectual level of the expert, but are the tool necessary for the solution
of certain professional problems, the integral component of professional competence
of future engineers.
Ukraine seeks to be integrated into the European community. In these conditions
of acquisition of skills freely and competently have to own not only in the native
language, and in language of other people and the states for understanding of the
phenomena occurring in the world. Without it students, teachers, managers of the
higher education of different levels can't state their own opinion, to understand
others, to adapt regulatory base for the European.
Common European Framework of Reference for Languages developed by the
Council of Europe describes achievements of learners of foreign languages in
Europe, and determines the level of proficiency with the purpose of learning,
teaching and assessment for all main European languages.
Common European Framework of Reference for Languages is recommended to
create a system of checking language skills. Six levels of language proficiency (A1C2) is widely recognized as the standard classification of individual language skills,
they can all get involved in the learning process and testing (students, teachers,
teacher trainers, etc.) easily describe the different levels of qualifications [3].
Cambridge exams related to the Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, teaching, assessment, published by the Council of Europe.
In fact, the only certified exams referenced document Recommendations as they
correspond exactly to it due to the large research projects.
IELTS rating scale is given about. The exact relationship between Cambridge
ESOL and IELTS exists due to substantial differences between the exams.
Recently, the leading educational institutions in the practice of teaching and
learning involve digital media, educational games, teaching development, textbooks
and manuals. Using computer technologies is convenient to verification of knowledge
and skills of students. Thanks to digital speech recognition system students improve
pronunciation.
Creating modern digital university textbooks for learning English is the primary
task of higher education.
Ukraine joined the Bologna process in 2005. Today Ukraine is Government
member of the European Registry for QA.
Implemented credit transfer system allows you to improve internal and external
mobility of students and Diploma Supplement European-style format EU / CoE /
UNESCO [4].
In a globalized international exchange of knowledge, internationalization of the
educational process and research is the key innovation of higher education.
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства, коли у всіх сферах життя
виникають численні культурологічні та соціальні зв‘язки, відбувається
перерозподіл ціннісних орієнтирів і мотивацій у системі освіти. Однією з ознак
сучасного освітнього середовища є взаємодія та взаємовплив багатьох освітніх
середовищ, використання інноваційних знахідок однієї країни в освітньому
просторі інших країн. Інтеграція освітніх процесів різних країн розвивається на
основі ідей гуманізації, комунікативних теорій розвитку особистості. В
більшості країн стрімко розвивається економіка, що породжує нові соціальнокультурні цінності та ставить все вищі вимоги до майбутніх фахівців.
Тому питання щодо формування соціокультурної компетентності
студентів, їхньої підготовки до діяльності у сучасних соціально-економічних
умовах є досить актуальним.
Чимало фахівців у своїх працях зверталися до питання формування
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців. Серед них, зокрема, варто
відзначити А.М. Алексюк, В.С. Болгаріної, В.С. Лутай, Е.М. Верещагіна, Р.О.
Гришкову, В.Г. Костомарова, Г.В. Онкович, І.А. Зязюна, І.Ю. Пассова, Л.П.
Пуховської, С.У Гончаренка, Н.К. Скляренка, Р.П. Мільруд та інших.
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Метою дослідження є визначення основних аспектів соціальної адаптації
майбутніх фахівців як передумови їх професійної самореалізації.
Соціальна адаптація - це вміння і готовність застосовувати сукупність
соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та міжкультурних
знань для досягнення порозуміння між особами або групами, які є
представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах
соціокультурного контексту однієї із сторін. Слід зауважити, що це насамперед
сприяє розумінню спільного й відмінного між культурами, допомагає
розпізнавати упередження та позбавлятися їх, сприяти толерантності,
створювати основи для міжкультурних обмінів і допомагати діяти свідомо й
відповідально як у власному суспільстві, так і в аспекті міжнародних зв'язків.
Вона також сприяє формуванню цінностей і норм поведінки, які посилюють
прагнення і здатність до відповідальності за особисту діяльність (інтерес до
інших, здатність до проникнення та емпатії, сміливість у висловленні власної
думки, готовність брати на себе відповідальність, здатність до співпраці) [1, с.
112].
Основними складовими частинами соціокультурної компетенції як
елемента соціальної адаптації є:
загальнокультурна компетенція характеризується як певний життєвий
досвід, картина світу людини, яку складає сума загальнопоширених знань та
уявлень народу країни, що сформувалася протягом багатьох століть і об‘єднує
універсальні (загальнолюдські) елементи культури та вміння використовувати
такі знання;
лінгвокраїнознавча компетенція - здатність сприймати мову в її
культуроносній функції, з національно-культурними особливостями. До
складових лінгвокраїнознавчої компетенції належить мовленнєва та не
мовленнєва поведінка. Мовленнєву поведінку складають знання лексичних
одиниць з національно-культурним компонентом семантики, вміння і навички
адекватно володіти ними в умовах міжкультурної комунікації. Немовленнєва
поведінка передбачає володіння невербальними
знаннями, уміннями і
навичками;
соціолінгвістична компетенція - знання особливостей національного
мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та навички врахування їх у
реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування
відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки та
соціального статусу учасників комунікації;
країнознавча компетенція - знання про народ-носія мови, національний
характер, суспільно-державний устрій, здобутки у галузі освіти, культури,
особливості побуту, традиції, звичаї [2, с. 166].
Для майбутнього фахівця важливою умовою є оволодіння усіма
елементами соціокультурної компетенції. Адже якщо перераховані складові
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сформовані на належному рівні, то це дає змогу людині легко орієнтуватися в
іншомовному середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно
вирішувати перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.
Усі компоненти соціальної адаптації взаємопов'язані через поняття
культурного та соціального контекстів і оволодіння ними має відбуватися
комплексно. Якщо контекст культури передбачає знання реалій, загальних для
всього народу-носія, то соціальний контекст - це знання конкретних соціальних
умов спілкування, прийнятих у країні, мова якої вивчається. Відтак
соціокультурна компетенція є вмінням людини усвідомлено враховувати
знання соціального і культурного контекстів країни у процесі іншомовного
спілкування [3, с. 118].
Розвиток соціокультурної адаптації студентів вищої школи - майбутніх
фахівців, передбачає реалізацію таких завдань:
засвоєння значення поняття «культура» як єдності продуктів культури
(література, фольклор, мистецтво, музика, артефакти), ідей (вірувань,
цінностей, інституцій), культурної поведінки (традицій, звичаїв, одягу,
харчування, навчання, відпочинку тощо);
усвідомлення студентами того факту, що поведінка людини значною
мірою зумовлена її культурною приналежністю;
розуміння того, що соціальні відмінності (вік, стать, соціальний клас,
місце проживання тощо) значно впливають на мовлення людини;
формування толерантного ставлення до інших людей та культур в цілому;
усвідомлення студентами власної культурної поведінки, розвиток уміння
здійснювати її аналіз (адже своя культура пізнається тільки через зіставлення її
з іншою),
розвиток здатності студентів розпізнавати культурні коннотації
(додаткові значення) і дешифрувати їх, а також розпізнавати, розрізняти і
продуктивно користуватися культурними кодами для максимального
досягнення комунікативної мети;
розвиток у студентів уміння визначати, як їхня власна соціокультурна
приналежність впливає на їхню поведінку;
уміння коригувати свою поведінку відповідно до ситуації.
Підсумовуючи сказане, вважаємо, що структурними одиницями
соціальної адаптації є система загально культурних знань та вмінь, складники
мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, мовленнєво виражені маркери
соціальних стосунків, правила ввічливості, реєстрові відмінності та фактичний
матеріал про історію та культуру. Вони складають той обов‘язковий матеріал,
яким мають оволодіти майбутні фахівці в процесі їхньої професійної
підготовки.
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Науковий керівник: Іваницька Н.Б., д.філол.н., проф.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Кінець ХХ – початок ХХI ст. став часом неймовірного розширення
політичних, економічних та культурних зв‘язків України з іноземними (у першу
чергу – з англомовними) країнами. Це спричинило посилення надходження в
українську мову чужомовної лексики. Особливо зросла кількість запозичених
англіцизмів для найменування нових явищ, наявних в англомовній світовій
практиці, і які з‘явилися у мові у зв‘язку з політичними та економічними
реформами.
Складні процеси в сучасній українській мові, пов‘язані з інтенсивним
припливом запозичень (переважно з англійської мови), закономірно отримують
неоднозначні оцінки україністів: з одного боку, дослідники відзначають певне
збагачення мови, наближення за допомогою асимільованих іншомовних
запозичень до світових досягнень у суспільно-політичній, економічній,
управлінській, торговельній тощо сферах, з іншого – перевантаження й
засмічення рідної мови чужими лексемами, до того ж, часто за наявності
українських відповідників.
В останнє десятиріччя вивчення запозичень англіцизмів в українському
мовленні активізувалося, а саме такими вченими: Ю. Безрукава, О. Бершов, О.
Махньова, А. Наумовець, С. Федорець тощо. Найчастіше воно стосується
термінологічної лексики. Втім, складні лексико-семантичні процеси, що
відбуваються в лексичній системі української мови внаслідок мовних контактів,
вимагають докладних досліджень.
Мова – явище, яке постійно розвивається та вдосконалюється. Запозичення
слів – один з яскравих прикладів взаємодії мов і культур, створення загальних
цінностей. У минулому таку роль в Європі відігравали старогрецька і латинська
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мови, а пізніше французька і німецька. Зараз таку роль виконує, передусім,
англійська мова [2, с.192].
Крисін Л.П. вважає, що запозичення в мові відбуваються фонетичними і
морфологічними засобами однієї мови морфем, слів або словосполучень іншої
мови. Лексика зазнає змін частіше ніж граматика чи фонетика [3].
Відомо, що англійську мову називають "латиною ХХ століття". Це й не
дивно, адже англіцизми (запозичення з англійської мови) на даний час
заполонили майже всі сфери людської діяльності. Можна виділити наступні
причини появи в мовах світу лексичних запозичень: відсутність відповідного
поняття в когнітивній базі мови-рецептора. До словника ділової людини міцно
увійшли такі англіцизми як класифікатор, ноутбук і його нові різновиди:
аудіобук, пауербук, органайзер, пейджер, таймер, сканер, тюнер [1, с.115].
Наприклад: "До термінала не потрібно додатково виїжджати, якщо відбувся
збій у системі, тому що сторожовий таймер автоматично вирішує проблему"
[5]. Наступне – це відсутність відповідного найменування в мові-рецепторі.
Україномовна періодика, радіо, телебачення подають велику кількість
англіцизмів для дослідження. Англіцизми також широко представлені у
словниках, що з‘явилися останнім часом ("Словник іншомовних слів"
С.М.
Морозова та Л.М. Шкарапути, 2000: ―Тлумачний словник чужомовних слів в
українській мові‖ О.М. Сліпушко, 1999 р.: "Російсько-український словник
іноземних слів" Т.П. Мартиняк, 1999 р.). Якщо не брати до уваги фахову
термінологічну лексику, то у популярному вжитку англіцизми зустрічаються у
найрізноманітніших тематичних групах: економіка, банківська справа, фінанси,
кіно, телебачення, музика, розваги, комп‘ютерна техніка та технологія, спорт,
побутова техніка, сервіс, політика, страви та напої, тварини, медицина, одяг,
тканини, канцелярське приладдя, офісна техніка, назви осіб.
Брейтер М.А. відмічає, що близько 15% новітніх англіцизмів
запозичуються у зв'язку з відсутністю відповідного найменування в мовірецепторі. До них відносять: детектор, топ-модель, віртуальний, інвестор,
дайджест, спонсор, спрій [1, с.120]. Напр.: "Ксенія Ламбер увійшла до п'ятірки
фіналісток на 17-му міжнародному конкурсі "Топ-модель Світу", який
завершився 23 лютого в німецькому Дортмунді" [4]. Ми бачимо, що переважно
вказуються внутрішньолінгвістичні причини запозичення, також варто згадати
про зовнішні, екстралінгвістичні причини запозичення англомовної лексики:
активізації зв'язків із Заходом, зміни в менталітеті сучасного покоління. Таким
чином, простішим і ефективнішим вважається запозичення вже існуючої
номінації разом із запозичуваним поняттям і предметом. Оскільки передові
технології сконцентровані на заході, а англійська мова міжнародна, отже,
вокабуляр
поповнюється
за
рахунок
англо-американізмів.
Велика
різноманітність косметики, невідомої раніше, наприклад, українській людині,
стала причиною запозичення з англійської мови слів типу : мейк-ап (make-up –
макіяж), консилер (consealer – олівець коректор), лифтинг крем (lifting-cream –
крем підтягує шкіру).
В українській мові активно функціонують англіцизми: гамбургер,
фішбургер, чісбургер, чікенбургер, виконуючи диференційовану функцію.
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Лексема сендвіч несе узагальнене значення, тоді як інші слова синонімічного
ряду конкретизують значення слова сендвіч: гамбургер (усередині біфштекс),
фішбургер (риба), чісбургер (сир), чікенбургер (курча).
Термінологія обчислювальної техніки, що склалася на базі англійської
мови, легко поповнюється новими термінами англійського походження. Слова
сайт, браузер, банер та інші використовуються в мові людей, що мають справу з
комп'ютерами, яких з кожним роком стає все більше і більше. Отже, ці
англіцизми з суто професійної сфери переходять у використання звичайних
людей. Проте до запозичень носії мови часто ставляться з осторогою. Навіщо
щось брати у інших, хіба не можна обійтися засобами рідної мови? Нащо нам
"імідж", якщо є "образ", до чого "саміт", якщо можна сказати "зустріч у
верхах". Чим модний нині в кінематографії "ремейк" краще за звичайну
"переробку"? І хіба "консенсус" міцніший за "згоду" [3]?
Ряд дослідників (Д. Ганич, І. Олійник, О. Пономарів) стверджують, що
розвиток семантичної структури запозиченої лексеми у мові, яка її приймає,
може супроводжуватися певними змінами (ускладнення та спрощення
структури, переінтеграція значень). Зміни в семантичній структурі запозиченої
лексеми часто супроводжуються змінами у структурі окремих значень на
схематичному рівні – розширення, звуження та перенос значення.
Однією з характерних рис є актуалізація запозичень, що належать до
пасивного або спеціального шарів лексики. При цьому може відбуватися
втрата:
а) негативної оцінки чи іронічного забарвлення (наприклад, як у лексемі
шоу);
б) стилістичного позначення щодо "властивостей капіталістичної
дійсності" (брокер, дилер, менеджер тощо);
в) деяких лексем, які пов‘язують значення з денотатом, що існує лише в
закордонній дійсності (коледж, офіс) [2, с.195].
Таким чином, в українській мові кінця ХХ – початку ХХI ст. відбуваються
закономірні лексико-семантичні процеси, у зв‘язку з появою нових
англомовних запозичень. Дослідження дозволяють зробити висновок, що
більшість запозиченої лексики становлять слова, що позначають обладнання та
устаткування, що свідчить про високий розвиток технологій в країні мовипродуцента, а українська, як мова-реципієнт, відповідно, не маючи власних
еквівалентів, запозичує саме в цій галузі.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN
LANGUAGE TEACHING
How we know, communication is the most important concept that describes
human world. Perhaps diversity of functions and roles of communication in the
people‘s life determines the special status of this phenomenon. According to this
communicative function of communication between people it has some specific
character. We suppose communication is an intersubjective process, which has not
just a motion of information but at least its active exchange. In such process the
general sense is determined and the partners can affect each other. The effectiveness
of communication is measured by this influence.
As a result of information exchange, communicative influence is possible when
the communicator and the recipient have a similar system of codification and
decodification. Learning either native or foreign language is a personal interest that
appears in a social cooperation and communication [1, p. 1]. Obviously, the success
of communication is not based only on the wish of a speaker to enter in contact, but
on the ability of adequate realization of speech intention. Such activity depends on
the level of linguistic units proficiency and the ability to use them in the specific
situation of communication. However, the knowledge of some language elements
doesn‘t mean ―language proficiency as the instrument of communication‖. The unity
of language and speech as instrument (language) and means (speech) of its realization
is reached by the proficiency of communicative competence [2, p. 56].
Speech is a polymorphous activity that is presented in different forms such as
external, internal, monolog, dialog, written, verbal and so on. It‘s important for
understanding the specificity of foreign language learning. There is the main
difference between ―language‖ and ―speech‖. Language is the system of relative
symbols, using for transfer o f the combination of sounds. These sounds have special
sense and meaning for people. Speech is the complex of pronounceable or perceptible
sounds that have as sense and meaning as the corresponding system of written
symbols [3, p. 499].
The foreign language has some features in comparison with other things.
Learning of a foreign language, a person doesn‘t get immediate knowledge about
reality. Language in both ways has some features such as in homogeneity. In wide
sense it has a complex of conceptions, for example ―language system‖, ―language
ability‖, etc.
Current society needs pedagogy, as a way to form stable components of creative
style of a person‘s mentality. It‘s necessary for its intellectual and psychological
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development. Such direction of pedagogy helps to develop a student as a creative
person. It should change cardinally forms and principles of pedagogic activity in the
way of teaching foreign language. Earlier the teaching of language was comparably
abstractive and theorized, but today it has applied character.
T.I. Kopilova notes that one of the most serious and universal method of
learning of a foreign language is a lingua-social and cultural method. It supposes to
appeal to such components as social and cultural sphere. Person is the result of
culture. Language is the result of culture too. This method considers two aspects of
communication. They are lingual and intercultural [4, p. 34]. Today language is not
only the word stock, but the way to express yourself. It serves for the purpose of
communication and can express all the complex of knowledge and conceptions about
the world.
Language is a powerful social tool, that forms human stream in ethnos, creates
the nation by the keeping and transfer culture, traditions, social self-actualization of
this speech complex. So, intercultural communication means ―adequate
understanding of two interlocutor or people from different national culture, who
exchange the information‖. Then their languages become ―the symbol of belonging
its native - speaker to special society‖. M.Hyde thinks, it needs the complex of skills
to vary language means, depending on communicative situation, speech etiquette,
rules of politeness and so on for forming an intercultural competence. In this meaning
the intercultural communicative competence should be formed in special way. This is
discovered by I.I.Khaleyeva, E.F.Tarasova, V.P.Furmanova, and etc.
Communicative method is usually used for foreign language learning and based
on such principles as authenticity of communication, interactivity of language
learning in cultural context and humanization of education. The first principle
supposes that final objective of foreign language learning is to develop
communicative competence. It means the learning of free orientation in a foreign
community and the ability to react in an adequate manner in different situations. The
main idea of this principle is to create the real situations for stimulation of the
learning material and to help for adequate behavior. The principle of interactivity
supposes to have the real cooperation. The main accent is to develop the ability of
communication and group work. The third principle of communication is inclusion of
a person to spiritual values of other culture by personal communication. This feature
is realized in the development of lingua-cross-cultural knowledge and skills. The
language experience communicative method is used for communication without fear.
Man who knows grammar constructions and 600-1000 words can come to an
understanding in foreign country [5, p. 72].
There are many types of methods of teaching. Individual approach is the key
point of this method. The development of four acquirements such as reading, writing,
speech and listening are the aim of all British methods. It is based on the using audio,
video and interactive resources. Because of different methods (especially language
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technology) British courses promotes the forming of necessary skills. No doubt, the
main merit of British scientists is the creation of courses based on authentic material;
they point out stylistics, their aim is to teach ―situational‖ and ―alive‖ English by
‗‗life‖ examples of almost real characters. Intensive methods are the most popular
today. The intensification is seemed in science in generally as increase of
productivity of labour without increase of time‘s expenses. In educational process the
intensification probably includes increase of extent teachable material without
increase of time‘s expenses and efforts of student and teacher, the increase of period
of adoption. Great possibility of intensification education was put in the theory of
systematic gradual development of mental actions.
Sum up all of this, the communicative competence development of students in
the process of foreign language learning is one of the most important objects of
education. On the one side, it is the development of thinking that helps to solve a lot
of problems. For example, to understand psychological content of action and another
external human demonstration, to predict possible ways of other people‘s behavior in
the context of different situations, to project efficient and rational ways of
communication with other people, to think absolutely, to understand the reasons of
own behavior, to trust own feelings and to express them. On the other side,
development of communicative competence is connected with establishment of
balance between intellectual and emotional sides of person.
In conclusion, development of communicative competence is supposed to be
foreign language acquisition and its using in a situation of communication. The
perspective form of the development of communicative competence for foreign
language learning is the implementation of gaming and role-playing elements in
education.
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The abstract focuses on the effectiveness of social networks that are used in
language learning, mainly in the ESP classroom. The authors claim that social tools
provide excellent means of accessing expertise within the field of English for
Specific Purposes (ESP). Microblogging tools, such as Twitter and Yammer, are
especially good for quick updates as well as questions and answers. Google provides
students with most popular links that may be more or less useful, still networking
community gives information and answers. Wikis or blogs can be utilized for
discussing and reflecting on new knowledge or skills gained. In addition to
educational purposes, social networking tools and platforms are a great way to build
team spirit within the learning community, like a group, study year or language
courses, as they maintain connections among students who do different programs in
various departments or universities.
Education is a huge field with enormous potential possibilities for adaptation
and implementation of new innovative approaches. Using social tools offers wider
possibilities for the parties involved in the process. Within the academic community
resides an enormous amount of tacit knowledge; the social tools help break down
silos so knowledge can be more easily shared.
It is common knowledge that creative companies have found ways to leverage
social tools for learning that go beyond the usual ―let‘s have an online group‖
approach. The world of business has demonstrated very effective ways to improve
communication within and beyond the organisation. Cisco, for instance, has created
an initiative for managing the company‘s knowledge base. The online system allows
account managers to access virtual experts, discussion forums, and marketing
materials. Ace Hardware (the USA) found that its independent franchise owners each
had extensive, but different, knowledge areas (for instance, one knows plumbing,
another concrete, still another construction). So the company created an online
community for store owners that includes social profiles highlighting store owner‘s
areas of expertise. When you consider the vast and varied inventory of a hardware
store, you can see the advantage of helping people share expertise to help one another
[4].
The idea that learning means sitting at a desk listening to a teacher is considered
old-fashioned and the one that does not work in the language classroom
properly, as learners should not be passively waiting for information to be
delivered unto them by an expert. The learning now comes through engaging in a
community, through social and often informal interactions.
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Now people are starting to realize that learning is not only about how to do
things, but how to get things done, and how and where to find people and information
they need. In other words, technology has finally caught up with learners‘ needs.
They can easily access free, fun, popular, easy-to-use tools like Facebook and
YouTube, which they can access from their phones or other gadgets. This is going to
generate a big shift from the idea of trainer-centered to learner-centered language
instruction [1, 2].
With huge amounts of information that are to be processed, language learners
don‘t need to ―know‖ many linguistic things, they just need to be able to find them,
and technology easily enables that now. Smart companies – and training departments
– will start leveraging these technologies to deliver just-in-time instruction and
performance support.
Enterprise Social Networking (ESN) tools like Yammer provide a wonderful
means of enhancing formal learning processes. For instance, companies could
support e-Learning courses with a group chat on the subject matter, a book club
discussion related to the group‘s work, or as a way to meet others doing similar tasks.
‗Experts‘ in different areas could serve as virtual mentors, taking turns checking in
and providing quick responses. It is possible to set up separate microblogging chats
for those in different areas at different language proficiency levels, and then made
sure new students are welcomed into and included in discussions [3].
E-learning courses provide excellent opportunities for discussions of frequently
asked questions, such as ―How are you using the information from last week‘s
session?‖ or ―Monday we covered x. What examples of that have you seen in your
classes?‖ This helps students conduct simple evaluation and helps apply what
learners have been covering. It‘s a quick, informal, and excellent way to build
community and sustain the learning process.
Learning via social platforms is part of the educational atmosphere – with the
aid of technology, it can bring about closer interactions, which can be recorded and
further utilized by learners and instructors alike. There are various ways that social
learning technology is consumed by modern learners. Utilizing them, new students
can be brought up to speed quicker. In addition to formal training sessions
or online induction courses, social learning can help reinforce the impact of
training and most importantly make students at ease with their role in the group.
Social platforms can help build connections across the departments, schools,
institutes and universities. With the help of technology, people who are not directly
involved with induction trainings, can also be brought in to inspire or teach new
learners. For instance, an inspirational audio or video clip that can be viewed on the
LMS at the beginning or end of the induction course can be watched by the members
of the group to give an extra push for the learners to perform and show results.
Learning platforms like wikis or blogs can be utilized as a platform for
discussing and reflecting on new knowledge or skills gained. Some students can be
assigned topics to write on and then the entries discussed. For larger groups,
however, these exercises can prove to be too extensive. For them, a ‗reading list‘ can
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be prepared on the blog or wiki to read up. A discussion can be undertaken on the
assigned topic in the classroom or on the social platform itself through chat or audio,
video conferencing.
Students who have advanced knowledge and experience in the same area of
work can be engaged in the social learning circle. They can be encouraged to share
their experiences, tips and accomplishments on the social platform. Most modern
LMS nowadays have built-in social platforms, making sure that the information
shared is safe and secure. Moreover, LMSs also support various formats such as word
documents, excel sheets, PDF, PPTs and so on. They also have built-in media players
to play audio or video files. This makes sure that expert students can share their
knowledge in a variety of ways. Social tools like discussion boards can be dedicated
to address the queries of new inductees for the first few months. Live chat sessions
can be conducted with experts or trainers that the learners can join in
for an interactive session to thrash out difficult concepts. Alternatively, a
dedicated
ID can be created within the LMS to which all queries can be directed. A trainer
or
a team of experts can be assigned to address these queries within a stipulated
time– ensuring that all queries are answered and fruitfully utilized by the learner.
To conclude, social networks used in the ESP classroom provide excellent
means of accessing knowledge, database, and expertise. Microblogging tools are
especially good for quick updates, Google provides most popular links, networking
community ensures that difficult questions are answered. Besides their educational
values these tools are an effective way to build a learning community, enhance
communication, assist learning, and help share knowledge in a variety of effective
ways.
References:
1. Friedler Y., Nachmias R., Linn M.C. Learning scientific reasoning skills in
microcomputer-based laboratories / Y. Friedler, R. Nachmias, M.C. Linn // Journal of
Research in Science Teaching. - 1990. - Vol. 27. - P.173-191.
2. Ritchart R., Perkins D.N. Learning to think: The challenges of teaching
thinking/ R. Ritchart, D.N. Perkins // K. J. Holyoak and R. G. Morrison (eds.) The
Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. - Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2005.
3. Taconis R., Ferguson-Hessler M.G.M., Broekkamp H. Teaching science
problem solving: An overview of experimental Work / R. Taconis, M.G.M.
Ferguson-Hessler, H. Broekkamp // Journal of Research in Science Teaching. - 2001.
- Vol. 38(4). - P.442-468.
4. Trickey S., Topping K. J. Philosophy for Children: A Systematic Review /
S.Trickey, K. J. Topping // Research Papers in Education. - 2004. - Vol. 19. - P. 6975.

514

Інна Гетьманська
Науковий керівник: Мацера О.А., старший викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
В сучасних умовах внаслідок глобалізаційних процесів українська мова
активно поповнюється новими термінами та словами іншомовного походження,
переважно з англійської мови. Чисельне зростання кількості англіцизмів
пов‘язане з розвитком науки, техніки, культури, економіки, виробничих
відносин, а також із появою нових назв уже відомих для української культури
явищ.
У науковій літературі проблемам англомовних запозичень присвячено
праці багатьох вчених, таких як С. Рижикової, Л. Чурсіної. Д. Мазурик, О.
Стишов і О. Тодор . Вони розглядають запозичення слів як ефективний
сучасний спосіб збагачення лексичного складу мови [1].
Метою даного дослідження є: обґрунтування теоретичних аспектів
англіцизмів, дослідження проблеми запозичення та освоєння термінології.
Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів
тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її
зразком.
Існують такі види англіцизмів:
1. фонетичні: джем, імідж;
2. словотвірні: смокінг, маркетинг;
3. семантичні: яструби – політики, прихильники жорстокого
агресивного курсу у різних країнах[3].
Історія входження англіцизмів в українську мову тісно пов'язана з
історією проникнення їх в російську. У ХVІ столітті разом з успіхами
зовнішньої торгівлі в російській лексиці з'являються найперші іншомовні слова
англійського походження. Запозичені слова з‘являлись разом з новими
товарами та термінами. Саме в цей період було закладено початок
професійного вивчення англійської мови з науковою та практичною метою.
Другий період активного проникнення англіцизмів спочатку в російську,
а згодом і в українську мову розпочався в часи правління Петра І. У цей час
спостерігається подальше збагачення лексики за рахунок англійських
запозичень з різних областей побуту, торгівлі та наук.
Третій пік появи англійських слів у російській та українській мовах – 20ті роки ХІХ ст. Основним чинником процесу запозичення англійських
слів була англофільна спрямованість Катерини ІІ, заснування нею з метою
перекладу іноземних, зокрема, англійських, книг перекладного товариства .
Два наступних етапи впровадження іноземного мовного матеріалу
відбуваються в ХХ ст. – 20-ті роки та становлення України як незалежної
держави. Хоча частка англійських запозичень загальної кількості іншомовних
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слів в перші два десятиліття ХХ ст. була мінімальною, в цей час в мові
з'явилися такі слова: boom – бум; film – фільм; stand – стенд; jazz –
джаз; dancing – дансінг; service – сервіс; foxtrot – фокстрот; sweater – светр.
Після 1925 року англійська мова дістала головну роль в якості
лінгвістичного донора. У ці роки в мову прийшли англійські слова: combine–
комбайн, container–контейнер; tanker–танкер; trolley-bus–тролейбус; damping–
демпінг; cocktail –коктейль; detector –детектор; televisor –телевізор; teletype–
телетайп та інші.
Кінець ХХ століття – переломний момент історії української мови, який
характеризується двома процесами:
1.
розширення сфер вживання української мови у зв'язку з
набуттям нею реального статусу державної;
2.
збільшення питомої ваги іншомовних елементів в активній
лексиці, причиною якого є посилення взаємодії з країнами Заходу [3].
Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток
нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з іншого боку,
витісняються власні елементи, що замінюються на слова з подібним значенням.
Це негативно впливає на стан національної мови і на збереження самобутності
українського народу.
В сучасних умовах найчастіше запозичення слів з інших мов
спостерігається в таких сферах, як ЗМІ, реклами, назвах торговельнорозважальних організацій тощо. Значного розповсюдження набули мовні
одиниці англійського походження на зразок бізнес-центр, онлайн трансляція,
фітнес клуб і подібні. На сьогодні вони ще не мають єдиної норми графічного
оформлення, переважно не фіксуються словниками, тобто поки що такі
утворення не кодифіковані [2].
Крім власне мовної економії, у багатьох випадках діє також чинник так
званої мовної моди. У свідомості реципієнтів із запозиченими словами
пов‘язуються денотати-реалії відповідної культури. Як наслідок, в українській
мові особливо виразно закріпилася мода на використання запозичених назв у
сфері товарів та послуг. Так, наприклад, словосполучення обслуговування топ
класу передбачає активізацію у свідомості реципієнта відповідного стереотипу,
що обслуговування в країнах Західної Європи та Північної Америки, які
користуються англійською мовою, набагато краще, ніж в Україні. Основним
гаслом закладу громадського харчування «Confetti coffee & relax» (де
пропонуються, в тому числі, бізнес-ланчі) є задоволення по-європейськи!, що
також підтверджує, що використання відповідних англомовних запозичень
спрямоване не лише на лаконічність, але й на прагматичний вплив на
споживача [2].
Отже, можна зробити висновок ,що на сучасному етапі розвитку
національних терміносистем очевидним є той факт, що «неусталеність власних
термінологічних традицій примушує ... більше запозичати, ніж творити самим»
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[4, с. 24]. Саме тому сьогодні в різних галузях терміносистеми ми маємо велику
кількість англомовних запозичень.
Процес співвідношення національних і чужомовних компонентів у системі
української термінології особливо відчутний сьогодні, коли динаміка
запозичення англомовних термінологічних одиниць як спеціальних назв нових
явищ і понять значно активізувалася.
Тому українські мовознавці сьогодні активно працюють над вирішенням
проблеми надмірного входження іншомовної (особливо англомовної) лексики
до сучасної української мови загалом та українських терміносистем зокрема.
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MAIDAN AND TOURISM: NEW POSSIBILITIES
OR FULL DECLINE?
Events in Ukraine virtually made inbound tourism industry weaker. Foreigners
in Ukraine pass tickets, and hotels and travel agencies are closed. The situation in the
capital and the country seriously threatens Ukrainian tourism business in general,
moreover, to market players it will soon be a question of survival.
Many companies, tour operators have suspended their activities for a while.
If in 2013, according to tour operators data, for tourism Ukraine was visited
about by 2 million foreigners, for the current year, none of the analysts did not dare
do anything to plan [1].
The demand for tours to Ukraine and the number of early bookings as a whole in
the area dropped significantly, especially strong decline of tourism at the expense of
visitors from Russia.
In Kyiv, almost all international seminars and symposiums planned for March
and April eliminated. Accordingly, hotel, owned by large hotel chains, hardly loaded.
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The tourism industry is a priori very vulnerable to force majeure and always
sensitive to the slightest social and political instability in country. But any such
displays immediately reduce the incoming flow of visitors. Moreover, in these
conditions it is extremely difficult to sign long-term contracts.
And now, in a "political" fall of the country they jump out from under him in an
attempt to save the business. Even in the default of the «hryvnia»against the euro and
the dollar is a positive thing - a competitive advantage for the national tourist
business. Recreation foreigners in Ukraine will simply be cheaper. A similar situation
was observed in 2008, at the height of the financial crisis, when Ukraine was visited
by nearly 25.5 million foreign visitors.
Representatives of the tourism industry are examples of Israel, Montenegro,
Romania, Georgia and other countries, the revival and establishment where the
industry began or during the war, because after their completion. The current
attention to Ukraine from virtually all over the world can also be applied as an
advantage: to give information about our history and culture, not just about fighting.
However, according to the Association of the hospitality industry of Ukraine,
there is no attention to external and domestic tourism by the authorities. Eliminated
state agency of tourism and resorts industry are not supported, and this, according to
the Association, one million of self-employed small and medium-sized businesses "creative class on which a democratic society." And in the Coalition Agreement
states do not support the tourism industry.
By 2013, Ukraine has experienced an increase in tourist flow - both external and
internal. Last year, foreign tourist flow amounted to 25.7 million people (most went
to the Crimea, L‘viv and Kyiv). This is more than in Bulgaria and Greece combined.
Kyiv in 2013was visited by 1.215 million foreigners (for nine months), and for the
same period in 2014 - 704 thousand. The Crimea is out of no question. In 2014 in
Ukraine "fallen" both external and domestic tourism. There was also the expected
influx of Ukrainian summer in the coastal region of the state - as a result of the
occupation of the Crimea [3].
In contrast, data in the Odessa region dropped by 15%, roughly the same pattern
as in other coastal areas. The only area where the flow of tourists has decreased
slightly - L‘viv region, due to as the to experts state and in L‘viv it even managed to
increase by 5% ,"titanic work of the city administration."
Tourism - the top three priorities for development in all EU countries.
Unfortunately, we do not see this understanding in the new Parliament. Tourism - this
image.
In the world there is no country where tourism area developed alone. In Georgia
over the last year tourist flow increased by 50% - the result government support,
promotion of good result of legislative decisions.
So today, travel industry is offering Ukraine to adopt a "Tourist Code" reasonable document for Western partners. Because, according to experts, legal
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documents regulating the tourism industry today - the laws of Ukraine "About
Tourism" and "About the resorts" –adopted 15 years ago, they are extremely outdated
now [2].
We hear the objection: what is war, you need to help the east Ukraine. But if you
look at the history, countries that do not like to live in the present, during the war
thought how will live after graduation. It is said that you cannot be considered a
patriot of your country, if you do not know it (according to studies, 80% of Crimean
residents have never been to mainland Ukraine. - ed.). Another example - Spain
1944: goes Second World War, and tourism has recognized priority sector
development. The second objection that we hear, such as good roads, hotels, hostels.
Still that Ukraine has no infrastructure tourism began to develop domestic, with no
infrastructure in America lived in rail wagons and sleeping in hostels, costing less
than $ 1 per night, in France, lived in the ruined palaces. We started to do the middle
class and students. Later came and infrastructure - when all the participants realized
that together they can solve everything.
Experts in the tourism industry say that the first place in the tourism business is
even infrastructure. In theory, the sales are two main concepts: awareness and create
brand loyalty or product. Recognition of Ukraine already has the necessary
conditions to make our tourism product was interesting and popular.
Today came young and progressive MPs in Parliament. Almost all of them set
themselves two main objectives: creating an attractive investment climate in the
country and the restructuring of the economy as it is today for 70% of imports. In the
creation of investment attractiveness there are two conditions for the existence of
business - deregulation and favourable tax system.
Now it is important to remember the correct structure to achieve the objectives to reign again declarative. Because tourism is always hidden export is increasing
currency in the country - that's what we need. Now we have a situation where cities
are developing their own tourism policy, there is no national program. It is important
that it should be at least some working group that was able to combine initiatives that
are already in the country. Tourism has become the priority area that will attract
money contrary to Ukraine and will be a factor as peace and positive image of our
country.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА
МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ
Професійне самовизначення – це складний діалектичний процес
формування особистістю системи своїх основоположних відносин до
професійно-трудового середовища, свого розвитку, формування професійних
планів і намірів у професійному виборі і способі реалізації себе як
професіонала. Професійне самовизначення продовжується протягом усього
життєвого і професійного шляху
Профорієнтація сягає своїми коріннями у сиву давнину. Практичне
застосування її окремих елементів спостерігається протягом усієї історії
людства, починаючи з моменту виникнення професій у процесі поділу праці.
У країнах стародавнього світу при підборі кандидатур державних
чиновників, жерців, знахарів, воїнів застосовувались різноманітні
випробування знань, умінь та здатностей людини з метою визначення їх
спроможності успішно виконувати певні функції та обов‘язки. Але
сформувалась профорієнтація як специфічна галузь людського знання значно
пізніше - на початку ХХ сторіччя, у період інтенсивного розвитку
капіталістичного способу виробництва. На межі ХІХ-ХХ століть завдяки
активному впровадженню у виробництво наукових досягнень розпочинається
розвиток великої машинної індустрії. Поява нових прогресивних технологій та
засобів виробництва підвищує інтенсивність виробничих процесів, прискорює
процес поділу та персоналізації праці. Проблеми добору кадрів, підвищення їх
професійного рівня та раціонального розподілу працівників відповідно до
технологічних операцій набувають особливої актуальності.
Зміни, що сталися в житті України після проголошення незалежності й
переведення економіки на ринкові принципи господарювання, викликали
потребу в перегляді норм соціально-економічного життя та внесення до них
змін, що мають відповідати новим реаліям. Суттєві зміни у сфері зайнятості
(формування національного ринку праці; скасування державних гарантій на
працевлаштування; поява безробітних; розширення прав і свобод пересічних
громадян щодо ставлення до праці з одночасним підвищенням їхньої особистої
відповідальності за наслідки свого вибору та змістовного наповнення власної
долі) по-новому ставлять питання про сутність, роль та соціальне значення
професійної орієнтації.
У постіндустріальному суспільстві акцент робиться на професійне
самовизначення, яке виступає основним механізмом професійного та
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особистісного розвитку людини. Фактором вибору професійного шляху стають
інтереси, нахили, здібності особистості, а не тільки потреби економіки.
Вибір майбутньої професії має бути пов‘язаним із наступними основними
тенденціями:
- сценарії розвитку демографічної ситуації в Україні вказують на
зменшення чисельності працездатного населення, тобто забезпеченість
економіки трудовими ресурсами навряд чи буде задовільною, при цьому вже
через десять - двадцять років в Україні одна працездатна людина повинна буде
утримувати двох непрацездатних: дитину і літньої людини;
- відплив трудових емігрантів зумовлює підвищення кількості робочих
місць;
- рік від року наростає невідповідність професіонально - кваліфікаційного
складу працездатного населення;
- ситуація на ринку праці: одночасно на ньому збільшується частка
малопривабливих для молоді вакантних робочих місць зі свідомо низькою
оплатою;
- підготовки кадрів не є нормою;
- спостерігається масове «відкладене дорослішання» молодого покоління,
воно дорослішає не так, як того очікує старше покоління. Більшість сучасних
випускників школи виявляють тотальну неготовність до здійсненню переходу в
доросле життя, діти все пізніше і пізніше приймають рішення ким хочуть бути;
Аналізуючи сучасні соціально-економічні зміни у суспільстві, можна
стверджувати про необхідність внесення і певних змін у визначення системи
професійних цілей і мотивів щодо вибору певного виду професії. Необхідність
виживання людини в нових умовах примушує її часом навіть
відмовлятися від свого покликання і вибрати таку професію, оволодіння
якою забезпечить більш високі матеріальні можливості. Інакше кажучи, існує
сильна мотивація до оволодіння «прибутковою» професією, але, як
правило,
для цього не завжди існують потрібні особистісні якості.
Варто наголосити, що в сьогоднішніх умовах праці відбувається системне
оновлення професій, а тому учень повинен бути готовий до перекваліфікації,
перепідготовки та оновлення своїх професійних знань і умінь. Професійна
підготовка в даний час все більш і більш стає безперервним процесом,
поступово перетворюється в процес безперервної освіти та професійного
саморозвитку особистості. Професійний саморозвиток особистості особливо на
початкових етапах процесу професійного становлення, може стати причиною
дестабілізації процесу професійного ставлення учнів у виборі та оволодінні
професією, що може призводити до падіння інтересу, появі почуття тривоги,
виникнення деякої невпевненості в можливості подальшої праці за фахом, яка
могла б стати сенсом життя у подальшому професійному саморозвитку
особистості.
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА
МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ
Коли мова йде про тлумачення ринкової економіки, це поняття в будьякому випадку включає в себе товарно-грошові відносини, засновані на вільній
взаємодії виробників та споживачів, наявність конкуренції та лідерів. На
відміну від інших форм економічних систем, умови системи ринкової
економіки є безумовно чудовим ґрунтом для самореалізації молоді. Провідна
роль держави, а не приватних підприємців, однотипність, безініціативність та
відсутність ризиків, як основні компоненти адміністративно-командної
системи, не можуть виробити належних передумов для повної самореалізації та
наявності мотивації у молоді.
Сучасний світ передбачає самореалізацію молоді, зокрема професійну, як
ключ до успіху у суспільстві. Тобто, процеси соціалізації та самореалізації
доповнюють один одного та є нерозривними. В умовах ринкової економіки
існує цілій ряд передумов професійної самореалізації молоді, а висвітлити їх
можна у кількох аспектах: мовному, соціальному та міжкультурному.
Передумови можна визначити як певні правила, виконання яких призведе
до результату. У нашому випадку – це професійна самореалізація молоді в
умовах ринкової економіки. То ж якими є ці правила?
Процес самореалізації невід‘ємно пов‘язаний із спілкуванням. Тобто,
мовний аспект грає провідну роль у становленні молоді. Мова оточує нас
повсюди, охоплює будь-яку сферу людської діяльності. На перший погляд
кожен із нас може використовувати мову як усно, так і письмово. То ж у чому
проблема? По-перше, постає питання наскільки грамотно та якісно молодь
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використовує мову. Друге питання пов‘язано із процесом глобалізації, що з
кожним роком все більше і більше впливає на оточуючий світ. Реалії
сьогодення вимагають не тільки досконалого знання рідної мови, але й хоча б
однієї іноземної. Найчастіше, роль іноземної грає англійська мова, котра у ході
історії стала мовою міжнародного спілкування, єдиною глобальною мовою.
Вимоги до знання другої або третьої іноземної мови будуть залежати від
компанії де працюватиме молодий працівник, котрий прагне до самореалізації у
професійній сфері. Якщо ж ця компанія співпрацює з іноземними
підприємствами, то знання мови, котра є рідною для керівництва фірмипартнера буде чудовою передумовою для професійної самореалізації. На мою
думку, мовний аспект включає в себе не лише знання рідної та іноземної мов,
але й вміння спілкуватися, справити гарне враження, навички ведення
переговорів та майстерність у знаходженні компромісу. Основу низки
наведених вище компонентів складають ораторське мистецтво, риторика та
психологія. Тобто, мовний аспект може доповнюватися й іншими аспектами,
які можуть бути як його частиною, так і окремою складовою. Саме вони мають
змогу допомогти молоді самореалізуватися у їхній професійній діяльності.
Наступним аспектом професійної самореалізації молоді є соціальний
аспект. Як вже було зазначено, самореалізація та соціалізація є поняттями
котрі переплітаються. Молодий фахівець, як частина соціуму, має вміти
взаємодіяти з навколишнім середовищем та тими, хто його наповнює, для того,
щоб досягти успіху. З одного боку, людина є істотою індивідуальною, а з
іншого – колективною; вона повинна усвідомлювати своє місце та призначення
у соціумі враховуючи власні цілі та бажання. Кожен молодий фахівець сам
вибирає свій шлях до професійної самореалізації та визначає для себе кінцевий
результат, який би він хотів досягти, а також методи, котрі допоможуть йому це
зробити. Наприклад, для однієї людини повною самореалізацією є посада
керівника невеличкого відділу, тобто менеджера середньої ланки: цей
працівник буде років 10, або взагалі кілька десятків, працювати в одній
компанії, в одному відділі та врешті решт через великий проміжок часу очолить
його та буде пишатися собою до кінця життя. Інша людина може поставити
собі за мету стати менеджером великої корпорації. За ті ж 10 років (а може й
менше) вона змінить велику кількість посад, візьме на себе мільйон ризиків, але
у самому кінці досягне своєї цілі, а згодом – поставить іншу і знову присвятить
себе коловороту подій, рішень та людей, що оточують. Так, людей, що
оточують – це в котрий раз підтверджує нерозривність соціального аспекту із
професійною самореалізацією молоді.
Також не можна не виокремити міжкультурний аспект, котрий грає
провідну роль у професійній самореалізації молоді в умовах ринкової
економіки. Як і мовний аспект, котрий вже був зазначений вище,
міжкультурний є частиною глобалізаційного процесу, який в свою чергу тісно
взаємопов‘язаний із ринковою економікою. Глобалізація сучасного світу має
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такі наслідки як зростання кількості іноземних партнерів та співпраця з ними.
Такі умови існування приватного підприємництва з кожним днем все більше і
більше призводять до взаємодії різних культур, що безпосередньо є
міжкультурним аспектом. На мою думку, створення єдиних універсальних
засобів, що дозволять молоді самореалізуватися у професійній сфері в умовах
різних культур, є провідною задачею сьогодення. Бо, як вже було зазначено
вище, процес глобалізації включає в себе і професійну сферу. Тож повна
самореалізація молоді в умовах ринкової економіки нерозривно пов‘язана із
міжкультурним аспектом. Одною із проблем міжкультурного аспекту яка
вагомо впливає на професійну самореалізацію молоді є проблема
міжкультурної комунікації. Комунікація є елементом як культури, так і
соціальних відносин, котрі у своїй сукупності формують і процес глобалізації, і
соціалізації, і самореалізації, зокрема у професійній сфері. А в умовах ринкової
економіки ці складові сягають свого розквіту. Також слід зазначити, що
міжкультурна комунікація та взаємодія змінюють не тільки характер
спілкування людей, їх відносини, економічний та політичний стан їх країн, але
й шляхи професійної самореалізації молоді. Це ще раз підтверджує
безпосередній вплив міжкультурного аспекту на самореалізацію молоді у
професійній сфері в умовах ринкової економіки.
Отже, аспекти успішної самореалізації молоді в умовах ринкової
економіки є дуже важливими для досягнення бажаного результату у
майбутньому. Мовний, соціальний та міжкультурний аспекти є провідними та
найголовнішими аспектами у даній ситуації. Всі вище перелічені аспекти
пов‘язані як між собою, так і з процесами соціалізації особистості та
глобалізації сьогоденного світу. Тож їх належна взаємодія призводить до
професійної самореалізації молодого фахівця в умовах ринкової економіки.
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ
Іноземні мови відіграють у житті освіченої амбітної людини важливу роль.
З їх допомогою ми розширюємо кругозір, спілкуємося з мешканцями інших
країн, долучаємося до чужої культури, йдемо по кар'єрних сходах і по-новому
дивимося на навколишній світ.
Англійська мова зараз частіше зустрічається в роботі економістів та
бухгалтерів.
Із появою нових іноземних програм, які стали закуповувати підприємства,
для здійснення зручної та швидкої роботи на підприємствах.
Все меню написано англійською або німецькою мовою, і дуже добре коли
спеціаліст знає мову та швидко може розібратись у програмі.
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. Англійська мова використовується при заповненні
анкет, складання резюме, у діловому та приватному листуванні. Володіння
англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність.
Нині її навчають у дитячих садках, школах, вузах, не кажучи вже про
численні курси та тренінги. А в деяких країнах навіть математика і деякі інші
предмети шкільної програми викладаються англійською мовою.
Англійська мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять років попит
на неї значно виріс, з'явилося багато англійських партнерів та інвесторів.
Інтенсивно імпортуються товари, наприклад: сантехніка, меблі, електроніка,
автомобілі. Економістам або менеджерам які працюють на фірмах пов‘язаних із
технікою просто необхідні знати англійську мову [1].
Знання англійської мови також вітається в представництвах англійських
банків.
Було проведено опитування серед студентів, які вступили до ВНЗ на
напрямок перекладача. А саме 75% опитуваних мають здібності до вивчення
іноземних мов та їм подобається дана професія, що й вплинуло на їх вибір.
Що стосується впевненості, чи дійсно після здобуття освіти вони будуть
працювати перекладачами, то тут впевнені лише 45% опитуваних, решта 55%
даної впевненості не мають.
Вражає те, що 100% опитуваних вважають, що навіть, якщо вони не будуть
в майбутньому працювати перекладачами, то знання іноземних мов все одно
знадобиться їм у житті, 95% користуються можливістю читання книг та
перегляду фільмів в оригіналі, і лише 5% не приваблює таке заняття.
Досить цікавим є те, що 100% опитуваних вважають, що знання іноземних
мов дають більше шансів для отримання високооплачуваної престижної роботи,
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95% мають користь від володіння іноземними мовами у повсякденному житті, а
саме: можливість спілкуватися з іноземцями, можливість розуміти зміст
іноземних пісень, перегляд та читання книг в оригіналі, можливість
додаткового заробітку, змога розуміти інструкції до медицини та техніки, які
написані іноземною мовою, полегшене використання Інтернету.
Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному
виробництві спричинив якісні зміни щодо способів передачі, прийняття,
обробки і зберігання інформації у всіх сферах і галузях професійної діяльності
людини та спричинив потребу підвищення якості підготовки до її виконання. У
Західноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, положеннях Національної
доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, галузевому стандарті
підготовки фахівців економічних спеціальностей наголошується на
необхідності володіння англійською мовою професійного спрямування,
навичками орієнтації в інформаційному просторі та продуктивного
використання Інтернет-ресурсів [2].
Наступна сучасна тенденція у галузі навчанні ділової англійської мови
полягає у можливості використання комп‘ютерної гри та комп‘ютерної
симуляції з метою навчання студентів ефективному спілкуванню у найбільш
типових ділових ситуаціях. Для ефективного застосування комп‘ютерної гри у
навчанні іноземної мови важливо розуміти, що комп‘ютерну гру, відповідно до
останніх досліджень, можна визначити як форму мистецтва, яка з‘явилась
завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. При цьому, на
відміну від статичних та динамічних форм мистецтва, комп‘ютерна гра не лише
відтворює середовище, але, насамперед, надає можливість отримати
інформацію про середовища через безпосередню взаємодію з ним [3].
Отже, ми чітко бачимо, що у наш час з'являється все більше і більше
охочих знати іноземні мови. Вони розуміють важливість їх вивчення. Вони не
вважають це прагнення лише даниною моді, а замислюються про ті переваги,
які дає знання іноземних мов будь-якій культурній людині. 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. Адже, як відомо, престижні
організації, зазвичай, або самі є представниками іноземних фірм, або ведуть з
ними активну партнерську діяльність. А там без знання іноземної мови не
обійтися. Іноземні мови покращують якість нашого життя у всіх її сферах.
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CRITICAL THINKING IN ESP
The abstract discusses important issues related to the methodological
considerations for critical thinking in the ESP context. The authors present the
interpretation of the critical thinking approach in terms of teaching English with the
focus on its effective professional use by students in their future career. The
algorithm of developing the skills to think critically as well as the ability to present
argumentative reasoning in a proper way are outlined to support the theoretical
assumptions which current researches in the ESP methodology aim at.
The ultimate educational aim is to shape well informed learners, who are able to
process information in a proper way and to generate important, useful, and interesting
ideas. Another important goal is to educate learners who have the ability to think
analytically and critically, to use what they know to enhance their own lives and also
to contribute to their community. The two aims for education as a vehicle to promote
critical thinking are based on certain assumptions within the academic context,
primarily related to curriculum requirements, education standards, acquired
knowledge and skills that are to be formed.
Modern educational systems in the developed countries that serve as an example
for other nations to follow due to the new trends in the global world, are
characterized by careful analysis, clear thinking, and reasoned deliberation. It is on
the basis of these considerations that the capacity for critical assessment and analysis
emerges as fundamental for enjoying a good quality of life. Research findings of D.
Atkinson (1997), H. D. Brown (2004), A. Fisher (2001), D. Krieger (2005), S.
Scollon (1999) claim that these skills are learnable and that with practice students
show progress in their ability to perform functions such as stating opinions, giving
logical support, recognizing the flaws in each other's arguments, generating ideas,
sustaining a dialogue, and analyzing a text.
The algorithm to form critical thinking skills properly includes several important
steps that cover the main methodological and content-related issues, namely:
1) the use of activities that have various answers or solutions. This gives
students more options in solving a problem. Moreover, the fact that students may
produce different answers and solutions provides an additional opportunity for them
to explain their reasoning. This makes students more aware of various aspects of the
topics under discussion;
2) students might need time for challenging tasks due to the difficulty that
hinders their accomplishment. Respecting the need for time helps facilitate training of
the language learners‘ skills;
3) it is advisable to model clearly all the tasks that students are supposed to do as
a model involves demonstrating how the teacher would approach an activity. This
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will eliminate possible uncertainties for students as they begin an activity which may
appear daunting at first;
4) to outline the steps that students are to follow by breaking them down into
chunks is a good way to go. This makes it easier for students to understand the
activity, helps them organize what they are doing and enables the teacher to follow
along, making sure that the learners are on track;
5) to promote interaction among students and mix groups is another essential
stage. As a facilitator it is the teachers‘ job to give them a jumpstart if they need it.
Quite often students gravitate toward their friends and thus feel comfortable. Yet
students benefit from talking to those whom they would not otherwise associate with
in order to become exposed to different points of view;
6) encouraging students to have a sense of curiosity and a community of inquiry
is a good way to inspire curiosity by modeling situations that make learners intrigued
and curious as well as advising students to maintain a questioning attitude in a
respectful manner;
7) to challenge students to explain and justify their views clearly is worthwhile
as it necessitates the urge for them to provide support for their views, judgments and
decisions. Sometimes it is advisable to ask a student to elicit a clearer answer.
Challenging students allows them to evaluate their own ideas that can also be
accomplished by encouraging students to sustain their dialogues by probing each
other with follow-up questions in discussions.
Another important consideration is connected with the educator‘s role in
developing critical thinking skills, which is different from the typical mode in the
classroom. In order to engage students in critical thinking, the educator needs to act
as a facilitator to allow for discussion and encourage a free thought process, as well
as to encourage understanding of the idea that thinking critically does not always
result in the right answer, but instead sometimes ends in more questions or different
evaluations of the topic. The educator‘s role as facilitator also encourages peer
review process, and helps students to learn appropriate responses to conflicting
evaluations and opinions.
Activities such as writing essays and utilizing questions are examples of ways to
engage students in critical thinking in the classroom. Another option for an activity
that helps to enhance critical thinking is the use of wikis in education. These can be
utilized by having students create a wiki about the subject content they are studying
or by asking them to analyze the information currently available in existing wikis.
Such utilization of wikis, a web 2.0 application also enhance students‘ skills in
technology, while being another vital skill for both higher education and the
workplace. Persuasive speaking/writing is a relevant way to practice argumentation
discourse and serves to reinforce the standard academic English convention of stating
an opinion and supporting it logically. One activity that is exceptionally well-suited
to this is debate, in which all students involved have the opportunity to practise a
range of critical thinking skills as debaters and evaluators. In addition to providing
authentic listening, speaking and writing practice, debate is an effective activity for
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developing critical thinking skills because of its clear objectives which incorporate all
five main skill areas. The development of critical thinking skills is not only
applicable to core subjects but also to such modules and areas as reading,
mathematics, language, arts, science, and social studies.
The most impressive results of critical thinking lead to increased creativity,
performance, and literacy, as well as an increased awareness of the academic
environment. By challenging students to think critically, educators find themselves
being more critical about their subject of expertise. The use of online discussion
boards, distant learning activities (for example, MOODLE platform) resulted in the
enhancement of critical thinking, a better understanding of the initial information and
content presented to them in class. Having students track patterns in information
forces them to look at the information as a process instead of simply information to
be memorized and helps them develop skills of recognition and prediction.
Education should seek to prepare learners for self-direction and not preconceived roles. It is, therefore, essential that learners be prepared for thinking their
way through the maze of challenges that life will present independently. In other
words they should have the fundamental ability to determine the contours of their
own minds and lives through effective educational tools.
To sum up, enhancing critical thinking helps students become more
experimental and questioning of different aspects of sciences, in reading
comprehension and reading assessment. It allows educators to enhance their current
curriculum with activities and lessons that help to develop students‘ critical thinking.
The more advanced in their language performance students are the more deeply
engaged they are in critical thinking. So, it is necessary for teachers to structure
activities within a methodology based on critical thinking skills development. This is
essential for foreign students to adopt the academic practices of English.
Furthermore, a critical thinking approach to education facilitates language learning
because such thinking strategies deepen learning experiences, making the language
more meaningful for students. Moreover, it serves a vehicle through which language
learners can gradually develop other cognitive and learning skills in the ESP
classroom.
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CORPORATE CULTURE OF MODERN ENTERPRISE: KEY
CHARACTERISTICS AND FORMING MECHANISM
Today the questions of corporate culture`s use in the process of business
development administration by management and forming the proper corporate spirit
of employees takes on the special significance. It is connected, in particular, with that
the high level of corporate culture comes forward the key factor of enterprise` longterm efficiency towards the influence on workers` motivation, productivity and
efficiency of their labour activity.
The article deals with the research of corporate culture meaning, its features and
role in strategic management of a modern enterprise.
To date there are many different approaches to the interpretation of a ―corporate
enterprise culture‖ concept, however mostly all of them are to a considerable extent
alternative and mainly consist of the list of component elements, which together
form the corporate culture of an enterprise, but does not represent the primary
objective of its existence. Concerning the modern economic progress trends and on
the basis of generalization of existent theoretical knowledges it is possible to offer
our own determination of this concept.
Corporate culture can be defined as a complex of enterprise`s elements that
distinguishes it from other businesses, is directed on forming of favourable
microclimate in a company, its image, and based on the system of employees` values
in order to show good performance of their work efficiency.
Taking into consideration this determination it is possible to formulate the
primary purpose of corporate culture`s existence in any enterprise. It is the workers`
motivation to effective labour activity.
The important part of the corporate culture research of any enterprise is a
definition of its structural elements, types, forming mechanisms and role in the
process of corporate management.
Having studied different approaches to the definition of compound elements of
enterprises` corporate culture that are considered in scientific works of such scientists
as V. Spivak, K. Zhuravlev, E.Kapitonov, A.Averin and others.
Unsolved remains the questions of a single approach to the interpretation of
corporate culture`s structural elements. Nevertheless, despite the different
interpretations and heterogeneous sets of elements, authors have some general
opinions, in particular, the selection of such component elements of corporate culture
as mission, values, traditions, rules and codes of conduct, image, philosophy and
others.
530

The objective of the study is to analyze a ―corporate culture‖ as the main
mechanism that provides practical increase of efficiency of enterprise` work and
becomes one of the most important strategic goals of their effective development of
modern enterprises.
According to the classification of different types of corporate culture, in our
opinion, it is worth to divide them into two groups: traditional (adaptive, oriented to
the results, clan, bureaucratic typology of J. Sonnenfeld [1]) and untraditional
(manipulative and harmonizing [2]). The necessity of selecting the untraditional types
of corporate culture explains that the traditional classifications are to a certain extent
superficial and doesn‘t enough take into account the model of human conduct on the
whole, and not only in the workplace.
The mechanism of forming the corporate culture of an enterprise assumes the
distinguishing stages of its implementation and principles of functioning.
The implementation of effective corporate can be reduced to 5 stages [3]: the
analysis of internal enterprise`s organizing processes; the analysis of psychological
climate in the enterprise; the formation of corporate culture model (determining
purposes and basic values; laying down the rules of employees` behavior concerning
the basic values; depicting traditions and symbolism [4]); implementing and
supporting the model. The corporate culture principles are essential basic statements
that provide its formation and development. Many researchers distinguish among
basic and particular principles. To basic principles relate social and economic
principles and principle of intellectual development; systemic principle; principle of
measure and utility, transparency and constant improvement, coordination, necessity;
reword principle and principle of legal accordance). To particular principle relate
principle of free demonstration, coordination and conformity and accuracy; principle
of self-oriented management; principle of ―manager-employee‖ relationship;
principle of standard [5].
Today a corporate culture plays an important role in the system of personal
management and is considered as strategic tools for orientation of all subdivisions
and employees on general objectives, raising initiative, providing loyalty to general
business, facilitating the process of communication. Effective motivated mechanism
that should operate at any enterprise is able to solve many difficulties which arise in a
strategic personnel management. A corporate culture as its basis facilitates the
establishment of ―strategic disposing‖ of employees, that increases their work activity
and optimizes strategic management as the whole [6].
Concerning modern conditions of economic development domestic companies
are engaged in the problem of their own survival and compared to foreign enterprises
do not to the development of corporate culture. All corporate culture of domestic
enterprises is taken mainly to the employees` appearance, joint entertaining eveningparties, ignoring the basic needs of their employees and not enough realizing the
importance of creation of common cooperate spirit, behavioral style and self531

consciousness of employees` professional activity. However, corporate culture of
successful foreign companies, such as ―Nucor‖, ―Apple‖, ―Intel‖, ―Google‖, can
become an example for domestic enterprises which can adjust and use some its
features in Ukrainian realities. So, we consider that domestic companies can change
the attitude toward their workers, perceiving them not only as labour force, but as
ordinary people with the necessities and desires. On the whole philosophy of
enterprises of the future is represented by words, written on the corporate slogan of
Google: ―We realize that our employees` needs are very different, and this makes us
manage to provide the support of their individual orientation [7].
Our priority today is to give such program which can be adapted to the concrete
necessities each of them, whether he likes to travel on the glaciers of Alaska, whether
wants to go out on a pension in age of forty years or is going to adopt three children‖
Thus, a corporate culture is examined as the main mechanism that provides the
practical increase of efficiency of enterprise` work. Considering all the positive
aspects of corporate culture, we can state that the formation of its high-level for
modern enterprises should become one of the most important strategic goals of their
effective development.
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FORMING OF FUTURE MANAGERS` PROFESSIONAL QUALITIES
BY FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION
For the effective renewal of the vocational training system of specialists in
economics a particular meaning acquires the problem of an efficient interaction in
occupation on the base of mastering foreign language intercourse.
The level of language proficiency of specialists in economics will probably have
a great influence upon competitive ability of national enterprises. The specification of
foreign language learning as a curricular subject and the peculiarities of its teaching
in economic department (students` training in different level, the absence of natural
language environment, term-reduced training, considerable size of studying subjects,
fallen methodical supply) determines the priority of the task of professional qualities`
formation based on self-oriented ground, increasing the opportunities of this process
through the integrity, functional pedagogical analysis and peculiarities of foreign
language professional intercourse of future specialists.
A great deal of pedagogical researches is devoted to the growth of quality
vocational training of all levels` managers and the increase of general managerial
culture. Its analysis let us ascertain the availability of different contradictions, in
particular the difference in social priorities in this sphere and the absence of scientific
principles of integral willingness to professional activity, realizing the need in
creating the system of professional determination and unclearness of pedagogical
conditions, criteria and characteristics of professional qualities` formation [1].
Vocational training is a necessary precondition for the formation of a person as a
specialist, a social competent and emotionally mature person with high professional
skills that determine his way of living, special, professionally oriented, responsible
point of view and the feeling of belonging to a professional community [4].
The process of becoming a specialist foresees the following:
• social maturity (acquiring legal norms, means of common professional
interaction, cooperation, accepted by the society techniques of professional
communication);
• personal maturity (acquiring the means of self-expression, self-development,
countermeasures of professional deformation, emotional burnout of a person);
• performance maturity (acquiring high-level professional activities, means of
self-realization and self-identity in profession, the capacity for creative expressions of
their identity).
The systematically structured approach is the most promising in the
development of professional skills. It takes into account all specific peculiarities of
professional activity and personal characteristics. Within this approach not only all
kinds of learning are used, but also the whole complex of new methods of educational
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activity (design, role and business plays, different types of the social-psychological
training and other) develops [2; 364].
The effectiveness of students` professional activity is closely related to the
communicative competence, which includes linguistic and rhetorical competence. It
is also the basis of communication culture. Different communication barriers can
impede the successful implementation of functional responsibilities. There are
communication barriers such as semantic, organizational, physical, non-verbal,
perceptual, motivational, emotional, cultural, and linguistic (N.P.Statinova).
Based on the analysis features of future managers` professional activity were
identified the following groups of professional qualities:
- communicative (communicative awareness, influence, tolerance, creativity,
conciseness, credibility);
- administrative (efficiency, initiative, good organization, flexibility, ability to
take justified risks and to classify professional information);
-professional (analyticity, predictability, competitiveness, coordination ability,
computer literacy, fluency in native and foreign language);
-personal (professional responsibility, humanity and independence, reflective,
sensual ability, the adequacy of self-evaluation and ways to respond to conflict
situations, emotional stability and adaptability, confidence in actions).
There are such indicators of speech culture`s formation: correctness, accuracy of
expression, quality and accessibility of presentation, clarity and expressiveness of
speech, the richness of linguistic resources, appropriateness of expression, lack of
"word-parasites", diversity of vocabulary, consistency, and stylistic perfection.
Learning activity forms the high communicative awareness of students, which is
considered as the integral quality and combines personal and professional settings.
Successful professional communication of students is based on developed empathy as
a psychological willingness to perceive feelings of other man as own, and reflective
ability, which allows analyzing the thoughts and actions. Therefore, empathy and
reflection are important professional qualities of experts in the field of administrative
activity [4]. Purposeful work in the learning a foreign language in order to develop
these options stimulates subjective activity of students and prevents the emergence of
communication barriers. Largely, forming of skills and abilities of active listening
facilitates these tasks [3; 56].
Thus, forming of professional qualities will be successful if you do the
following actions:
1) practice in the process of learning a foreign language communicative business
situations, in which the personality communicative necessity of future specialists will
be realized, the selection of maintenance, facilities of professional co-operation
comes true jointly with business partners;
2) enhance the professional orientation of learning a foreign language through
modeling professional and social contacts of professional activities, to combine
analytical and verbal stage of learning activities, to predict and to prevent possible
communication barriers in professional communication in a foreign language;
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3) provide organizational excellence of professional activities through a
combination of individual, group, collective tasks in the process of learning a foreign
language;
4) enhance the socio-cultural component through authentic, descriptiveness of
educational material and consideration of national characteristics of business etiquette
and mentality of native speakers.
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BANKS: ORIGIN AND FUNCTIONS
Many people give their financial resources to the banks, in order to have a profit
on loans given, which is called an interest. But what is a bank? What does it
definition means? What is the origin of modern banking? What are the functions of
banking system? That is the purpose of this study.
A bank is an institution that deals with money and provides other financial
services. Banking is the business a bank engaged in. Banking in its modern sense
evolved in the 14th century in the rich cities of Renaissance Italy but in many ways
was a continuation of ideas and concepts of credit and lending that had its roots in
the ancient world. In the history of banking, a number of banking dynasties - notably,
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the Medicis, the Fuggers, the Welsers, the Berenbergs and the Rothschilds - have
played a central role over many centuries [2].
Banks act as payment agents by conducting checking or current accounts for
customers, paying cheques drawn by customers on the bank, and collecting cheques
deposited to customers' current accounts.
Banks borrow money by accepting funds deposited on current accounts, by
accepting term deposits, and by issuing debt securities such as banknotes and bonds.
Banks lend money by making advances to customers on current accounts, by
making installment loans, and by investing in marketable debt securities and other
forms of money lending.
A bank can generate revenue in a variety of different ways including interest,
transaction fees and financial advice. The main method is via charging interest on the
capital it lends out to customers. The bank profits from the difference between the
level of interest it pays for deposits and other sources of funds, and the level of
interest it charges in its lending activities [1].
There are several types of banks:
retail banking, dealing directly with individuals and small businesses;
business banking, providing services to mid-market business;
corporate banking, directed at large business entities;
private banking, providing wealth management services to high-net-worth
individuals and families;
investment banking, relating to activities on the financial markets.
Banks also performs several economic functions:
- Issue of money, in the form of banknotes and current accounts subject
to check or payment at the customer's order.
- Credit intermediation – banks borrow and lend back-to-back on their
own account as middle men.
- Credit quality improvement – banks lend money to ordinary commercial
and personal borrowers (ordinary credit quality), but are high quality
borrowers.
- Asset liability mismatch- banks borrow more on demand debt and short
term debt, but provide more long term loans. In other words, they borrow short
and lend long.
- Money creation – whenever a bank gives out a loan in a fractionalreserve banking system, a new sum of virtual money is created[3].
- So, banking system is a wary important part of economy. It performs
several functions, and help people to make a profit on loans given. They are
places to store money, make basic investments like term deposits, sign up for a
credit card or get a loan. Behind this mundane view, however, is a highly
regulated system that ties our day-to-day banking back into the wider financial
system. In this article, we‘ll look at commercial banks, how they are created
and what their larger purpose is in the overall economy.
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МІЖКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ФОРМУВАННІ
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Формування міжкультурної толерантності студентів у процесі вивчення
іноземної мови зумовлена добою змін, що відбуваються в Європі, зокрема, у
контексті європейської інтеграції України. Шлях до участі у європейській
культурі проходить через розуміння власної самобутності, власний розвиток,
завдяки спілкуванню з іншими, і, як наслідок, взаємозбагачення. Це можливо
завдяки відкритості та діалогу, утвердженню толерантності у взаємовідносинах.
Особлива роль у контексті інтеграції України у світову спільноту відводиться
досконалому
володінню
іноземними
мовами.
Для
повноцінного
міжкультурного спілкування недостатньо володіти лише комунікативною
компетентністю.
Взаєморозумінню із представниками інших мов та культур, а також
уникненню міжкультурних непорозумінь сприяє наявність соціокультурної
компетентності. Треба зазначити, що соціокультурна компетентність
передбачає формування, перш за все, міжкультурної толерантності. Це
пов'язано, на думку І. Ємельянової, із тим, що ―у сучасному суспільстві
нетерпимість все частіше стала переходити у різні форми екстремізму, що
розпалює ворожнечу, національну розрізненість, що породжує соціальні
конфлікти‖ [3, c.15].
Тому прояв толерантності – терпимості до іншого способу життя,
поведінки, звичок, почуттів, думок, ідей та вірувань – є безперечною умовою
існування особистості в полікультурному світі. На сьогодні аналіз науковопедагогічної, психологічної та методичної літератури свідчить про те, що
актуальність проблеми формування міжкультурної толерантності не підлягає
сумніву в педагогічній науці.
Ф. Бацевич виділяє поняття міжкультурної толерантності як терпимість,
ставлення з розумінням (а часто з інтересом та симпатією) до наявних
537

відмінностей у комунікативній поведінці учасників міжкультурної комунікації,
які залежать від відмінностей у рідних мовах і культурах їх носіїв[1].
У цьому ж контексті, але більш чітко щодо міжкультурної толерантності
висловився Д.Зіновьєв. Зокрема, він писав: ―Міжкультурна толерантність – це
моральна якість людини, яка характеризує терпиме відношення до інших
людей, незалежно від їхньої етнічної, національної або культурної
приналежності, терпиме відношення до іншого роду поглядів, звичок;
необхідна по відношенню до особливостей різноманітних культурних груп чи
до їх представників‖. Науковець зазначає, що міжкультурна толерантність є
ознакою впевненості у собі та розуміння надійності своїх позицій, ознакою
відкритості для всіх ідейних напрямів, ознакою людини, яка не боїться
порівняння із іншими точками зору й не уникає духовної конкуренції.
Міжкультурна толерантність виражається у прагненні досягти взаємної поваги,
розуміння та злагоди різних інтересів та точок зору[4].
О. Скуратова вважає, що толерантність має бути соціальною нормою, що
забезпечує стійкість до конфліктів на етнічному та соціальному ґрунті, й тим
самим сприяти забезпеченню миру та безпеки у всьому світі [6].
О.О. Першукова зазначає, що в процесі підготовки студентів до
міжкультурної взаємодії необхідно звернути особливу увагу на теми, що
відображають:
- загальноєвропейські цінності: свободу, демократію, права людини в
суспільстві;
- прагнення до збалансованості інтересів представників різних країн, до
проведення спільних акцій, спрямованих на розв'язання екологічних,
економічних, соціальних і політичних проблем сучасної Європи і світу;
- відкритість і толерантність до представників інших культур, готовність
вивчати традиції і звичаї інших народів;
- відмову від упередженого ставлення до іноземців, готовність знайти
взаєморозуміння [2,5, с.116-118].
Отже, ми можемо зробити висновок, що міжкультурна толерантність – це
моральна якість особистості, яка передбачає терпимість до інших точок зору та
думок не залежно від національної та культурної належності, що сприяє
взаєморозумінню між представниками різних мов та культур. Формування
міжкультурної толерантності відбувається у процесі міжкультурної комунікації
з носіями іноземної мови.
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Під жаргоном розуміють різновид мови, що використовується переважно в
усному спілкуванні окремою соціальною групою, яка об‘єднує людей за
ознакою професії, інтересів, звичок, занять, суспільного становища чи віку [2, с.
59].
Молодіжний жаргон є одним з шарів розмовного стилю сучасної
української мови, який динамічно змінюється і поповнюється. Як зазначає О.
Пономарів, «дуже багато жаргонізмів виникає в молодіжних колективах,
зокрема студентських…» [3, с. 100]. Це й обумовило актуальність даної теми.
Існує думка, що метою вживання жаргонізмів є приховування значення
сказаного від непосвячених. Це не так – при бажанні знайти значення будьякого жаргонного терміна в Інтернеті або спеціальному словнику (але, знову ж
таки, не у професійній літературі) може будь-хто. Незважаючи на те, що
використання жаргонізмів вважається поганим тоном, вони широко
застосовуються представниками багатьох професій. Жаргонний термін у
більшості випадків куди лаконічніший офіційного, і тому його можна швидше
сказати або написати. Помірне вживання жаргонізмів майже не ріже слух,
проте, зловживання ними виглядає з боку щонайменше смішно.
У молодіжному жаргоні, як у дзеркалі, відбивається процес змін в
суспільстві, в тому числі вищеназвані процеси (зняття заборон, цензури,
посилення впливу мови злочинного світу, розширення сфери усній
непідготовленою мови) вплинули на молоде покоління, що знайшло
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безпосереднє відображення і вираження в мовою молодих.
Молодіжні
жаргонізми
становлять
експресивні
позначення
загальновідомих понять: предки (батьки), чувак (хлопець), баскет (баскетбол),
бабки (гроші), олдовий (старий), фацет (чоловік, хлопець), бачик (телевізор),
стріха (свідомість, здоровий глузд), баклажан (алкоголік), шухляда (щелепа). У
мові школярів і студентів можна натрапити на слова: хвіст (нескладений іспит),
зрізатися (не скласти іспит), автомат (залік, поставлений викладачем без
спеціальної співбесіди), шпора (шпаргалка). Такі слова, як правило,
відображають фамільярне або гумористичне ставлення до предмета мови.
Психологічною основою появи молодіжних жаргонних слів є споконвічне
прагнення молоді підкреслити свою дорослість, незалежність і нестандартність
у поведінці та судженнях [2, с. 218].
Отже, більшість жаргонізмів становлять слова загальнонародної мови,
вживані в специфічному значенні. Крім того, до цієї категорії лексики входять
слова, деформовані або скорочені всупереч загальномовним моделям: губа –
«гауптвахта», маг – «магнітофон», велик – «велосипед», універ – «університет».
Досить специфічною групою жаргонізмів є такі, що мають англійське
походження. Їх можна поділити на кілька підгруп. Перша підгрупа складається
зі слів, що і за звучанням, і за семантикою збігаються з англійськими, але
графічно передаються українськими літерами: «денс» − танець, «смайл» −
посмішка, «френд» − друг, «парті» − вечірка, «кеш» − гроші. Другу підгрупу
складають англійські слова, які в українському молодіжному жаргоні мають
трохи інше значення, ніж в англійській мові: «серн» − світо, гулянка (в англ.
«засідання», «сесія»); «саунд» − гучна музика (в англ. «звук»). Нарешті, до
третьої підгрупи входять англійські слова, які отримали в жаргоні афікси,
властиві слов'янським мовам: «піпли» − люди, «суперовий» − визначний,
«бестовий» − найкращий, «аська» − програма для спілкування через Інтернет, і
навіть «моня» − монітор. Англійський прикметник «bad» («поганий») дав
початок жаргонізму «набедити» − зробити щось погане [4, с. 64].
Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив має комп‘ютеризація.
Передача сенсу, ідеї, образу при появі комп‘ютера отримала додаткові
можливості в порівнянні з листом і печаткою. За рахунок цього інтернет-сленг
проникає в молодіжну мову.
Отже, специфіка молодіжного жаргону в тому, що до нього весь час
надходять нові, «свіжі» слова, які відбивають зміни у нашому житті. Це
своєрідний «полігон» для випробування новотворів. Парадокс, однак, у тому,
що, як тільки слово-жаргонізм стає загальновідомим (як це, наприклад, сталося
зі словом «тусовка»), молодь швидко втрачає інтерес до нього і замінює його
іншим. Таким чином, молодіжний жаргон виконує функцію своєрідного
«фільтра» для новотворів.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МЕНЕДЖЕРІВ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Пріоритетне завдання сучасної системи освіти – підготовка
кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який не лише володіє
певним рівнем знань, умінь і навичок, але й може практично застосовувати їх
для успішного досягнення поставленої мети. Сьогодні випускники сучасних
вишів повинні поєднувати в собі професійні, міждисциплінарні та інноваційні
навички і компетенції для отримання сучасних предметно-специфічних знань,
щоб мати можливість внести свій вклад з метою задоволення все більш
широких потреб ринку праці і суспільства в цілому. Як свідчить історія,
технічний прогрес без відповідного духовного не сприяє загальному розвитку
суспільства і навіть може відкинути суспільство на нижчий щабель розвитку.
Успішний багаторічний досвід якісної професійної освіти провідних
світових країн спонукає до вивчення закордонних моделей формування
професійної компетентності майбутніх фахівців, зокрема менеджерів. Аспекти
цієї проблематики досліджували у своїх працях такі вітчизняні науковці, як
Л.В. Батченко, В. Клачко, В.І. Куценко, Л.В. Чорна та інші.
У нових умовах ринкова конкуренція підштовхує провідні країни до
пошуку унікальних моделей менеджменту, що накладає свій відбиток і на
формування системи менеджмент-освіти. У зв‘язку із цим доцільно
проаналізувати практику підготовки менеджерів у ВНЗ за кордоном. Особливо
важливо відзначити, що закордонний досвід неоднорідний за своїм характером.
У різних країнах унаслідок цілого ряду історичних, економічних і політичних
умов сформувалося три моделі підготовки управлінських кадрів: англоамериканська, французька та японська (табл. 1) [1, с. 67].
Таблиця 1.
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Моделі підготовки управлінських кадрів
Модель
Зміст
Підготовка управлінських кадрів передбачається на базі
шкіл бізнесу і шкіл менеджменту, що є у переважній
Англобільшості структурних підрозділів більш великих навчальних
американська
закладів (як правило, університетів). Виконання цієї функції
перебуває під контролем держави.
Підготовка
управлінських
кадрів
передбачається
винятково на базі корпорацій і, як правило, без відриву від
Японськ виробництва. У рамках університетських курсів студентам
а
читають лише окремі курси з менеджменту, націлені швидше
на загальний інтелектуальний розвиток слухача, ніж на
підготовку відповідного фахівця.
Провідне місце в системі підготовки управлінських
кадрів відводить спеціалізованим навчальним закладам, так
званим вищим комерційним школам. Відмінною рисою в
Француз
цьому випадку є те, що такі школи існують при регіональних
ька
торгово-промислових палатах, які відіграють першорядну
роль у визначенні спеціальностей і спеціалізації, так само як і
у визначенні напрямів розвитку цих шкіл.
Розходження між цими моделями виявляються в тому, на якій базі
організовано підготовку менеджерів і на які структури в суспільстві
покладається відповідальність за виконання цієї функції. На сучасному етапі
розвитку американської системи управлінської освіти чітко проглядаються
характерні тенденції у викладанні менеджменту. Якщо раніше навчали
переважно мистецтву управління, то зараз – науці. Незважаючи на специфіку
підходів до навчання в різних школах бізнесу, загальною для них рисою стає
перенос акценту на людину. Обсяг підготовки з психологічних дисциплін у
навчальних програмах доходить до 40-60%. Гуманізація освіти дає можливість
людині аналізувати ситуацію, тобто виявляти причинно-наслідкові зв‘язки,
вміти інтегрувати і синтезувати інформацію, мати гнучке, оригінальне
мислення, багату уяву. Ця обставина знаходить висвітлення й у «філософії»
самого менеджменту. Так, концепція відомої американської корпорації IBM
заснована на «трьох стовпах віри», де на перше місце висувається повага до
особистості, на друге – увага до клієнта, а останнє місце займає висока якість
роботи [1, с. 67-68].
Аналіз досвіду японської системи менеджмент-освіти показує, що в цій
країні так і не прийшли до ідеї спеціалізованої підготовки управлінських
кадрів. Керівників тут навчають безпосередньо в організаціях, послідовно
проводячи їх через ланцюжок посад, починаючи з найнижчих. Цьому сприяє
висока виробнича культура японців і майже відсутня плинність кадрів [2].
У рамках французької моделі підготовка керівних кадрів, крім
університетів, здійснюється у вищих комерційних школах і школах управління
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та адміністрування. Ці заклади мають дуже високу репутацію й орієнтуються в
першу чергу на професійну підготовку державних службовців. Багато
менеджерів вищої та середньої ланки – випускники Національної школи
адміністрування, з якої вийшло не одне покоління державних чиновників і
керівників економіки та торгівлі. Французькі управлінці утворюють
відокремлену соціальну групу, чому всіляко сприяє існуюча система вищої
менеджмент-освіти, що підтримує зв‘язки з випускниками та культивує їх
елітарність. Самі випускники відомих університетів створюють різного роду
спільноти й об‘єднання, які відіграють впливову роль у французькій політиці та
бізнесі. Крім того, особлива увага приділяється жорсткій системі відбору
кандидатів на навчання, особливо у вищих комерційних школах. Щоб
витримати високий конкурс на вступ, випускники середніх шкіл ще рік або два
інтенсивно займаються на підготовчих курсах зі значним математичним
ухилом, що розвивають здібності до абстрактного мислення [4, с. 194].
Загалом підготовка фахівців-менеджерів у ряді західних країн включає
індивідуальну роботу під наглядом вищого керівництва; навчання в
спеціальних центрах; стажування в іншому закладі, у тому числі й за кордоном;
роботу керівників, які навчаються за індивідуальними програмами без відриву
від виробництва; участь фахівців у роботі постійно діючих гуртків для
керівників різних рівнів; самостійне навчання фахівців за індивідуальними
програмами; планомірне просування по горизонталі; участь фахівців у
наукових заходах, нарадах, конференціях, симпозіумах, круглих столах тощо
[3].
Наразі загальновизнано, що найбільш просуненою сьогодні є англоамериканська модель підготовки управлінських кадрів. Її відмінними рисами є
двоступеневість основної освіти, безперервність навчання, гнучкість і
практична спрямованість навчальних програм. Але варто відзначити, що
система менеджмент-освіти у різних країнах дуже зближається. Менеджмент як
професія та як галузь знань стає інтернаціональним.
Безсумнівно, з урахуванням історичного досвіду й сьогоднішньої
об‘єктивної реальності в України повинен бути свій шлях розвитку системи
підготовки управлінських кадрів. Разом з тим, окремі прогресивні елементи
закордонного досвіду управлінської освіти можуть бути використані у нас уже
сьогодні [1, с. 68].
Отже, цивілізований світ уже давно прийняв як основний принцип життя
постулат про те, що економічні досягнення та рівень розвитку системи освіти
тісно взаємозалежні й що боротьба за рівень життя нації починається в
аудиторіях шкіл і вищих навчальних закладів. У першу чергу це стосується
вищої управлінської й менеджмент-освіти, тому актуальним для України є
пошук закордонного еталона системи підготовки управлінських кадрів для його
наступної творчої адаптації з урахуванням національних особливостей і
власних освітніх надбань.
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COMMERCIAL BANKS AS ECONOMIC DRIVERS IN THE BANKING
SECTOR OF UKRAINE
The development of market relations is impossible without an effectively
functioning banking sector due to which the interaction between all the participants
of state economic mechanism gets realized. The research shows that commercial
banks are considered the nucleus of the financial system of any country as they
concentrate the financial resources of depositors and thus open access to borrowers
who are eager to make loans, at the same assisting the development of the real sector
of economy.
Many leading Ukrainian economists O.V. Dzyublyuka, I.O. Liuta, M.P.
Denisenko, M.I. Savluka and others conducted the research on the role and place of
banking institutions at the financial market of Ukraine.
Commercial banks are financial institutions and financial intermediaries that
accept deposits and then channel them into lending activities, either directly or
through capital markets. Actually, banks connect customers that have capital deficits
to customers with capital surpluses. Under, for example, the UK law, a banker is
defined as a person who carries on the business of banking, which is specified as:
1) conducting current accounts for his customers,
2) paying cheques drawn on him/her, and
3) collecting cheques for his/her customers.
‗Banking business‘ means the business of receiving money on current or deposit
account, paying and collecting cheques drawn by or paid in by customers, the making
of advances to customers, and includes other businesses. Banks borrow money by
accepting funds deposited on current accounts, by accepting term deposits, and by
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issuing debt securities such as banknotes and bonds. Banks lend money by making
advances to customers on current accounts, by making installment loans, and by
investing in marketable debt securities and other forms of money lending.
Commercial banks provide different payment services, and a bank account is
considered indispensable by most businesses and individuals. Non-banks that provide
payment services such as remittance companies are normally not considered as an
adequate substitute for a bank account.
The analysis of macroeconomic indicators of Ukrainian banking sector shows a
tendency of strengthening the role of banks as financial intermediaries in the national
economy (see Table 1). For example, banking general assets in 2014 doubled (2.5
times) as compared to the year of 2008. Bank institutions of Ukraine have become
more oriented to credit arrangements, with the growth of credit portfolio management
services. The latter implies the review of portfolio management capabilities,
involving organization structure and interplay with other functions including risk,
origination, treasury, middle office, regulatory, group and trading.
There is also an upward tendency to help both individual customers, insurers,
fund managers, government agencies and corporations develop the infrastructure,
tools and insight to assess risk and manage their credit portfolios more effectively,
with the result of enhancing portfolio performance and profitability.
Table 1.Macroeconomic Markers of Banking Sector Performance in
Ukraine
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The analysis is done on the data released on the official site of the National
Bank of Ukraine (NBU) [3].
National economy cannot effectively function and develop without the adjusted
mechanism of money calculations, which pierces all the spheres of economic activity.
The variety of services which are providedby commercial banks does not mean that
all of them execute the identical list of operations. Every bank determines the specific
sphere of the activity, considering the needs of clientele which it serves. However,
there exist a range of basic, fundamental functions due to which a financial institute is
regarded as an establishment of the banking system. There primary and secondary
functions of a commercial bank: accepting deposits, advancing of loans, and others
[2].
In terms of management Ukrainian commercial banks are certain financial
institutes that are mostly adjusted, both in legal and structural sense, to the
redistribution of money resources, which in its turn provides their most efficient use.
The development of the banking system and financial market of Ukraine implies
fund raising activities. It means the priority of accepting deposits, the function having
become the basic method of getting financial resources of economy. The latter are
then redistributed by banks by allocating into credit investments or securities.
Statistics available for 01.12.2014 show that bank liabilities with the deposits of
individuals and companies comprised 1,162, 844 million hrv, the number is 7 %
bigger than for the same time span last year.
The important factor for enhancing the resource base of banks is making the
better use of available sources by turning them into credit resources. The research
showed that the major part of financial resources in commercial banks emerged due
to the depositary money of clients on their current and savings accounts. It is one of
the most reliable and cheapest sources of raising finance, the volumes of which
depend on the collection and payment system. It means, first and foremost, the trust
of population to the banking system, the growth of which will be crucial for the
increase of finance resources in commercial banks.
The analysis of structure of banks‘ liabilities (01.01.2014)shows that the major
part of banking funds belongs to the clientele of banks, fluctuating from 36,8% in
VTB to 75,1% in Privatbank. The largest share of other banks have VTB Bank −
52.9%, and the lowest − Bank "Forum" (1.5%), for Raiffeisen Bank Aval and
Oschadbank this proportion being respectively 28.6% and 26.9%. That is, every bank
in different ways of creating structures that affect the amounts of loans and interest
rates on loans [1, p. 64].
Commercial banks help the economic development of a country by faithfully
following the monetary policy of the central bank. Likewise, the central bank
depends upon commercial banks for the success of its policy of monetary
management in keeping up with requirements of a developing economy. Thus, it can
be concluded that commercial banks contribute dramatically to the growth of a
developing economy by granting loans to agriculture, trade and industry, by helping
to accumulate individual and business capital and by following the monetary policy
of the country.
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МОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ У
СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Мова в системі сучасного світу займає особливе місце в силу своїх
соціальних, пізнавальних та розвиваючих функцій, і важливим засобом
комунікації та зв‘язку. Знання однієї або декількох іноземних мов у наш час є
не тільки показником освіченості особистості, а й необхідною умовою
виживання в сучасному полікультурному світі.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства
іноземна мова перетворюється в інструмент, що дає змогу особам, які
володіють іноземними мовами, краще орієнтуватися в навколишньому
середовищі, успішно виконувати професійні ролі.
Динаміка міжнародного співробітництва у сферах науки, культури та
техніки передбачає розширення ділових і культурних зв‘язків із зарубіжними
країнами та зростаючу потребу у фахівцях, які володіють іноземною мовою.
Функціональний аспект іноземної мови як засобу реального та
повноцінного спілкування з людьми інших країн обумовлює необхідність
належної підготовки фахівців у відповідь на соціальне замовлення суспільства,
відповідно до якого оволодіння іноземною мовою має на меті не лише
отримання лінгвістичних знань, але й формування умінь і навичок практичного
застосування. Уміння використовувати іноземну мову в повсякденному житті
передбачає спілкування іноземною мовою, її залучення в усну чи писемну
комунікацію.
Потреба формування професійної іншомовної компетенції становить
відображення об‘єктивних потреб суспільства в цілому, зокрема в підготовці
майбутніх спеціалістів у сфері туризму та готельно-ресторанної справи.
Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка фахівців нового
профілю – менеджерів туризму та готельного господарства з новим
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економічним мисленням, різнобічними та глибокими професійними знаннями і
вміннями, здатних до постійного поповнення й оновлення знань, з досконалим
володінням іноземними мовами на рівні, який достатній для здійснення
якісного професійного іншомовного спілкування. Іноземна мова для менеджера
сфери туризму – це один із інструментів, який допомагає не тільки діяти,
переконувати, приймати рішення, а й створювати сприятливу ділову
атмосферу, розуміти культуру представника іншої країни та менталітет його
народу. Здатність якісно здійснювати професійне іншомовне спілкування
значною мірою сприяє підвищенню конкурентноздатності фахівців сфери
туризму на ринку праці.
В умовах стрімкого розвитку різноманітних міжнародних контактів
однією з обов‘язкових кваліфікаційних вимог до майбутніх працівників
готельно-ресторанної справи є вміння здійснювати професійно орієнтоване
спілкування іноземною мовою. Вони мають володіти не тільки певними
фаховими знаннями, але й будувати стратегію іншомовної комунікації з метою
передачі іншомовному співрозмовнику професійно орієнтованої інформації,
описувати явища, пояснювати факти та наводити аргументи для досягнення
бажаного результату.
До проблеми аналізу особистісних якостей фахівців сфери
обслуговування зверталися такі науковці: О. Левкова, М. Ломоносов, М.
Нечиталюк, Є. Прохоров, В. Різун, Л. Світич, Ю. Шаповал, А. Ширяева. Вони
визначають такі якості, як: комунікативні вміння, високий рівень загальної
культури, гуманність, мобільність, оперативність, емоційна стабільність,
ерудиція, високоосвіченість. На мою думку, такі особистісні якості фахівця є
найбільш значущі у фахівця сфери послуг.
На основі професійної самосвідомості та самопізнання студента
розвиваються професійно важливі якості особистості, які в свою чергу
забезпечують розвиток і формування психологічної готовності до професійної
діяльності [3] через реалізацію його творчого потенціалу.
Комунікативні вміння при використанні іноземної мови носять, на
відміну від «стереотипних механічних» мовних навичок, творчий характер,
оскільки умови спілкування ніколи не повторюються повністю, і щоразу
фахівцю доводиться заново підбирати потрібні мовні засоби та мовні навички.
Отже, знання англійської мови в сучасному світі – важлива конкурентна
перевага, і не лише для окремо взятої людини, але і для країни в цілому. Згідно
з дослідженням, що було проведене компанією Education First у понад
п‘ятдесяти країнах світу, існує пряма залежність між рівнем володіння
англійською та станом економіки. Пояснити це можна так: що краще фахівці
сфери послуг тієї або іншої держави знають англійську, то вища її інвестиційна
привабливість (звичайно, це стосується не всіх галузей економіки), тому
потрібно готувати кваліфікованих фахівців, які вже сьогодні готові працювати в
міжнародних компаніях.
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IDIOMS AS A MEANS OF STUDING THE ENGLISH LANGUAGE
English is a language particularly rich in idioms - those modes of expression
peculiar to a language (or dialect) which frequently defy logical and grammatical
rules. English idioms are a group of words which have a meaning which isn‘t obvious
from looking at the individual words. Without idioms English would lose much of its
variety, uniqueness and humor. The background and etymological origins of most
idioms is totally unclear. This is the reason why a study of the idioms is somewhat
difficult for students [3]. Although there are cases, where background, etymology and
history are known, even more interesting for explore. Some idioms of the "worldwide
English" have first been seen in the works of writers like Lewis Carroll, Shakespeare,
Sir Walter Scott, or even in the paperbacks of contemporary novelists. For example
of Shakespearian quotation can be found in the following sentence:"As a social
worker, you certainly see the seamy side of life."
There are different definitions of idioms. Let's analyze some of them.
One of the definition claims: an idiom is a combination of words that has a
meaning that is different from the meanings of the individual words themselves. It
can have a literal meaning in one situation and a different idiomatic meaning in
another situation. It is a phrase which does not always follow the normal rules of
meaning and grammar. For instance, "To sit on the fence" can literally mean that one
is sitting on a fence "I sat on the fence and watched the game".
However, the idiomatic meaning of "to sit on the fence" is that one is not making
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a clear choice regarding some issue. The politician sat on the fence and would not
give his opinion about the tax issue. Also, there are many changes that can be made
to an idiom.
According to Fowler, an idiom is a phrase where the words together have a
meaning that is different from the dictionary definitions of the individual words,
which can make idioms hard for ESL (English as a second language) students and
learners to understand [1].
Some of these changes result in a change in the grammatical structure that
would generally be considered to be wrong. To be broken literally means that
something is broken. The lamp is broken so I cannot easily read my book. To be
broke is grammatically incorrect but it has the idiomatic meaning of to have no
money. I am broke and I cannot go to a movie tonight.
There are a lot of different kinds of idioms, let‘s consider some of them and their
meaning:
1) “Above and beyond the call of duty” - if a person does something which is
above and beyond the call of duty, they show a greater degree of courage or effort
than is usually required or expected in their job.
2) “Brain drain- the departure of highly qualified people” (scientists, engineers,
etc.) for other countries, where they have better opportunities and usually better pay,
is called the brain drain.
3) “To fill someone in”. This idiom is often used when a person walks into a
situation and has missed some important information. Usually another person will
“fill them in” which means that they will let the person know what information they
have missed. This idiom is also used outside of business meetings in informal settings
to let someone know the information that they might have missed.
4) “Get the axe”- if someone gets the axe, they lose their job. When a company
is restructured, the senior staff are often the first to get the axe.
5) “Golden handcuffs”- the term golden handcuffs refers to a large sum of
money or a generous financial arrangement granted to an executive as an incentive to
stay in their job, or to ensure long-term cooperation after their departure.
6) Blow a deal . Hopefully this won‘t happen very often, but this idiom means
that the business deal won‘t be going ahead. So if you “blew a business deal” with a
client, it means your contract with them didn‘t happen, often because a mistake was
made [4].
These are just a few examples of a rich and varied collection of idioms in
modern English that are alive and well in everyday use.
By the study of idiom characteristics, by the analysis of culture differences
on idioms, it is clear that there are different strategies to take and different
principles to follow in idiom translation, but there is no certain formula and
absolutely correct definition about this. Base on the principle of the unity of form and
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content in the different conditions, translators should take flexible ways to translate.
Only by using proper strategies, following suitable principles and proficiency in
understanding general situation and features of idioms, could translators maintain the
original characteristics of the idioms and express their meaning clearly and correctly.
In addition to idioms, it is also worth exploring other commonly used ‗figures of
speech‘ which add colour and variety to the English language. These include:
metaphors, similes and hyperboles [2].
So as we can see idioms can be widely used and distributed almost in all areas of
life. So your mastering of idioms will help you with follow sphere:
- employment or with some important negotiations;
- expanding your English vocabulary;
- general knowledge of language;
- better understanding foreign language;
- communicating with native speakers.
- sound like a native speaker.
For the reasons mentioned above, learning idiomatic expressions is a very
necessary and important part of the language learning process; likewise, a lot of daily
speech is based on idioms; in this way, the learners will become more fluent in
English and will be able to communicate better, because many idioms are words and
expressions used all over the English speaking world.
On the other hand, lack of idioms knowledge has an academic impact on the
learners' overall performance. It is necessary for teachers and students to deal with
idioms in a suitable environment, where issues such as idiom definition or teaching
methodology are solved; in this way, the teaching learning process of English as well
as students and teachers will receive advantages related to the development of
communicative skill.
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ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
З огляду на те, що сучасний рівень інтеграції України в європейську
економічну спільноту спричиняє появу значної кількості економічних термінів
та активне їх використання фаховими спільнотами, а також враховуючи їхнє
часткове проникнення в розмовну мову, актуальним стає проблема вивчення
специфіки їхнього розуміння з метою перекладу фахово орієнтованої
економічної літератури.
Вивчення економічних термінологічних одиниць та зіставлення їх з їхніми
українськими еквівалентами вбачається можливим за умови відстеження
їхнього використання у оригінальній фаховоспрямованій літературі, джерелах
довідкового характеру та мережі Інтернет.
Проблеми семантичного походження економічних термінів, їхні
лінгвістичні особливості, та специфіка використання розглядалися у роботах
багатьох науковців [2,3,6].
Як стверджують ряд дослідників, сьогодні не існує єдиного трактування
таких понять, як «термін» та «економічний термін» [4]. Фахівці розглядають
поняття терміну по різному [1,5,6].
Нам імпонує визначення поняття терміна Б. М. Головіним, яке наводить Н.
С. Лиса, Т. М. Янкова. На думку Б. М. Головіна, термін це слово чи
словосполучення, що має професійне поняття й застосовується в процесі
пізнання та освоєння певного кола об'єктів і відношень між ними з точки зору
певного фаху [4].
Фахівці визначають кілька способів виникнення термінів. Оскільки
основні оригінальні фахові джерела економічного характеру є доступними
переважно іноземною мовою, пропонуємо розглянути запозичення як один з
основних способів їхнього виникнення. Можна стверджувати, що
найрозповсюдженішими є утворення термінів шляхом іншомовних запозичень,
наприклад: контролінг, ліверидж, бюргшафт, дисиміляція тощо. Існують
запозичення певних термінологічних одиниць з інших наукових сфер, вторинна
номінація – використання наявного в мові слова для називання наукового
поняття: споживчий кошик, водяний знак, власний заголовок, ритмічна
структура книги, сатиновий друк, чиста конкуренція, відчуження, ринок праці
та ін.
Варто зазначити, що англійські економічні фахові лексеми на
українському ґрунті здебільшого не зазнають морфологічних змін і тому
продовжують сприйматися як чужомовні, важкозрозумілі елементи: кліринг,
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лізинг, консалтинг, демпінг, андеррайтер, варрант, маржиналізм, делівері,
слоган, факторинг, паблікрілейшинз, венчурний, репорт тощо.
Можна стверджувати, що виникнення таких термінів сприяє розумінню
більш вищого рівня усвідомлення певних термінів. Ще одна, не менш важлива
група, охоплює терміни, які є специфічними виключно для україномовних
фахово спрямованих джерел.
Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що екстралінгвістичні
фактори спричинили появу великої кількості запозичень економічної
термінології.
Список використаних джерел:
1.
Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів / Д. І. Ганич,
І. С. Олійник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.
2.
Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н.
Головин, Р. Ю. Кобрин. – М.: Высшая школа, 1987. – 104 с.
3.
Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С. В. Мочерний, Я.
С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – Львів: Світ,
2006.
4.
Лиса Н. С., Янкова Т. М. Структурно-семантичні особливості
сучасної економічної термінології. Електронний ресурс. Режим доступу станом
на
16.04.2015
http://ukrmova.com.ua/zmist-zhurnalu/vipusk-14/strukturnosemantichni-osoblivosti-suchasno%D1%97-ekonomichno%D1%97terminologi%D1%97/
5.
Реформатский А. А. Введение в языковедение / [под ред. В. В.
Виноградова]. – М.: АспектПресс, 1996. – 536 с.
6.
Чорновол Г. В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне
вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань):
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г. В. Чорновол. – К.,
2004. – 23 с.
Tetyana Nazaruk
Scientific advisor: Kovalevska T.I., senior teacher
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
BARRIERS OF INTERNATIONAL BUSINES COMMUNICATION
Effective business communication or workplace communication is a necessity in
this competitive corporate world. A good dialogue among the employees can alone
ensure the success of quick and proper learning process. With good communication,
team members will be able to make right decisions in favor of the company and
considerably increase its profitability. However, knowledge of the communication
barriers in business is a must for human resource professionals so that they can invent
advanced techniques to deal with this issue.
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Effective communications will only happen if information is sent, received and
then understood. It occurs when the clear message is sent by the sender through an
appropriate medium who then gives feedback which shows that the message has been
understood. Several factors called barriers can lead to communication made
ineffective [2, p.28].
The most important barriers to effective communication in business can be
divided into 3 groups, each of them concentrating a set of the most typical problems
around it.
The first one is a language barrier. Linguistic difficulties are some of the biggest
barriers in communication between various cultures. Within this group the most
important barriers are:
Lack of common language: Language uses oral or written symbols to transmit
meanings from one person to another. Every human language has its own vocal
symbol system and its own grammatical structures. If the communicator and the
receiver belong to different language groups, their ignorance of each other‘s language
or the lack of common language will be a barrier to communication between them [1,
p.2].
Semantic Barrier: Words are said to have no meaning but they represent
arbitrary meaning associated with it. A word may have a variety of meanings and the
meaning attributed to a word by the communicator may not be the same as that of the
receiver‘s attributed meanings of that word. A word can have different meaning to
different people at different occasions.
Poor vocabulary: Poor vocabulary makes our message more difficult and less
effective. Our pen falters and tongue fumbles when we probe into our brain for a
suitable word or phrase. The words have different connotative and denotative
meanings. The communicator needs to know them clearly in order to use them with
clarity and precision.
Poor grammar and punctuation: Poor knowledge of grammar and punctuation
is a barrier to verbal communication. A good vocabulary is useless unless the
communicator acquires the knowledge of how to use it in a sentence. More than ever
before, the people involved in written and oral communication today must have
superior grammar skills because an understanding of grammatical structures provide
excellent basis for effective writing, speaking, listening and reading skills [1, p.3].
The second set of barriers is known as physical barriers. As a rule this group of
communication problems is the easiest to solve. They are:
Noise: It interferes with the transmission of the signals. It also refers to the
‗unwanted‘ signals of messages, which interferes and disturb the reception of the
wanted signals. This disturbance is usually in the form of sounds, but it need always
not be the sounds. It can be in visual, audio-visual, written, physical or psychological
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form also.
Time: The frequency of communication encounters affects the human
relationships and the intensity of human relations is affected by the amount of time
that passes between these encounters. If the employee does not communicate with
his/her superiors for a long time, or if husband and wife stay away from each other
for a ling time, it may create a communication gap between them, which may affect
their relationship.
Distance: The distance between the communicator and the receiver can be a
strong barrier to communication, if the technical devices of communication such as
telephone, telefax, etc are not available to link them. Faulty sitting arrangement in the
office can create a kind of communication gap, which can be eliminated by adjusting
the distance [4, p. 93].
Age: The age, maturity, educational background and the eras in which a person
grows up make a generation, which inevitably comes in the way of human
communication. The generation gap becomes obvious in their use of vocabulary and
style of speeches and the values of life to which they stick or adhere. Considering
his/her age and maturity, we tend to apply different standards of judgment to judge
the statements of the speaker.
Sex: Men and women communicate with one another according to their sex.
When they work together in a group, men tend to be more assertive, acquisitive, self confident and aggressive than women. This may be because a five year-old boy is
encouraged by his father to ‗hit back‘, but the boy‘s sister is told that girls ‗don‘t
fight‘. Thus, sex stands as a barrier to a direct, honest and appropriate expression of a
female‘s thoughts, opinions and beliefs. On the other hand, men are more assertive of
their thoughts and opinions. [3, p. 77].
The lust group of barriers is connected with socio-psychological problems of
communication. These kinds of barriers are the most difficult in solution because to
some extand they are caused by features of character and behavior of partners. These
barriers include:
Status barrier: Statue is a position or social rank of a person in a group. It
depends on the person‘s abilities, amount of pay, job-skills, seniority; type of work
assigned, age, etc. statue reflects the degree of power, authority, importance and
responsibility placed on an individual by other people in the society. The people at
the lower status are usually afraid of communicatively unpleasant and unfavorable
information to the high-status people.
Inference: We may have good reason to expect that our inferences will be
correct, but they may prove incorrect due to some unpredicted probability. As
inferences go beyond the facts in making certain statements, they can give wrong
signals too. The inferences drawn by the specialist are many a time reliable because
they are based on verified facts, but the inferences of the non-experts should be
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accepted after receiving more feedback from the concerned people.
Abstracting: We use language to communicate our experiences and feelings,
but we cannot communicate every detail of it. We cannot communicate every detail
of our experience to others. Also, we focus our attention on some details and do not
bother about the rest. When we try to convert our experiences and observations into
words, we further abstract it by using selected words, which involve leaving out the
details.
Closed-Mindedness: A person may close his/her mind to communicate
receptions, if he considers himself to be a person who knows ‗all‘ about a particular
subject. It is very difficult to communicate with a man who has deeply rooted
prejudiced mind. Such a man is not prepared to receive any message on a subject
about which he assumes to know everything. His mind is closed to new ideas, facts
and suggestions. The reason behind his closed-mindedness is his deeply rooted
prejudices [2, p.138].
Bad listening: Bad listening is one of the major communication problems.
Misunderstanding and conflicts can be reduced if people would listen the message
with enough attention. One of the major reasons for bad listening is an individual‘s
continual thinking about his own problems and worries.
Emotions: Negative emotions are obstacles in the communication. Emotions
are our feelings about the world around us. Emotionally excited communicator is
unable to organize his message properly. The perplexed, nervous and excited state of
mind never allows smooth flow of communication.
The conclusion that is to be made from this brief overview of barriers in
business communication is related to the need to introduce a training discipline in
communicative behaviour in business for the economic majors at the universities,
emphasizing the stylistics of the native language and sociolinguistics. For practising
businessmen it is necessary to include thematic units on linguistic communication in
qualifications under the European Life-long Training educational programmes.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE
Tourism development in Ukraine makes a significant impact on sectors such as
transport, trade, communications, construction, agriculture, consumer goods, and is
one of the most promising areas of economic restructuring.
According to representatives of World Travel and Tourism Council overall
contribution to the tourism industry of Ukraine's GDP is 92.1 billion USD. This
direct tourist expenditures is totally 24.6 billion USD and 26.7% indirect contribution
to the tourism sector in the economy was 56.4% or 51.9 billion UAH.
In common with many European countries, where the most powerful are the
tourist flows between neighboring countries in Ukraine also, in the future, the
combined share of tourist exchange with neighboring countries will be 60% in total
tourist traffic. In addition, neighboring countries, provide powerful streams of oneday visitors, including transit, whose numbers are increasing annually[1].
In Ukraine there are all prerequisites for the development of the tourism
industry. The convenient geographical location, favorable climate, varied terrain, a
unique combination of natural and recreational resources, cultural heritage, branching
sanatorium base - all these factors lead to a competitive advantage in Ukrainian
tourism product [3].
The modern development of tourism in Ukraine is characterized by
contradictions in its organizational structure, in focus development, in the state of
qualitative and quantitative characteristics. On one hand, the state tourism is seen as a
crisis: a sharp decrease observed volume of tourist services, reducing the material
base of the tourism industry, the quality of tourism services does not meet the needs
of the population. On the other hand, planned rapid pace of construction of tourist
facilities in future and increasing number of tourist economic entities take place
throughout Ukraine[1].
Today Ukrainian task till 2022 is to increase tourist flow in Ukraine to 50
million a year. In accordance with 400 thousand 1 million increase in the number of
jobs in the industry, and the expected increase in revenues rise from 1.5 billion to 5
billion [4].
Cultural heritage, health, ecological, sports, industrial tourism industry regions is only a part of the tourism potential of our country, should increase through
advertising and brand implementation of tourism Ukraine. Important for the
development of Ukrainian tourism was the fact that in 2014 UNESCO included into
the UNESCO World Cultural Heritage ancient city of Chersonesos Taurian and
wooden churches of the Carpathian region [3].
Analyzing the trends of development of the tourism industry in Ukraine for the
next ten years, first of all, it must be emphasized that modern tourism - this is an area
of the economy and of society as a whole, which integrates in varying degrees
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virtually all industries. This factor should be central to the formation of a new state
approach to tourism as one sector, the priority development of which can have a
positive impact on the economic and social situation in the country as a whole, to
stimulate a number of important sectors of the economy, help to strengthen the new
positive image of Ukraine in the world [2].
The strategic goal of the tourism industry will create in Ukraine globally
competitive tourism product that can satisfy the needs of tourist population. On this
basis, it will provide integrated territorial development and their social and economic
interests while maintaining ecological balance, historical and cultural environment.
Further development of democracy, political stability, identify priority areas of
economic development, the future Ukraine's accession to NATO and the EU - all this
will create highly profitable tourism industry that will meet the needs of domestic and
international tourism, nature-based, recreational, social, economic, historical and
cultural potential, its national characteristics [2].
Important factors, that make impact to the further development of the tourism
market, is changing demographics, financial and social situation of the population,
education, duration of leave, professional employment, and many other factors.
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ВОЛОДІННЯ МІЖНАРОДНОЮ МОВОЮ СПІЛКУВАННЯ ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку науки, культури та техніки знання іноземної
мови є обов‘язковим для спеціаліста будь-якого профілю. В зв‘язку з
зростаючою необхідністю комунікативної компетенції в сучасному суспільстві
зросла роль іншомовної підготовки студентів. Тому у відповідності зі
стандартом відповідних дисциплін в вищих навчальних закладах вивчення
іноземної мови носить комунікативно-орієнтований та професійноорієнтований характер.
Відповідно до стандартів, які висуває сучасний світ майбутній фахівець
повинен бути готовий до налагодження міжкультурних наукових зв‘язків,
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участі в міжнародних симпозіумах, конференціях, вивчення іноземного досвіду
в певній галузі науки, техніки, культури, а також для здійснення ділових і
партнерських контактів, що вимагає відповідних знань іноземних мов, а
найбільше вільного володіння міжнародною мовою спілкування.
Останнім часом все більше уваги приділяється питанням оволодіння
міжнародною мовою спілкування, як мовою професійної взаємодії. Проблема
професійно-орієнтованого навчання іноземної мови досліджувалась багатьма
авторами (Н.Д.Гальскова, О.Г.Поляков, А.В. Леонтєв, T.Хатчинсон, A. Ватерс
та інші), однак її актуальність не втрачається в наш час у зв‘язку з тим, що
рівень володіння іноземною мовою студентів не завжди відповідає сучасним
вимогам.
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.
Найбільш розповсюдженим явищем в Україні є вивчення англійської
мови студентами усіх спеціальностей. Адже, англійська мова визнана
міжнародною мовою спілкування, це офіційна мова міжнародного бізнесу та
торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. В світі 80% ділового мовного
простору займає саме вона [2, с. 232].
На хвилі глобалізації і розвитку сучасних технологій англійська
підкорила світ так, як це не вдавалося жодній мові в історії людства. Фахівці
стверджують, що до англомовного світу належить близько півтора мільярда
осіб. Англійською сьогодні розмовляють у три рази більше тих, для кого вона є
нерідною. Найбільша англомовна країна - Сполучені Штати Америки, це
близько 20% англомовного населення планети. Англійська вже сьогодні є
другою мовою для громадян Європейського Союзу з населенням майже 500
млн.
Якщо говорити про міжнародну англійську мову, то її вплив, перш за все,
обумовлений впливом США, як носія цієї мови. Її вплив настільки потужний,
що навіть Франція, де історично французи дбайливо ставляться до всього
національного, змушена була визнати, що англійська мова не може більше
розглядатися як іноземна мова.
Глобалізація тільки сприяє цієї тенденції повсюдного зміцнення
англійської мови. В усіх без винятків мовах з'являються запозичення з
англійської мови. І особливо бурхливо цей процес почався в епоху
комп'ютеризації та Інтернету. Напевно Білл Гейтс своєю операційною
системою зробив більше для поширення англійської мови, ніж всі англійські
місіонери разом узяті.
В освітніх політиках багатьох країн світу знання англійської дедалі
частіше й частіше відносять до базових. Володіти англійською означає те саме,
що вміти користуватися комп‘ютером, мобільним телефоном і керувати
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машиною. Яскравими прикладами є Китай і Південна Корея, де панує
переконання, що національний розвиток залежить від володіння англійською.
На сьогодні вимоги сучасності до майбутніх фахівців підвищуються рік у
рік і включають не лише високий рівень знань та вмінь за фахом, але й
володіння іноземною мовою на відповідному рівні. Це пов'язано з тим фактом,
що сучасний фахівець отримує нову фахову інформацію через іноземні
джерела. Сьогодні вивчення англійської мови сприяє реалізації таких напрямків
професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими
гіпотезами і тенденціями, видатними інноваціями в галузі техніки;
встановлення контактів з іноземними партнерами, фірмами, підприємствами,
навчальними закладами; підвищення рівня професійної компетенції фахівців.
Володіння англійською мовою вже є не ознакою престижу, а потребою
сучасного фахівця [1].
Однак незважаючи на всезростаючу роль англійської мови, перед
викладачами та студентами економічних спеціальностей стоїть проблема
обмеженої кількості годин, виділеної на вивчення іноземної мови. Саме тому в
таких умовах повинні використовуватися саме ті методи та технології
навчання, застосування яких сприятиме раціональному використанню часу
відведеному на проведення практичних занять та самостійної роботи студентів,
яка набуває особливої актуальності при вивченні іноземної мови, оскільки
стимулює студентів до роботи з необхідною спеціалізованою літературою,
виробляє навички самостійного опрацювання матеріалу. Тільки практикоорієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя та сприяє
формуванню особистості майбутнього професіонала.
До складу іншомовної комунікативної компетенції, включено
лінгвістичну, соціокультурну, стратегічну та професійну компетенції. При
цьому професійна іншомовна компетенція утворює блок знань, умінь та
навичок двох типів: тих, що обумовлюють розуміння конкретних професійних
проблем та адекватність формулювання висновків, об‘єктивацію спеціальних
термінів, виокремлення головної інформації, оцінку її значущості з позиції
професійної діяльності; таких, що забезпечують подолання психологічного
бар‘єру під час спілкування за допомогою засобів іноземної мови та
активізацію комунікативного потенціалу особистості на основі усвідомлення
нею власної потреби в такому спілкуванні; здатність налагоджувати контакт,
розпочинати, підтримувати й закінчувати комунікацію, емоційно відгукуватися
на наміри партнера; передбачати наслідки своїх та чужих дій, адекватно їх
оцінювати з метою послаблення негативних впливів та досягнення власних
комунікативних намірів тощо [3].
Таким чином, володіння мовою міжнародною мовою спілкування є
однією з основних передумов успішної професійної самореалізації майбутніх
фахівців. Адже англійська мова - найпоширеніша в світі і володіння нею
запорукою встановлення комунікативної компетенції у будь-якій країні світу.
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REGIONAL DIVISION OF THE NORTH MACRO-REGION. TOURISM
POTENTIAL OF THE USA
North American includes 2 areas: Canada and the United States. Also to it
belong: Greenland, which is an autonomous province of Denmark, a colony of France
- Ile Saint-Pierre and Miquelon, a colony of the United Kingdom – Bermuda [1].
Totally USA can identify 14 tourist areas. As part of the North-East is region
Megalopolis; in South Atlantic region released: Florida and the Gulf, in the Heartland
- Lakeshire Central Plains and Great Plains; in the West - Inner West, North-West,
California and Alaska. Tropical islands are also a separate area known as Hawaii.
It is easy to identify four similar domestic tourist micro regions in the country.
USA tourist zoning in general coincides with the common traditional zoning, which
divides the country into North- East, South, Midwest and West.
Densely populated Northeast micro region has both a rich cultural and historical
heritage, and attractive to tourists achievements of modern American culture. In
addition to it, tourism business is highly developed. The kernel of this region is
megalopolis Bosnia. The capital is the New York City [2].
South region attracts tourists, at first, for its sea beaches and resorts, theme parks
and festivals, and only in the second, - for its cultural and historical monuments. But
for foreign tourists (and most Americans) the region is not so attractive as the West or
North- East. However, there is one exception - this is Florida – it is the center of
beach and entertainment tourism. The capital of the region is sunshiny Miami [1].
District "Heartland" - this is the internal USA removed from seaport, beaches
and densely populated areas, cultural and historical monuments are not as many as in
the South and Northeast. Therefore the region generally is a tourist periphery.
Foreign tourists see it as a transit region and local residents are responding with
indifference to travel abroad. The only exception is a center of the large
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agglomerations Cleveland Chicago Detroit with the development of business tourism.
This city is a generator of tour flow, which is surrounded by beautiful areas, primarily
is the area of Lakeshire, famous for its natural beauty. The capital of the region is
Chicago [1].
West micro region is known worldwide for its natural monuments, national
parks and the extraordinary variety of landscapes. The environmental and sports
tourism are popular there. The core of the region is California, where reigns
Hollywood, Disneyland and Las Vegas, located on the other side of Nevada.
Ecological tourism here gives the first place to entertainment, beach and business
tourism. Certainly the capital of the region is Los Angeles [3].
Further tropical islands are highlighted, where tourism is the main source of
income for the economy. This is about Hawaii and the Virgin Islands and Guam.
The United States in its development of recreation and tourism economy is
rather a unique and interesting country in the world. There has always dominated
domestic tourism, but steadily increased the proportion of Americans, who would
prefer to rest abroad and foreigners traveling in the USA [2].
U.S. global leadership transformed the country and its national symbols on
universal during the second half of XX - beginning of XXI centuries. Americans
smartly take advantage of this for the development of tourism. More foreign tourists
come to the capital of the country Washington [1].
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РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ МОЛОДІ
На сьогоднішній день все частіше спостерігається стрімке прагнення
молоді до інтелектуального розвитку. Професіоналізми, терміни, цитати з
літературних видань замінюють раніше часто використовувані сленг, жаргони
та неологізми. Тенденція тяжіння до класики, до загальноприйнятих високих
стандартів спостерігається вже не перший рік, що не може не радувати старше
покоління. Володіння та використання «високої» літературної мови – символ
високоосвіченої людини, що не може не викликати поваги.
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Літературна мова – історично закономірна, суспільне важлива і необхідна
форма існування національної мови. Такі визначальні ознаки її, як
кодифікованість у словниках і граматиках, наддіалектний характер і динамічна
стабільність норм, поліфункціональність, якнайтісніше пов‘язані з
усвідомленням ролі літературної мови – репрезентантки національної єдності
(І.Я. Франко). Сьогодні увагу дослідників привертають явища, пов‘язані з
існуванням варіантів сучасної української літературної мови . Нові джерела
вивчення літературної мови – художні, наукові, публіцистичні тексти –
стимулюють поповнення загальномовного словника, урізноманітнення
стилістичної диференціації лексики [1].
Не випадково до питань суспільного статусу мови, до таких проблем, як
мова і держава, мова і нація, мова і культура, зростає увага суспільства в
періоди, коли відбувається активне самопізнання, самоусвідомлення народу.
Соціологічні дослідження показують, що саме у такі періоди невпинно зростає
рівень патріотизму та використання щирої української мови.
Процеси
державотворення в Україні стимулювали розвиток соціолінгвістики не лише в
плані вивчення мовної ситуації, аналізу мовної політики, а й дослідження
історичних умов, у яких формувалася українська літературна мова.
Оскільки літературна мова обслуговує різні сфери освіти, науки, культури,
державного управління, то її лексичний склад становить відкриту систему:
жоден словник одночасно не може охопити всі галузі людського пізнання; тому
й існують як окремі відгалуження сучасної мови спеціальні мови різних галузей
знань, спеціальні термінологічні словники, що узагальнюють ці знання.
Сучасна літературна мова не може обійтися без термінології;
термінологічні назви входять у наш побут, щоденну мовну практику.
Щоправда, їхнє загальновживане значення відрізняється від спеціального,
наукового, але це не заважає людям послуговуватися в спілкуванні
термінологічними назвами. Вони звичні в загальновживаному сучасному
лексиконі мовців [3].
Сучасна літературна мова як соціальне важлива форма існування
національної мови, її суспільне визнаний страт, не може бути відмежована від
свого народно-розмовного джерела, від територіальних та соціальних
різновидів національної мови. Мовну єдність нації забезпечує передусім
літературна мова. Наявність у народу літературної мови засвідчує високий
рівень розвитку національної культури, в якій літературна мова виконує
функцію єднання, консолідації.
Створення літературної мови – праця багатьох поколінь. Якщо в широкому
розумінні сучасна літературна мова – це мова від І. Котляревського до наших
днів, що фактично підтверджують загальномовні нормативні словники,
навчальна філологічна література, то у вузькому розумінні поняття ―сучасна
літературна мова‖ об'єднує фактично комунікативну практику трьох поколінь.
Це період одночасного життя старшого, середнього й молодшого поколінь.
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Мова молоді завжди відрізняється від мови старших людей, проте
врівноважує цю різницю комунікативна активність середнього покоління, що й
визначає характер норм сучасної літературної мови. Невпинний плин мовної
ріки відбиває постійні зміни в житті суспільства. В часи великих соціальних
зрушень, зміни соціально-культурних орієнтирів еволюція мови помітна й на
значно менших часових відтинках. Тому й кажемо про сучасну літературну
мову як про мовну практику останніх 10-15 років.
У теорії літературних мов традиційно дискутується питання складної
взаємодії (протиставлення) літературної мови і діалектів. В кожній
національній мові таке протиставлення реалізується по-своєму, тобто залежить
від історичних, соціально-економічних, об‘єднувальних процесів [4].
Інтеграційні процеси в динамічній системі лексичної норми сучасної
української мови увиразнилися в другій половині XX ст. Це можна спостерігати
на словниках, культуромовних рекомендаціях, в яких олітературнювання двох
народно-розмовних стихій відбувається через стилістичну оцінку відповідних
варіантів (пор. чинити – діяти, одержувати – отримувати, чекати – ждати,
лічити – рахувати і под.).
За сучасних умов активні процеси слововживання, вибору форми,
наголошування тощо найбільшою мірою визначаються мовною практикою ЗМІ.
Останні здійснюють найвідчутніший вплив на вироблення узвичаєного мовного
стандарту, вони формують і певні мовні смаки, моду на слововживання. Проте,
контроль за діяльністю ЗМІ в Україні є недостатнім, саме тому вони
допускають помилки, які не можуть не відображатися на мовленні населення.
Безумовно, естетична, мовнокультурна вартість таких текстів може бути
оцінена на тлі узвичаєних літературних стандартів. Читач має відчувати
естетичну функцію позанормативних засобів. Пошуки нових виразових форм
характерні для сучасних різновидів, жанрів ЗМІ. Теле- і радіопрограми активно
послуговуються
прийомами
трансформації,
перетворення
писемних
(написаних) текстів в усні форми.
Виокремлення і дослідження нових жанрів ЗМІ можливе на основі
врахування концептуальної писемності і концептуальної усності. Йдеться про
тексти, які за своєю структурою належать або до писемних, або до усних, а не є
лише формально усними, чи формально писемними. У зв‘язку з новими
жанрами комунікатів можна говорити про тенденцію до ―орозмовлювання‖
літературної мови, про зростання суспільної ваги її усних, розмовних форм [2].
Тим часом перспективним видається напрямок вивчення шляхів
засвоюваності іншомовної лексики: розуміння мовцем відповідного поняття і
коректне використання запозиченого слова в різних ситуаціях. Йдеться, звісно,
про різний соціальний, освітній статус мовців. Сучасна мовна практика
демонструє активні процеси дифузії стилів, переформування жанрів, що
спричиняє не лише зміну системи функціональних стилів, а й зміни в самій
структурі стилів. Не завжди можливим є виокремлення одного конкретного
стилю, адже відбуваються процеси інтеграції стилів.
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Сучасний читач не відразу звикає до текстової, синтаксичної
неперервності, гостро-болючого монологу - звертання автора до самого себе і
водночас розповіді про себе і про світ навколо себе, чи, точніше, світ у собі.
Літературна традиція, а отже, й літературна мова з її динамічною стабільністю
сприяють тому, щоб зберігалися, передавалися від покоління до покоління
естетичні форми мовного освоєння світу.
Сучасна українська літературна мова відіграє важливу роль у житті молоді.
Її пізнання та використання дає можливість розвиватися інтелектуально та
удосконалювати свої знання у галузі мовознавства, а також підвищувати рівень
свого професіоналізму.
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MODERN MANAGER: HOW DOES HE LOOK LIKE?
Management in businesses and organizations is the function that coordinates the
efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources
efficiently and effectively. A manager is the person responsible for planning and
directing the work of a group of individuals, monitoring their work, and taking
corrective action when necessary.
In my view, to call management a job, position, or title is completely missing
the mark. I believe that the truly great managers of the world have answered their
calling to bring the very best out in people, maximizing their potential. They count
their successes in counting the people who thrive working with them - not for them,
but with them in the pursuit of a common cause.
Management is situational and complex; it is mentoring opportunity which
happens individual by individual.
Modern society with its variety of professions, unemployment and economic
crisis require the best employees to becoming a manager. So, what skills and abilities
should a person have to succeed in a career of manager?
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The most important one is professionalism. You won‘t be successful, if you
don‘t have it. The Merriam-Webster dictionary defines professionalism as ‗the
conduct, aims, or qualities that characterize or mark a profession or a professional
person‘. Professionalism doesn‘t just apply to occupations requiring advanced
degrees, like doctors. Most people prefer to work in a professional environment and
with professional coworkers. What does it mean to demonstrate workplace
professionalism? What does unprofessional workplace behavior look like?
While it may be difficult to define in a simple sentence, we know it when we see
it. And we sure as heck know it when it‘s missing, and you can even lose your job for
not having it. Professionalism is more than competence. Sure, professionals are darn
good at whatever they do and they take their jobs seriously. When we visit a doctor,
hail a cab, go out to dinner, or hire an electrician we always hope that we will get a
―pro‖, or someone that‘s well trained, has experience, and won‘t screw up.
Professionalism is way more than being good what you do. Competence is a
minimum standard – the rest of what makes up workplace professionalism is all about
behavior. It‘s not just what you know – it‘s how you do your job, how you behave,
and how you come across [2].
Leadership, problem solving, sound decision-making, organizing activities,
planning activities, critical thinking, oral and written communication, flexibility and
coordinating activities are major skills for a modern manager. And that it‘s not
enough.
‗A manager is not a person who can do the work better than his men; he is a
person who can get his men to do the work better than he can‘ - said Frederick W.
Smith and I‘m fully agree with him. The art of being a manager is to inspire
employees to do better, than they do.
Being an effective manager requires experience in your industry and experience
with different management techniques. Management techniques are not short-term
tricks used to motivate employees, but rather effective methods of managing that help
to develop a productive workplace. There is no single management technique that
works in all situations, which is why it is important to become familiar with more
than one [1].
Building an effective workforce means managing employee development before
you even hire them, according to Dun and Bradstreet Small Business Solutions.
Create a comprehensive job description for each position that you intend to hire for,
and then put a monitoring system in place that allows you to track employee
development and progress. Use annual performance reviews as tools to create a
stronger working relationship between management and employees, and to guide
employee development. Your monitoring system should also include weekly
meetings with individual employees to discuss their progress and offer your
assistance in their development.
What do managers do? One good answer to this question comes from the late
Peter Drucker, whose name that stands out above all others in the century-long
history of management studies.
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A native of Vienna, Austria, Mr. Drucker was an intellectual who worked as a
journalist and studied economics. At some point in his studies he had an epiphany:
economists, he realized, ‗were interested in the behavior of commodities, while I was
interested in the behavior of people.‘ That led him to, in effect, create the modern
study of management.
Mr. Drucker divided the job of the manager into five basic tasks. The manager,
he wrote:
1) Sets objectives. The manager sets goals for the group, and decides what
work needs to be done to meet those goals.
2) Organizes. The manager divides the work into manageable activities, and
selects people to accomplish the tasks that need to be done.
3) Motivates and communicates. The manager creates a team out of his people,
through decisions on pay, placement, promotion, and through his communications
with the team. Drucker also referred to this as the ―integrating‖ function of the
manager.
4) Measures. The manager establishes appropriate targets and yardsticks, and
analyzes, appraises and interprets performance.
5) Develops people. With the rise of the knowledge worker, this task has taken
on added importance. In a knowledge economy, people are the company‘s most
important asset, and it is up to the manager to develop that asset.
While other management experts may use different words and focus on
different aspects of these responsibilities, Mr. Drucker‘s basic description of the
manager‘s job still holds.
Creating growth within the company is a critical role of the management team.
Growth can be characterized by an increase in revenue, employee population, number
of locations or a larger main location, or a combination of the three. According to
online business resource All Business, the management team needs to anticipate
company growth and then put measures in place to accommodate the growth.
Management techniques like assessing competition, looking at historical data on sales
in various target markets, projecting changes in target markets and comparing
available resources to needed resources are all part of growth management [3].
A manager needs to utilize his workforce properly by allocating qualified
personnel to various departments and projects, creating schedules that bring together
personnel resources when they are needed, and by motivating employees to improve
production and assist their department to attain company goals. Managers should also
be aware of any changes in employee skill sets through training or further education,
that would make employees more valuable to other parts of the company. Staff
members should also be inspired to develop their own priority lists to help make sure
that necessary tasks get done each day, and that important projects get needed
attention.
The top 4 management techniques are:
Fairness (Fairness means trust);
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Consistency (Best practices are successful because they are rooted in
defined consistency);
Open To New Ideas (World changes with every minute);
Empowerment (Your team can only move forward and be successful if
they feel empowered!).
To be indispensible manager -you should be live, ready for self-studying, be
confident and in charge of your team‘s actions.
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BODY LANGUAGE IN THE BUSINESS WORLD: GUIDELINES TO
UNDESTANDING
People behavior, the way they communicate and even their posture can tell a lot
about a person. People instinctively read the body language of the interlocutor and
make respective conclusions. They can decipher uncertainty, shyness, fear, restraint,
timidity, weakness. Body language does not simply express emotions; it is often the
cause of them. After studying the mechanisms of how gestures, posture, facial
expression, voice, you will be better informed about the factors that affect the mood
moreover you‘ll be able to control yourself while giving speeches and talks.
Behavioural studies have shown that when we communicate, 7% of what we
mean is conveyed by words, 38% by tone of voice, and 55% by our body language.
Body posture, facial expressions and gestures - are tools that help you manage
your interlocutor attention, to them attitude toward themselves, unbeknownst to him
other people and ideas. Gestures are not analyzed, so the information transmitted
through them, gets straight to the subconscious.
Gestures help to emphasize a phrase in a conversation and seamlessly
implement it in interlocutor`s mind.
Body Language is therefore very relevant to management and leadership, and to
all aspects of work and business where communications can be seen and physically
observed among people.
Here are top tips to optimize your chances of business success.
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1. Posture.
One of the first key things people notice is how you present yourself.
In order to be perceived as confident, you must stand tall, with your neck
elongated, ears and shoulders aligned, chest slightly protruding, and legs slightly
apart, distributing weight evenly. People often slump their shoulders either due to bad
backs, fatigue, lack of confidence, or general disregard. ―This will give others the
impression of insecurity, laziness, and a general sense of unhappiness.‖
2. Handshakes.
Another vital component you need to bring to any interpersonal encounter is a
firm handshake. Again, those few seconds you "shake" can empower or weaken a
relationship.
3. Eye Contact.
Cultural respective eye contact is one of the main components of nonverbal
communication [1]. The ability to gaze at another while speaking denotes authority,
confidence, and presence. Studies suggest that holding eye contact while speaking
has an enormous impact on your ability to persuade. Lack of eye contact often
implies deception. When breaking eye contact, it is better to break off to the left or to
the right, as looking down suggests insecurity.
4. Smiles.
The smile is accompanied by increased activity in the left pre-frontal cortex —
the seat of positive emotions [2]. Smiling demonstrates confidence, openness,
warmth, and energy. It also sets off the mirror neurons in your listener instructing
them to smile back, she says. Without the smile, an individual is often seen as grim or
aloof.
Of course, worse than the ‗non-smiler‘ is the ‗permagrinner,‘ who smiles too
often and is perceived as insincere and misleading [3].
The study and theory of body language has become popular in recent years
because psychologists have been able to understand what we 'say' through our bodily
gestures and facial expressions, so as to translate our body language, revealing its
underlying feelings and attitudes. It is safe to say that body language represents a
very significant proportion of meaning that is conveyed and interpreted between
people. It is safe to say that body language represents a very significant proportion of
meaning that is conveyed and interpreted between people.
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GLOBAL COMMUNITY: CROSS-CULTURAL DEXTERITY
What does it mean to be a global worker and a true ―citizen of the world‖
today? It goes beyond merely acknowledging cultural differences. In reality, it means
you are able to adapt your behavior to conform to new cultural contexts without
losing your authentic self in the process. Not only is this difficult, it is a frightening
prospect for most people and something completely outside their comfort zone. But
managing and communicating with people from other cultures is an essential skill
today. What is needed now is a critical new skill, which is called global dexterity.
The way that you need to behave to be effective in a new setting is different
from how you would naturally and comfortably behave in the same situation at home.
Learning about differences across cultures is only a first step toward effective
cultural adaptation. It is not only the differences that most people need to understand
to be effective in foreign cultural interactions: it is global dexterity - the ability to
adapt or shift behavior in light of these cultural differences. According to the
definition, the tem ―dexterity‖ means ―skill and grace in physical movement,
especially in the use of the hands; adroitness; cleverness [3].
It is often very difficult to perform behaviors we are not used to, even if we
have an intellectual understanding of what these behaviors are supposed to be. It is
very common to feel awkward, inauthentic, or even resentful when trying to adapt
behavior overseas. But of course, not all situations are so difficult. Some situations like learning to kiss on two cheeks for an American in Europe (or three or four,
depending on where you are) - are a bit unusual, but don‘t feel deeply disingenuous
to do. But many other situations - like giving performance feedback, participating in a
meeting, delivering bad news, interviewing for a job, or promoting yourself or your
product - require behavior of you that simply is much harder to perform. And these
very same situations are also often critical to your success in a foreign culture [1,
p.24].
So how can you learn to adapt behavior successfully without feeling like you
are losing yourself in the process? In this article we are going to provide a few tips
and we would like to pay special attention to the international dress-code etiquette.
The appropriate clothing for business varies widely. Proper dress depends on
the region of the country, on the company, position within it and the industry in
which he or she works. The best approach is to be conservative until you have had a
chance to observe what others wear in an office. You can always get more casual
after you get a sense of how people dress. American women do not wear a lot of
makeup to the office. Low-cut blouses, short skirts and tight clothing are not
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appropriate office attire. Business suit and tie are appropriate in all major cities. Wear
dark colored business suits in classic colors of gray and navy. Women should wear a
suit or dress with jacket in major cities. Wearing classic clothing and classic colors of
navy, gray, ivory, and white will ensure you give a confident and conservative
appearance. Casual clothing is appropriate when not attending a work related
meeting/dinner.
Fashion and appearance are much more important in France than in most other
countries in the world. The nation that created ‗haute couture‘ puts a premium on
style. Generally, dress tends to be on the formal side for both men and women,
whether in business or social situations. As the French will perceive the way you
dress as being a reflection of your social status and relative success, do your best to
make clothing choices that are tasteful and stylish. High quality and conservative
suits and accessories are recommended.
Men should wear dark suits, particularly during the winter and when visiting
the north. You‘ll notice that men‘s suits made in France are cut differently.
In France, executives usually do not loosen their ties or take off their jackets
while at the office, or in restaurants.
Frenchwomen are particularly fashion conscious in both their social and
business wear, and are famous for their restrained, feminine chic. Visitors are advised
to dress simply and with elegance.
A well-tailored business suit or dress is appropriate and good shoes are a must.
Careful accessorising (even of simple outfits), is also widely seen in France. French
women are also more careful with makeup than many of their European counterparts
and place a huge emphasis on skin care and maintaining a slender figure.
Dress and presentation plays an important role in Italian culture.
Fashionable style is considered a sign of wealthy social status and success. Milan is
one of the World‘s four main centres of fashion and Italian design and craftsmanship
is valued, respected and coveted the world over. Anything that is ‗made in Italy‘ has a
tremendous cachet and respect. Prada, Marni, Max Mara, Armani, Dolce and
Gabbana, Missoni and Gucci are just some high fashion Italian brands. In general, the
characteristics of elegance are quality fabric dresses, such as lightweight wools and
silk. Quite often, great attention is given to fashionable brand clothing and
accessories. Formal attire is generally expected for business meetings, for the most
part dark colours for businessmen. Businesswomen tend to wear elegant and modest
pant or skirt suits, accessorised with simple jewellery and make up. While a
conservative style is always accepted, more informal clothing is also common,
especially outside of large companies and financial circles. To be on the safe side it is
recommended to adopt tasteful coordinated clothes and to refrain from ―competing‖
on fashion details if you are not particularly interested in such things. Germans take
great pride in dressing well, regardless of where they are going or what position they
hold. Appearance and presentation is very important to Germans, particularly with
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regard to business. Even when dressed informally, they are neat and conservative;
their clothes are never ostentatious. Businessmen should wear dark coloured,
conservative business suits; solid, conservative ties, and white shirts. Women also
dress conservatively, in dark suits and white blouses or conservative dresses. This
form of dress is observed even in comparatively warm weather. Women are
recommended to refrain from wearing heavy make-up and ostentatious jewellery or
accessories.
Whilst suits and ties are not always the requisite dress code for your Chinese
host (especially in a more industrial environment) this dress code is expected from a
Westerner at meetings.
It is easier for men: a couple of suits and a few shirts would cover more or less
all eventualities and dispensing with ties in meetings is a good way to relax the
atmosphere. However, whilst it can be slightly trickier for ladies, generally speaking,
a few smart suits and layered business wear would be suitable. It is important to be
mindful of the fact that too much exposure can be embarrassing and uncomfortable
for Chinese men.
It is also important to be prepared for evening functions. The early Chinese
dinners (about 6pm) normally take place straight after the afternoon meetings and
don‘t require extra outfits. The most formal ‗black tie‘ enjoyed in the West are fairly
rare in China. Comfortable shoes are recommended as a one day schedule could
comprise a series of meetings, a visit to the Great Wall of China and a lavish banquet
in the evening!
It is important to note that the weather changes dramatically from one province
to the other and because of the different build of the local men and women and their
taste, it may be difficult to find what you want to wear from the local shops. It is also
advisable to bring suitable attire to take into account the differing climatic conditions
that prevail throughout China.
It goes without saying that a smart business appearance would give you extra
confidence in an unfamiliar country, and would also imply that you have a level of
respect for your host.
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Сучасний світ усе більше набуває глобалізованого характеру існування.
Однією із характерних ознак глобалізації є взаємодія як окремих людей, так і
окремих цивілізацій. Особливого статусу набувають відносини між
цивілізаціями. В їх основі лежить міжкультурна комунікація, адже потреба
народів у культурному порозумінні, прагнення пізнати духовний світ одне
одного приводять до інтенсифікації комунікативних процесів, що набувають
системного характеру. Тільки шляхом консенсусу людство зможе вирішити
глобальні проблеми й захиститися від самознищення.
Мета дослідження – розглянути прагматичну функцію міжкультурної
комунікації як основу подолання проблем, що виникають у процесі взаємодії
культур в умовах глобалізації.
Вивчення міжкультурної комунікації пов`язане з іменами таких
зарубіжних вчених: Е. Голл, А. Кребет, Д. Трагер, К. Бергер. Також явище
міжкультурної комунікації вивчають російські дослідники: Є. Верещагін, Т.
Грушевицька, В. Костомаров, В. Попков, А. Садохін. Дослідження
міжкультурної комунікації в Україні саме на стадії формування. Ця проблема
розроблена в різнопланових працях В. Андрущенко, І. Дзюби, О. Гриценко, А.
Єрмоленко, П. Скрипки та ін.
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації допускає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Зіставлення мов і культур
виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне,
самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку народів.
Інтеркультурна комунікація має справу з розумінням та порозумінням, що
означає: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою
мовою.
На межі XX і XXI ст. загострилися проблеми мовної комунікації. Вони
стали більш актуальними. Змінився «мовний смак епохи»: на зміну
«тоталітарній мові» прийшла «вільна мова» засобів масової інформації,
спілкування на різних рівнях; зросла роль мовної особистості [4].
Головним і єдиним суб‘єктом комунікації є людина, яка для забезпечення
своєї життєдіяльності вступає у взаємозв‘язок з іншими людьми. Система
людських відносин опосередковується культурою, яка визначає характер і
ефективність людського спілкування. Але під час різноманітних видів
діяльності створюється потреба в пошуку більш досконалих і ефективних форм
спілкування, що породжують різні ролі й призначення тих чи інших форм
спілкування. Іншими словами, залежно від різноманітних причин, різні форми
спілкування набувають відповідного призначення в життєдіяльності людей,
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тобто функцію. Прагматична функція дає змогу регламентувати поведінку й
діяльність учасників комунікації, координувати їх сумісні дії. Вона може бути
спрямована як на себе, так і на партнера. У ході її здійснення виникає
необхідність вдаватися як до спонукання партнера до виконання яких-небудь
дій, так і до заборони якихось вчинків.
Міжкультурна комунікація – це соціальний феномен, сутність якого
полягає в конструктивній чи деструктивній взаємодії між представниками
різних культур (національних та етнічних). У центрі міжкультурних взаємодій
перебуває людина як носій загальнолюдських універсалів і культурних
особливостей. Саме вона взаємодіє з іншими на основі цих універсалів і
особливостей у великій кількості контекстів спілкування [4].
Датою народження міжкультурної комунікації як академічної дисципліни
можна вважати 1954 рік, коли вийшла у світ книга Е. Хола і Д. Трагера «Culture
as Communication» («Культура як комунікація»). У цій роботі автори вперше
запропонували для широкого вживання термін «міжкультурна комунікація», що
відображала, на їхню думку, особливу галузь людських відносин. Пізніше
основні положення та ідеї міжкультурної комунікації були більш докладно
розвинуті у відомій роботі Е. Хола «The Silent Language» («Німа мова», 1959
р.), де автор показав тісний зв‘язок між культурою і комунікацією. Вважається,
що Е. Холл є засновником міжкультурної комунікації як окремої дисципліни.
У своїй книзі Ф. Бацевич подає таке визначення міжкультурної
комунікації, як спілкування носіїв різних культур, які послуговуються різними
мовами [1]. Коли людина опиняється в іншому культурно-мовному середовищі,
вона відчуває так званий «культурний шок» через недостатнє знання
національних цінностей і законів спілкування носіїв інших культур і мов. Щоб
уникнути всіх непорозумінь, потрібно мати вагомі знання про ту чи іншу
культуру. Взаємодія культур – це особливий вид безпосередніх відносин і
зв‘язків, що встановлюються між двома або декількома культурами. Також це
впливи та взаємні зміни, які проявляються в ході цих відносин [2]. Вирішальне
значення в процесах взаємодії культур набувають зміни станів, якостей, сфер
діяльності, цінностей тієї чи іншої культури, породження нових форм
культурної активності, духовних орієнтирів і ознак способу життя людей під
впливом зовнішніх імпульсів. Процес взаємодії культур, як правило, є
довготривалим явищем (не менше декількох десятиліть) [3].
Глобалізація соціального розвитку обумовлена зростанням інтенсивності
зв‘язків і відносин – економічних, соціально-політичних, культурних, науковотехнічних, комунікаційних, які немовби "скріплюють" суспільства сучасного
світу. Ці зв‘язки, відносини, контакти і причетності додають планетарній
цивілізації, що формується, якусь системну якість – збільшується всебічна
взаємозалежність різних суспільств, країн, регіонів, що все активніше
впливають одне на одного. Інтенсивність глобальних взаємозв‘язків сприяє
швидкому розповсюдженню на більшій частині планети тих форм політичного,
соціального й особливо економічного життя, тих типів культури, знань і
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цінностей, які сприймаються як найбільш ефективні, оптимальні або просто
розумні для задоволення особистих і суспільних потреб.
Процес глобалізації веде до виникнення культурних форм, нових
цінностей, зразків поведінки й діяльності, усереднення світових потреб.
Завдяки посиленню взаємозалежності бізнес-процесів організацій і глобалізації
конкуренції на світових ринках, локальні культури (національні, ділові,
організаційні) вступають між собою в своєрідні взаємодії, внаслідок чого
розмиваються межі між «своїми» й «чужими» культурами.
Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину світову
культуру на засадах розвитку засобів комунікації, економічних зв‘язків,
соціальних перетворень тощо, відбувається глобалізація культури. У
міжкультурній комунікації це відображається через розширення контактів між
державними інститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та
культур, запозичення культурних цінностей та зміну культурного середовища
внаслідок міграцій.
Усвідомлення важливості культурно-історичних факторів у процесах
комунікації, знання й адекватне відтворення норм вербальної та невербальної
поведінки сприяють успіху міжкультурної комунікації, адже процес
спілкування передбачає взаєморозуміння й взаємоадаптацію співрозмовників.
Щоб усвідомити себе невід‘ємною частиною взаємодії, потрібно змінити
підходи до викладання іноземних мов, країнознавства, комунікації та
переходити від теоретичних знань до практичних курсів, руйнувати хибні
культурні стереотипи.
Отже, міжкультурна комунікація є фактором соціокультурних змін і як
соціальний феномен, характеризується багатоякісністю та динамічністю. Вона
виступає як родове поняття, а культурні контакти набувають різноманітних
вимірів і знаходять своє вираження у взаємовпливові, синтезі та діалозі.
Міжкультурна комунікація є індикатором розвитку культури. Вона розкриває її
здатність до сприйняття іншокультурних елементів на основі нових, для
певного соціокультурного організму, форм, а також демонструє здатність
транслювати свої цінності в інші культури.
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Tourism is considered to be as one of the most remarkable economic and social
phenomena of the last century. It will undoubtedly keep this position in the 21
century. Every year more and more people all over the worldtake part in tourism
activity and for the majority of countries tourism has developed into one of the most
dynamic and fastest growing sectors of economy.
Tourism is global and therefore multilingual phenomenon, and itripes with the
opportunity to involve others in all possible contexts and different languages. Among
other factors that influence tourism, language and its imaginative potential hold a
special place. It is important to study this phenomenon to understand the wider social
and cultural factors that play a vital role in tourism as tourists make an effort to get
somewhere, by using the language of a place to talk to locals.
A language is "languaged" when it is learned, possessed, inhabited, and
performed. It involves stepping outside one's comfort zone, letting go of one's
inhibitions, and taking chances. "Learning to order a cup of coffee", something that
has come to represent tourist language learning, has been looked upon as frivolous
and not up to par with serious language teaching. Being the multilingual and
intercultural phenomenon that it is, and the world's largest industry at that, tourist
language-learning deserves its own place in the literature and research. The process
of way-finding and role playing are essential processes in the tourist experience, and
so are human relatedness and the engagement of tourists with the locals and the place.
Student-travelers form a segment of tourists that represent this kind of languagelearning, but on a much deeper cultural level. But this phenomenon too remains
unexplored and has not as yet received the attention it deserves[2, p.69].
Language acts as an essential part of success in tourism, and impactes the
tourism industry continuously. Not only has it influenced the marketing strategies or
the human resource management, it has influenced the educational system as well.
Many have come to realize that foreign language skills can be utilized in the industry
to assist the foreign traveler, communicate with non-English speaking-employees and
to work in non-English speaking countries.
Foreign language in the tourism industry is needed to assist foreign travelers.
The tourism industry is a service industry that sets to provide service to achieve the
customers' satisfactions. Customers are seeking for exceptional and customized
service that fits them well. A made-to-measure service usually comes from
organizing matters that the customers are used to, such as a guests' favorite drink,
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preferred room type, and the spoken language is part of it. It is likely that tourists
may not excel in the language of the foreign country that they are traveling to. If the
accommodation that a customer is staying in is not able to provide quality service due
to the fact that miscommunication occurs frequently, the customer is likely to develop
a negative opinion towards this certain hotel or restaurant. Therefore, the hospitality
industries usually adapt to the customer's preference by providing multi-lingual
service in order to support the customers' needs [3, p.123].
Over the past few years, tourists from China have increasingly become active all
over the world. With the rise of China on the world stage, its language – Chinese has
always been the top language spoken in the world and it is also gradually becoming a
major tourist-spoken language. This trend has impacted the marketing strategies of
many; and mastering this language has become a priority for hoteliers' careers.
Switzerland has come to the awareness of the potential of the Chinese market
brought by tourist. And Switzerland has come to realize that the incoming guests
have high expectations for the "Swiss hospitality service". But many hospitality
industry are not yet ready to face the Chinese tourist trend by providing professional
service, and most hotels' are established with European standards. As a result,
Switzerland has published an official guide guiding tourism industry managers on
how to professionally serve the Chinese tourist[1, p. 67-68].
Following up, a very good example can be also seen in Mauritius while an
increasing amount of Chinese tourist is visiting Mauritius recent years. "In Mauritius,
the country has received 17,233 Chinese tourists during the first ten months of the
year, against 12,571 visitors during the same period in 2011." According to a
Mandarin teacher in Mauritius, she pointed out that among all the Mandarin-learning
students, "there are employees of big companies, businessmen, importers, tour guides
... All these people deal with the Chinese and for them to master this language has
become indispensable." And in recent years, "there is a strong demand from hotel
groups to train their employees in Mandarin," said Elise Raffray, Managing Director
of Formaclic. According to the data of The Language Training Centre in Mauritius,
the center has trained hundreds of hotel employees in Mandarin, including hotel
receptionists, employees in food and beverages departments. This brings the to the
next point.
Foreign language in the tourism industry is needed for communication between
employer and non-English speaking employees. As the number of international
tourists increases all around the globe, simultaneously the need to hire international
employees increases as well. However, effective communication always has been a
significant influence on the work managers and non-English speaking employees.
Language barriers are mainly obvious during oral communication and professional
situations [4, p. 55].
English is the most common-used language around the world and applies to the
hospitality industry as well. In the United States, an increasing number of non577

English speaking employees have caused hotel companies many communication
issues. It has come to the attention that this problem can no longer be tolerated as it is
burning on many companies' functioning. A research study from the Journal of
Hospitality & Tourism Research has shown that 53.5% of the lodging industries
reported that "top management has paid attention to language barriers in the
workplace. In fact, 46.5% stated that their company encourages employees with
limited-language skills to improve by offering English at work programs." Also,
companies that has been providing language training emphasize how important it is.
Following up, according to a survey, which notes that "32% of the companies provide
language training for the employees to acquire language for special purposes, and
52% of the employees expect a language course to be communicative fluently with
professional topics." It is obvious that it shows that there is a demand for the practice
of professional situations. Employees are seeking to communicate with their top
management in order to carry out the correct task while in the work place. Employers
also expect high service standards which are closely related to the company's
reputation. With language barriers blocking the pathway of the tourism industry's
success, language trainings have gradually become a necessary part of the
employment training [4, p.34-35].
Foreign language has always been a great impact in the tourism industry in
general. It is obvious that over the past few decades, an increasing amount of tourism
employees, managers or even students in training have come to realize the
importance of excelling in a second foreign language. This highlighted professional
attitude of learning a foreign language is majorly due to the fact that foreign language
skills can be utilized in the industry for a variety of purposes. Ultimately, this sense
of achievement in foreign language can benefit the students' personal development
and can have a positive impact on their professional attitude. Thus, future tourism
managers are more likely to withhold the ability of speaking a foreign language
because the fact that this skill can be utilized to assist the incoming foreign travelers ,
to communicate with non-English speaking-employees in the workplace, and to work
fluently in non-English speaking countries.
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На сьогодні, в період економічних негараздів, вирішенням яких
заклопотана майже вся Україна, наше суспільство час від часу збурюють хвилі
мовних проблем. Мовна ситуація та проблема статусу мов в Україні постійно
перебувають у центрі уваги і протистояння різних політичних сил. Однак,
вочевидь, мова в Україні сьогодні — це щось важливіше, аніж просто засіб
спілкування.
Дослідженню характеру української нації, українському менталітету, а
також порівнянню їх з мовним аспектом присвячено чимало праць відомих
дослідників, психологів та філософів, а саме: М. Шульга, В. Янів, П. Гнатенко,
В. Хрущ, В. Москалець, Г. Ващенко М. Пірен, та ін.
Нація існує насамперед завдяки самосвідомості її людей, їх
самоототожненню з культурою своєї нації. Національна самосвідомість або
почуття етнічної ідентичності лежить в основі національного характеру.
Серед факторів, що найактивніше впливають на формування національної
свідомості будь-якого народу, найважливіше місце посідає культура та її окремі
елементи. Пріоритет серед цих елементів належить мові. Практично всі етнічні
українці володіють російською мовою, але це ще не робить усіх їх
«російськомовними», адже більшість із них пов‘язує себе не з російською
мовою, а з українською, навіть якщо доводиться жити в суціль
російськомовному середовищі і цією мовою щодень спілкуватися. Визнання
мови «своєю» чи «чужою» — це один із проявів людської самоідентифікації із
групою. А причина ототожнення людини зі «своєю» групою, звичайно, не лише
в легкості спілкування.
Мова виступає важливим чинником, що об'єднує людей у «народність».
Втрата народом своєї мови призводить до денаціоналізації народу, тому дуже
важливо дбати про національну освіту та розвиток інтелекту в його
представників. З цього положення випливає ряд наслідків [3]:
1) втрата народом своєї мови рівнозначна денаціоналізації;
2) білінгвізм у ранньому дитячому віці призводить до маргіналізації;
3) культурний та, зокрема, мовний розвиток у ранньому віці сприяє
розвитку національної свідомості.
Нація — духовно-психологічна спільність, заснована на територіальноекономічній та історико-культурній єдності [4]. Нація, зазначають дослідники,
як форма етнічної спільності, склалась на відносно пізньому етапі історичного
розвитку людства. На сьогодні не існує загальноприйнятого науковообґрунтованого визначення поняття «нація». Усі існуючі визначення зводяться
до 299 перерахування її складових, таких, як спільна мова, територія та
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економічне й політичне життя на ній, культура та релігія, спільні расово-етнічні
корені, закладені в генотипі, психологічна єдність, стрижнем якої є національна
самосвідомість.
З прийняттям Закону України «Про засади мовної політики» у 2013 році
вкотре набуло актуальності питання впливу на національну самосвідомість
українського народу, втрати його національної самобутності, втрати однієї з
найістотніших ознак нації щодо відродження та подальшого розвитку
української мови. Документ дозволяє кожному регіону країни, де як мінімум
10% населення хотіли б спілкуватися не тільки українською, визначити для
себе, яку мову, крім державної, використовувати в навчанні, діловодстві і під
час звернень до держорганів. Юридично закон дає право 18 мовам, якими в
Україні говорять нацменшини, отримати статус регіональних.
Зміни в українській психології значною мірою залежать в тому числі і від
насильницького насадження чужої мови. Хоча багато дослідників, переважно
іноземних, далеко не завжди можуть збагнути всю глибину цієї трагедії для
української нації.
Мова здатна, як магніт,підтягувати культуру. Для цього у суспільстві має
сформуватися розуміння, що „процвітання‖ країни починається з „процвітання‖
культури, а отже і мови. Оскільки людина сприймає навколишню дійсність
через слово, то і відновлення її духовного світу можливе лише за його
допомогою. Плекаючи культуру мови, ми покращуємо поведінку членів
соціуму і стимулюємо зростання його культури. Зневажаючи культуру мови, ми
занурюємо у бруд загальнолюдські норми спілкування й тим самим погіршуємо
власне життя. Тож, якщо вишукана мова стане обов‘язковою суспільною
нормою та визначальною рисою успішної людини, вона поступово підноситиме
й культуру суспільства.
Країна, яка дбає про свій суверенітет, завжди плекає і розвиває мову.
Інакше і бути не може, бо мова є, по суті, свідченням її самодостатності та
неповторності. Тим більше, що загальнонаціональна мова – головний чинник
забезпечення єдності та культурного поступу національної спільноти, запорука
збереження її духовного здоров‘я.
Поряд із внутрішніми консолідуючими чинниками, мова разом із
культурою виконує й вагому зовнішню функцію, виокремлюючі певну країну
серед інших націй і держав. Відомий український учений і громадський діяч І.
Огієнко зазначав: «Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура,
ступінь нашої свідомості» [2]. Саме через мову із закодованою у ній
історичною пам‘яттю, духовними цінностями та культурними здобутками
народу здійснюється процес ідентифікації нації.
Все більш очевидною у цих умовах є потреба системного підходу до
вирішення наявної ситуації, зокрема, і шляхом удосконалення державної
мовної політики, яка, враховуючи делікатність мовної сфери, має бути гнучкою
та виваженою. Спрямувати її, на нашу думку, слід на реалізацію наступних
кроків:
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1.
Формування у суспільстві поваги до рідної мови.
2.
Посилення вимог до працівників засобів масової інформації.
3.
Комплексна система мовної освіти молоді.
Аналіз динаміки мовних практик між батьківським і нинішнім поколінням
громадян України дозволяє зробити висновок, що за зміни поколінь в Україні
головною тенденцією останніх десятиліть було скорочення частки винятково
україномовних сімей та зростання частки переважно російськомовних і тих, хто
розмовляє змішаною мовою [1].
Оскільки в мові відображається національна психологія мислення, то і в
таємниці національної душі ми можемо проникнути тільки через її мову.
Висловлюючи певну думку, людина користується словами несвідомо,
концентруючи увагу тільки на змісті самої думки. Тобто "автоматичність"
користування мовою має бути звичкою, як, скажімо, ходьба, жестикуляція,
міміка тощо. Мова і національність, які діють несвідомо, автоматично,
виступають як особлива форма збереження і накопичення психічної енергії
нації.
Мова є дуже важлива, глибинна ознака нації, без якої нація може втратити
свою етнічну специфіку. Втративши мову, етнос може втратити владу та
державність. Тому що: мова є однією із головних складових ознак етносу;
рівень розвитку національної мови відображає рівень розвитку самої нації та її
культури; мова етносу тісно пов‘язана з його національним характером та
менталітетом; володіння рідною мовою – це засіб проти стандартизації та
уніфікації; перемога культури над технократизмом; боротьба національного "я"
проти інтернаціонального знеособлення і бездуховності; кожен свідомий
громадянин має рідномовні обов‘язки: їх не можна ігнорувати; не можна
поступатися своїми мовними правами, бо цим ми ослаблюємо свій народ,
віддаємо його життєву силу на користь інших етносів; мова є одним з головних
етнозберігаючих чинників.
Через захист спадковості культурної, моральної традиції народу та
багатства і своєрідності його мови, починаючи з особистості та завершуючи
нацією, пролягає єдиний шлях захисту культури суспільства від занепаду, а
держави від знищення.
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УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ
СПІЛКУВАННІ
Становлення України як незалежної суверенної держави загострило
проблему створення національної термінології в усіх без винятку галузях
суспільної діяльності. Протягом віків Україна не мала реальної власної
державності, а отже, і своєї державної мови. Особливо ж нагальною є потреба у
загальновизнаній правничій термінології, яка є не лише формальним атрибутом
державності, а й орієнтиром для розв'язання інших термінологічних проблем,
важливим чинником розвитку всієї терміносистеми. По суті, проблема
української правничої термінології водночас відображає як мовно-етнічний, так
і державно-правовий розвиток нашого суспільства. А її розв'язання прискорить
багато етнодержавних процесів, є необхідною умовою нормального
функціонування всіх державних і громадських інститутів. Від точного значення
терміна, вжитого у тексті нормативно-правового акта, залежить доля і життя
багатьох людей [4, c. 306].
Класифікація й аналіз української правничої термінології запропонованої
Ю. Зайцевим виявили проблемні групи термінів, які на той час (1997)
охоплювали переважну більшість правничої термінології. На сьогодні для
більшої частини з них уже знайдено правильний варіант, що влаштовує і
правознавців, і лінгвістів. Але проблеми, пов'язані з пошуками адекватних
правничих термінів, які б правильно й однозначно позначали усі юридичні
поняття, все ж таки залишилися невирішеними. Аналіз сучасного стану
правничої термінології свідчить, що залишилися, наприклад, такі труднощі:
1) паралельне застосування кількох термінів для характеристики одного
поняття: правовий – правний – правничий; вогнепальний – вогнестрільний;
строк – термін; заподіяти шкоди – завдати шкоди тощо;
2) невпорядкованість правничої термінології виявляється також в омонімії,
коли один український термін вживається для позначення зовсім різних
юридичних понять: передача земельних ділянок – передача телевізійна;
3) залишки транслітерації: угон, неустойка, упущена вигода, витребування
майна;
4) велика кількість невмотивованих іншомовних слів:траст, кілер, хакер,
які вживаються (переважно в усному мовленні) з довільним значенням тощо.
На жаль, існують і суто мовні проблеми, невирішені українським
правописом. Наприклад, наявність паралельного вживання двох словоформ з
літерами Г і Ґ (регулювання –реґулювання, оригінал –ориґінал); непослідовність
передачі іншомовних звуків, що спричиняє грубе перекручення слів через
невідповідність їхнього звучання у мові, з якої вони походять (Європа 582

Европа). Наявність у текстах нормативно-правових актів різних за графічним
оформленням термінів, які позначають одне поняття, може викликати різне
сприйняття й тлумачення правових приписів [1, c.200].
Термінологічні назви у сфері туризму, як і в усіх інших сферах,
здійснюють одну з основних своїх функцій – пізнавально-інформативну,
пов'язану з реєстрацією та збереженням нагромаджених людством знань.
Терміни не тільки називають, а й логічно, точно, вичерпно у певний час
розвитку науково-пізнавального процесу визначають відповідні поняття.
Системна організація туристичних термінів виявляється як у плані змісту
(туристична термінологія відображає систему наукових понять у вигляді
найменувань певних категорій, зокрема процесів, явищ, предметів, ознак тощо),
так і в плані вираження, але при визначальній ролі змісту. Туристична
термінологія є основним і найбільш інформативним пластом лексики мови
туристичного підприємства, який сприяє точному і виразному формулюванню
розпоряджень, досягненню максимальної лаконічності туристичного тексту, є
його базою, основним смисловим фундаментом [2, c.112].
Основними ознаками туристичного терміна є:
- адекватність відображення змісту поняття, смислова однозначність;
- логічне співвідношення його з іншими родовими термінами даної галузі;
- більшість термінів мають дефініцію – визначення (є, що не мають чіткого
визначення поняття; зустрічаються багатозначні терміни).
Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом:
1) систематизація понять певної галузі науки чи техніки; поділ їх на
категорії (предмети, процеси, якості, величини тощо); розмежування родових та
видових понять;
2) відбирання усіх термінів галузі, узятої для стандартизації (терміни
вибирають зі словників різних років видання, статей, підручників, періодики,
рукописів та інших джерел);
3) поділ термінів на групи:
а) вузькогалузеві терміни;
б) міжгалузеві;
в) загальнонаукові (загальнотехнічні); стандартизації повинні підлягати
лише вузькогалузеві терміни;
4) вибирання із групи термінів-синонімів нормативного терміна (інші
терміни подають також, але з позначкою ―нерекомендований‖);
5) підбирання еквівалентів англійською, німецькою, французькою,
російською мовами з відповідних міжнародних стандартів;
6) формулювання українською мовою означення (дефініції) поняття;
7) рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем.
З огляду на ці умови в Держстандарті України розроблено Концепцію
державних систем стандартизації, метрології та сертифікації, яку схвалив уряд.
У липні 1992 року спільним наказом Міносвіти та Держстандарту України
створено Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології.
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Для стандартизації термінів у багатьох країнах світу створено відповідні
інституції: у США (Американська асоціація стандартів, у Німеччині
(Німецький нормалізаційний комітет), у Франції (Французька асоціація
нормалізації) тощо. Поряд із загальнонаціональними асоціаціями діють також
фірмові стандартизаційні групи та спеціалізовані науково-технічні товариства
окремих галузей науки і виробництва [4, c.344].
Національні термінологічні комітети в Європі та Америці переважно
позадержавні структури. Терміни стають нормативними після ухвал
термінологічних нарад і конференцій.
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ПОНЯТТЯ НЕОЛОГІЗМІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В
ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
Розвиток і вдосконалення мови як засобу спілкування відбувається
насамперед у сфері одиниць лексико-семантичного рівня. Лексико-семантична
система є найрухомішою серед усіх мовних рівнів. Однак, змінюючись, вона
має здатність до саморегулювання, тобто такої перебудови, яка б не
порушувала системності, що є необхідним для постійної комунікативної
придатності.
Функціонування словникового складу української мови постійно
супроводжують процеси появи нових лексичних одиниць. Поступово також
відбувається віддалення на периферію лексичного складу частини слів у зв‘язку
з втратою ними актуальності. В результаті цього, в мові завжди наявна пасивна
й активна лексика. Пасивну лексику словникового складу становлять лексичні
одиниці, обмежене вживання яких зумовлюється особливостями позначуваних
ними явищ. До цієї категорії і належать неологізми. Оскільки в процесі
професійного спілкування в останній час все частіше вживаються усі різновиди
неологізмів, це питання заслуговує більш детального розгляду.
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Вивченням неологізмів займались В.Горпинич, А.Грищенко, О.Тараненко
та І.Ющук [2]. Стилістичні функції неологізмів досліджували І.Білодід,
А.Коваль, Л.Кравець, О.Пономарів та інші. Неологізми української мови
останніх десятиліть, зокрема суспільно-політична лексика, вивчалися К.Ленець,
А.Москаленко, О.Сербенською, І.Шашкіним [5, с. 19].
Неологізмами називають слова, що характеризуються абсолютною
новизною як щодо форми, так і щодо змісту. Вони дають найменування новим
реаліям і поняттям, що виникли в зв‘язку з динамічним розвитком соціальнополітичного, економічного, науково-технічного, культурного життя, побуту як
у світовому масштабі, так і в межах України. Неологізми часто називають
лексичними інноваціями. Вони творяться з наявного в мові матеріалу
властивими для даної мови словотвірними способами, інколи штучно, часто
запозичуються літературною мовою з діалектів і з інших мов. Іншомовні
запозичення становлять найчисельнішу групу серед неологізмів.
Головною ознакою неологізму є абсолютна новизна для більшості носіїв
мови. Лексема маркується у якості неологізму короткий відрізок часу. Щойно
вона починає активно вживатися, одразу ж губить ознаку новизни, тобто
поступово переходить у лексичну систему мови в якості загальновживаної
мовної одиниці [2].
Термін «неологізм» може застосовуватися як до абсолютно новоутворених
на матеріалі мови лексем, що повністю відповідають мовним словотворчим
моделям, позначають нове, раніше невідоме, неіснуюче поняття, галузь науки,
рід занять, професію, так і до повторно створених синонімів уже існуючого в
мові слова для позначення відомого поняття, які проте несуть конотативні
відтінки, тобто супутні семантичні та стилістичні відтінки слова, які
накладаються на його основне значення, а також до слів у новому значені [2].
Життя неологізмів залежить від того, наскільки вони випробувані
суспільною практикою, наскільки сильна потреба в даному слові для
позначення відповідних понять, і яку кількість «суперників» - синонімічних
засобів має дане слово в словниковому складі мови. Багато неологізмів
повністю зникають із мови, деякі оказіоналізми фіксуються англійськими
словниками із вказівкою автора. Ті слова, які народилися в гущавині народних
мас, часто взагалі не фіксуються й зникають безвісти. Неологізм живе недовго.
Як тільки він випробовується практикою суспільного вживання, він перестає
бути неологізмом. Однак кількість неологізмів тільки в періодиці у розвинених
мовах досягає протягом року десятків тисяч. Переважна більшість неологізмів
(до 90 %) – це терміни [3].
Оволодіння основами будь-якої професії розпочинається із засвоєння
певної суми загальних і професійних знань, а також оволодіння основними
способами розв‘язання професійних завдань, тобто оволодіння мовою
професійного спілкування. Неологізми, умовно, можна поділити на три групи:
неологізми, які стали термінами, неологізми-професіоналізми та індивідуальні
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неологізми, що вжиті у творах одного письменника. Неологізми першої та
другої групи часто використовуються в професійному спілкуванні.
Неологізми міцно увійшли в мову ділової документації. Такі слова
пов‘язані з суспільно-політичною та економічною сферою життя. Це можуть
бути назви установ, нових професій тощо. В ділових паперах вживаються усі
різновиди неологізмів, особливо часто вживаються абревіатури та
складноскорочені слова. Однією із основних причин появи скорочень у
діловому мовленні є тенденція до уникнення надлишкової інформації. Вони
вживаються також для економії місця та з метою уникнути повторення слів, що
складаються з кількох компонентів. Повна назва організації, підприємства чи
установи наводиться тільки один раз: в адресі, у штампі. До позитивних рис
використання абревіатур в професійному спілкуванні та в ділових паперах
можна віднести те, що значний обсяг інформації передається за допомогою
меншої кількості знаків. [4].
Що стосується складноскорочених слів, то потрібно дотримуватися норм,
які впорядковують їх використання у різних стилях мовлення. Прагнення до
оригінальності призводить, у багатьох випадках, до невиправданого
створення неологізмів, що не відповідають природі української мови та
природі професійного спілкування. Ці слова стають зайвими, невиразними
дублетами загальновживаних слів. Такі неологізми ускладнюють розуміння
тексту, відволікають увагу на «відгадування» значення новотворів [1].
Якщо в науковій, офіційно-діловій літературі неологізми, ввійшовши до
загального вжитку, виконують в основному, номінативну функцію, то в творах
художньої літератури використання неологізмів пов‘язане з явно вираженим
стилістичним завданням. Використання таких неологізмів є досить
небезпечним для наукового і офіційно-ділового стилю, оскільки тут не
допускаються вживання експресивної лексики.
Підводячи підсумки, варто сказати, що лексика будь-якої мови постійно
поповнюється, збагачується, відновлюється. Деякі слова зникають, інші,
навпаки, з‘являються, а носії мови активно їх використовують. Словниковий
склад української мови завжди буде поповнюватися неологізмами, що
поступово будуть або втрачати свою новизну, перетворюючись на
загальновживану мовну одиницю, або ж не будуть засвоюватися мовою та
відкидатися нею. Існування неологізмів необхідне для мови, оскільки в життя її
носіїв входять нові речі, предмети, явища тощо. Вони виникають і через
необхідність дати нову, свіжу назву тому, що вже має своє ім‘я.
Однак надмірне уживання неологізмів у діловому спілкуванні, їх
недоцільне та неправильне використання небажане, оскільки може призводити
до нерозуміння адресатом тексту повідомлення, а також до непорозуміння
людей в процесі розв‘язання професійних завдань.
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LEADERSHIP VS. MANAGEMENT
More and more often we hear such a word as «management» in our everyday
life. But most of people think that management and leadership are the same. What is
the difference between management and leadership? It is a question that has been
asked more than once and also answered in hundreds ways.
The biggest difference between managers and leaders is the way they motivate
the people who work or follow them, and this sets the tone for most other aspects of
what they do. Many people, by the way, are both. They have management jobs, but
they realize that you cannot buy hearts, especially to follow them down a difficult
path, and so act as leaders too.
By definition, managers have subordinates - unless their title is honorary and
given as a mark of seniority, in which case the title is a misnomer and
their power over others is other than formal authority.
Managers have a position of authority vested in them by the company, and their
subordinates work for them and largely do as they are told. Managers are paid to get
things done (they are subordinates too), often within tight constraints of time and
money. They thus naturally pass on this work focus to their subordinates.
Recent research finding about managers is that they tend to come from stable
home backgrounds and led relatively normal and comfortable lives. This leads them
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to be relatively risk-averse and they will seek to avoid conflict where possible. In
terms of people, they generally like to run a «happy ship [4]».
Leaders do not have subordinates - at least not when they are leading. Many
organizational leaders do have subordinates, but only because they are also managers
[2].
Telling people what to do does not inspire them to follow you. You have to
appeal to them, showing how following them will lead to their hearts‘ desire. They
must want to follow you enough to stop what they are doing and perhaps walk into
danger and situations that they would not normally consider risking. Leaders with a
stronger charisma find it easier to attract people to their cause.
Although many leaders have a charismatic style to some extent, this does not
require a loud personality. They are always good with people, and quiet styles that
give credit to others (and takes blame on themselves) are very effective at creating
the loyalty that great leaders engender. Although leaders are good with people, this
does not mean they are friendly with them.
This does not mean that leaders do not pay attention to tasks - in fact they are
often very achievement-focused. What they do realize, however, is the importance of
enthusing others to work towards their vision.
Leadership and management must go hand in hand. They are not the same thing.
But they are necessarily linked, and complementary. Any effort to separate the two is
likely to cause more problems than it solves.
Still, much ink has been spent delineating the differences. The manager‘s job is
to plan, organize and coordinate. The leader‘s job is to inspire and motivate. In his
1989 book «On Becoming a Leader», Warren Bennis composed a list of the
differences:
– The manager administers; the leader innovates.
– The manager is a copy; the leader is an original.
– The manager maintains; the leader develops.
– The manager focuses on systems and structure; the leader focuses on people.
– The manager relies on control; the leader inspires trust [1].
Perhaps there was a time when the calling of the manager and that of the leader
could be separated. A foreman in an industrial-era factory probably didn‘t have to
give much thought to what he was producing or to the people who were producing it.
His or her job was to follow orders, organize the work, assign the right people to the
necessary tasks, coordinate the results, and ensure the job got done as ordered. The
focus was on efficiency.
Is a good manager automatically a good leader? What is the difference between
leadership and management? The main difference between leaders and managers is
that leaders have people follow them while managers have people who work for
them.
A successful business owner needs to be both a strong leader and manager to get
their team on board to follow them towards their vision of success. Leadership is
about getting people to understand and believe in your vision and to work with you to
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achieve your goals while managing is more about administering and making sure the
day-to-day things are happening as they should.
While there are many traits that make up a strong leader, some of the key
characteristics are:
1.
Honesty & Integrity: are crucial to get your people to believe you
and buy in to the journey you are taking them on.
2.
Vision: know where you are, where you want to go and enroll
your team in charting a path for the future.
3.
Inspiration: inspire your team to be all they can by making sure
they understand their role in the bigger picture.
4.
Ability to Challenge: do not be afraid to challenge the status quo,
do things differently and have the courage to think outside the box.
5.
Communication Skills: keep your team informed of the journey,
where you are, where you are heading and share any roadblocks you may
encounter along the way.
Some of the common traits shared by strong managers are:
1. Being Able to Execute a Vision: take a strategic vision and break
it down into a roadmap to be followed by the team.
2. Ability to Direct: day-to-day work efforts, review resources
needed and anticipate needs along the way.
3. Process Management: establish work rules, processes, standards
and operating procedures.
4. People Focused: look after your people, their needs, listen to them
and involve them.
In order for you to engage your staff in providing the best service to your guests,
clients or partners, you must enroll them in your vision and align their perceptions
and behaviours. You need to get them excited about where you are taking them while
making sure they know what‘s in it for them. With smaller organizations, the
challenge lies in making sure you are both leading your team as well as managing
your day to day operation. Those who are able to do both, will create a competitive
advantage. Are you both a leader and a manager; what would your staff say if you
were to ask them?
But in the new economy, where value comes increasingly from the knowledge
of people, and where workers are no longer undifferentiated cogs in an industrial
machine, management and leadership are not easily separated. People look to their
managers, not just to assign them a task, but to define for them a purpose. And
managers must organize workers, not just to maximize efficiency, but to nurture
skills, develop talent and inspire results.
The late management guru Peter Drucker was one of the first to recognize this
truth, as he was to recognize so many other management truths. He identified the
emergence of the «knowledge worker», and the profound differences that would
cause in the way business was organized [3].
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With the rise of the knowledge worker, «one does not «manage» people», Mr.
Drucker wrote. «The task is to lead people. And the goal is to make productive the
specific strengths and knowledge of every individual».
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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: ПЕРЕВАГИ ТА
НЕДОЛІКИ
Наукова робота присвячена проблемі дистанційного навчання, яке отримує
все більше поширення у вивченні іноземних мов, зокрема за кордоном. Але все
ще такий метод мало використовується вітчизняними вищими навчальними
закладами. Обговорюються нові можливості, які відкриває ця форма навчання,
її позитивні і негативні аспекти.
Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій зробив свій
внесок в усі сфери суспільної діяльності. Інформаційно-комунікаційні
технології дуже швидко та динамічно розвиваються та розширюють межі
наших можливостей. Велике значення інформаційні та комунікаційні технології
мають і в розвитку освіти. Використання сучасних комп‘ютерних технологій
відкриває великі можливості перед педагогічними працівниками та студентами.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес
дозволяє розробляти нові методи та засоби вивчення різноманітних дисциплін,
дає можливість швидко та ефективно засвоювати навчальну інформацію,
зробити заняття більш цікавими та різноманітними, стимулювати наукову
діяльність студентів, розвивати інтерес студентів та викладачів до предмету
вивчення.
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Дистанційне вивчення іноземної мови - це форма самостійного навчання,
де провідним засобом є інформаційні технології [2, с. 17]. Визначимо функції,
які виконує дистанційне навчання іноземним мовам:
дистанційне вивчення іноземної мови стає альтернативою
традиційним аудиторним заняттям;
спрямоване на сучасний розвиток освіти з можливістю практичної
перевірки знань.
покращення рівня володіння іноземною мовою самого викладача, оскільки
професійна мета викладача полягає не лише в його знанні мови, а в тому як він
може передавати свої знання іншим. Програми дистанційного навчання повинні
присвячувати більшу частину часу на практичне застосування іноземної мови
та на спілкування.
Ефективність дистанційного вивчення іноземних мов найбільшою мірою
залежить від інформаційних та телекомунікаційних систем, оскільки саме вони
дозволяють подолати всі обмеження можливостей студентів. Студенти не лише
мають можливість подолати такі проблеми як брак часу та необхідність
слідувати графіку, а також відчувають необхідність навчатись за власним
бажанням.
Безумовно, викладач дистанційного курсу іноземної мови повинен мати
високу кваліфікацію та глибокі знання з іноземної мови. Викладач має бути
обізнаним в роботі з апаратною та програмною складовими та повинен мати
підтвердження у вигляді сертифікатів та дипломів про підвищення кваліфікації.
Викладач повинен володіти навичками роботи з технологічними засобами
дистанційного навчання, що допоможуть вільно працювати та навчати
студентів.
Можливість використання комп‘ютерних та інформаційних засобів в
дистанційній освіті та у вивченні іноземних мов, зокрема, відкриває великі
перспективи. Позитивними властивостями дистанційного навчання іноземним
мовам є можливість долати час та відстань.
Важливим фактором ефективності дистанційного вивчення іноземних мов
є регулярні заняття, проте студенти самі можуть вибирати зручний для себе час
та визначати тривалість занять. Також успішність дистанційного навчання
досягається завдяки постійним тестуванням та контролю, а будь-які питання,
що виникають у студента, він може вирішити за допомогою електронної пошти,
або ж встановлювати зв'язок зі своїм викладачем он-лайн. Таким чином,
головною перевагою дистанційного навчання іноземним мовам є можливість
студентам з віддалених місць спілкуватися з викладачем через комп‘ютер та
вивчати іноземну мову в будь-який зручний для нього час. Зв‘язок між
викладачем та студентом може встановлюватись через Інтернет завдяки
синхронним та асинхронним засобам комунікації, таким як чат, відео
конференція (з використанням такого програмного забезпечення, як Skype),
електронна пошта та форум.
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Потрібно відзначити, що дистанційне навчання іноземної мови все ще
мало використовується російськими вузами, хоча ця форма навчання відкриває
нові можливості для студентів, насамперед, можливість спілкуватися з носієм
мови. На жаль, на сьогоднішній день бракує навчально-методичного
забезпечення для дистанційного вивчення іноземної мови, в тому числі
методичних рекомендацій щодо застосування новітніх технологій.
Перспективною є інтерактивна взаємодія з учнями за допомогою Skype. Це
безкоштовне програмне забезпечення з закритим кодом, забезпечує текстовий,
голосовий та відео зв‘язок через Інтернет між комп‘ютерами, використовує
технології пірінгових мереж, а також надає платні послуги для дзвінків на
мобільні і стаціонарні телефони.
Використання комп'ютерів у навчальних цілях сприяє підвищенню
інтересу і до самої предметної області, і до обчислювальної техніки. «У
майбутнього фахівця спрацьовують мотиваційні чинники: допитливість,
цікавість, прагнення до управління, фантазія, пошук - студент добровільно
витрачає більше часу на вирішення завдань, породжується прагнення до
безперервної освіти» [1, с. 13].
Безумовно, у дистанційного навчання є багато переваг, але є й недоліки:
не завжди стабільний зв'язок. При погіршенні якості зв'язку
проведення заняття стає неможливим. У такому випадку, ймовірно, доведеться
перенести його на інший час і дату. Можна спробувати оптимізувати якість
зв'язку, наприклад, переконавшись, що модем підключений до комп'ютера
через дріт, а не через Wi-Fi.
відсутність у деяких студентів технічних засобів для вивчення
іноземної мови дистанційно.
інша важлива проблема, яка може виникнути перед студентом – це
відсутність мотивації та зацікавленості.
відсутність особистої взаємодії між студентами та викладачем та
відсутність спілкування між студентами[3].
Дистанційне навчання може підходити не кожному, адже для деяких
людей все ще важливо бачити педагога перед собою, а не на екрані. У такому
випадку он-лайн-школи надають безкоштовне пробне заняття, де майбутній
учень може точно визначити, чи підходить йому така форма навчання чи ні.
Студенти, які вивчають іноземну мову дистанційно зазвичай оцінюються
поточно, тобто під час усього курсу навчання отримують бали за виконану
домашню роботу, завдання з аудіювання та читання, письмові тестові роботи з
перевірки граматики та лексики, усні завдання. Ефективна та успішна
реалізація цілей дистанційного вивчення іноземних мов значно залежить від
організаційних та навчальних здібностей педагогів. Викладач в даному процесі
виконує своє призначення у підготовці навчального матеріалу та допомагає
студентам, оцінює їх діяльність. Студенти, в свою чергу, навчаються
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користуватись матеріалами, підготовленими викладачем, виконують домашні
завдання, індивідуальні завдання та інші види роботи.
Огляд досвіду використання нових інформаційних технологій у викладанні
іноземних мов показав, що закордонний досвід викладання набагато
випереджає вітчизняний. Доцільним представляється подальший пошук нових
технологій, психолого-педагогічних умов, що сприяють розвиткові
комп'ютерних технологій навчання іноземним мовам у вузах України.
На закінчення хочеться сказати, що всесвітня павутина пропонує нам все
нові інструменти для розширення території вивчення іноземної мови. Чому б не
використати цю можливість і не дозволити освітній системі еволюціонувати?
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USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE ESP CLASSROOM
Current period of social development that aims at updating all spheres of social
and spiritual life calls for a new level of education that would help graduates meet
internationally recognized standards. Today in education the main priority is that of
human values. Shaping a well-round personality is the focus in the learning process
that requires creation of special conditions: creating a positive mood to learning;
feeling equal among equals; providing a positive atmosphere in the learning group to
help them achieve common goals; respect to individual values; orientation on the
subject of study. Ideally students should feel an active participantsof the educational
process and guide their development and performance. This forms internal motivation
to learn and prompts self-development and self-observation.
In modern society, there are numerous sources of knowledge, interactive ones
gaining more popularity. Innovative trends in different spheres of life set new
requirements to knowledge. Students must be able to understand big amounts of
information, apply it properly in concrete conditions; at the same time to think, to
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understand the essence of things, to be able to express personal opinions supported
with reasonable arguments.
The term ‗interactive education‘ is defined as a specific form of cognitive
activity with a predictable goal to create comfortable learning conditions in which
every student feels successful and has a chance to develop intellectual abilities. The
term ‗interactive pedagogy‘ is relatively new, it was introduced in 1975 by a German
researcher Hans Fritz, who outlined the purpose of interactive process, defining it as a
change and improvement of behavior models (patterns) of the participants of the
process. Analyzing the reactions of the participants, all the changes and behavior
patterns learners get to know how to consciously adopt them.
The introduction and wide use of interactive technologies in the educational
process is connected with the findings of many educationalists, A. Lund, G.
Motteram, A. Pagan among them [4, 5, 6]. Current methodological approaches aim at
increasing communicative activity between participants of communication, or their
interaction, usage of various interactive methods, based mostly on innovative
technologies.
The most widely used interactive methods include brainstorming, that is
accumulation of a large number of ideas on a particular topic, with their further
critical understanding; method of forecasting or prediction when the study of didactic
materials confirms or rejects the hypothesis formulated at the initial stage; discussion
corners (PRESS-method) when students give reasoned answers to some discussions
that are to reach a consensus); clustering or associative nets that focus on the search
of associative connections between individual concepts for generalization theory
while summing up the studied topic or theme; conversation with Socrates when
students deal with the problematic issues and seek ways to solve them; Business
Games simulate reproduced behavior of individual workers by profession [3, p. 130131].
These methods are also widely used in the study of foreign languages, which
currently are quite important due to the expansion of international economic relations
between countries, and play an important role for graduates and undergraduates as
they widen their perspectives. One of the barriers in the way of successful learning of
foreign languages in high school and institutions of higher education in the country is
insufficient and at times low motivation of students to learn the language. Therefore,
interactive technologies, aimed at creating a comfortable learning environment in
which every student will benefit from the process, are of special interest.
It should be noted that the use of interactive learning in universities can radically
increase positive results of the learning process because it does not only affect the
consciousness of the student, but boosts the feelings freedom and self-satisfaction at
the positive outcomes of studies in regard with actions and practices. The results of
the current researches include indications of the level of students‘ knowledge of the
subject: 1) lectures - 5%; 2) reading - 10%; 3) video, audio materials - 20%; 4)
demonstration - 30%; 5) discussion group - 50%; 6) practice through action - 75% ;
7) peer teaching touse the acquired knowledge - 90%. The researches demonstrate
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clearly that the lowest results are achieved in conditions of passive learning (lectures
- 5%, reading - 10%) and the most productive and interactive ones showed the
highest percentage (discussion groups - 50% practice through action - 75%, education
or immediate application - 90%) [2, p. 219-225].
Careful consideration of the data leads to the conclusion that interactive
technologies in learning foreign languages play a significant role, because the process
of learning any language in general is based on its practical use, which occurs in the
process of application on the interactive learning basis, such as a debate, discussion,
modeling of professionally-oriented activities, simulation of professional situations.
Interactive forms help students to keep focused and attentive, as in addition to
being listeners or observers they are active participants in the learning process thanks
to the achievement of mutually beneficial results. Applying group forms of work
reinforces social skills, students‘ need to acquire knowledge is increased, they
develop a deeper interest and love for knowledge. Working in pairs or groups,
students solve problems, become researchers, learn to overcome difficulties and to
reach their goal [1, p. 21-23].
The use of interactive forms of education in the learning of foreign languages in
high school is effective if the content of the educational process overlaps with the
future profession of the students. Teachers should consider the level of language
proficiency and the level of development of communication skills on the part of
language learners. It is important to remember that theoretical knowledge in the
process of active learning is to be applied practically, this way students develop and
improve not only their knowledge of the language, but also learn to use it in the
simulated prospective professional activities.
One of the effective techniques is to create a discussion in English, the subject
of which can be varied. It is advisable to stimulate career relevant discussions, related
to the future profession that will help students to apply appropriate specialized
vocabulary. The basis of these discussions is information from reading materials,
such as texts and authentic articles from different sources. The teacher has the role of
the organizer of communication, who assists in formulating questions, draws special
attention of the students to controversial issues, and helps resolve problems that arise
in the discussion.
To sum up, interactive learning technologies in the study of foreign languages
help involve all participants of the educational process into the conscientious
instruction, enhance the development of communication skills, encourage work in
pairs and groups, reinforce debate skills. Overall, interactive learning in a foreign
language classroom creates a cumulative effect: the ability to cooperate, the
performance characterized by a change in interaction strategy; opportunities to
involve students in the learning interaction and group dynamics; forms
communicative competence, which is determined by the communication style and
register, raise the awareness of the barriers of communication, the ways to solve
communication problems; develop tolerance, ensure appropriateness and adequacy of
communication in different situations.
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Increased use of technological innovations, social tools and platforms enables
language learners to communicate freely, to take tools that have been created in other
domains of the language learning field to bring together technical means such as
Skype, virtual worlds, word processors, wikis, blogs with the aim to improve
language development and performance with the ultimate aim of reaching the
appropriate level of language proficiency.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ТА СПІЛКУВАННЯ В
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Кожна країна і кожен народ мають свої традиції і звичаї, свої правила
ділового спілкування та етики. Україна не є винятком з цих країн. Ми маємо
свої особливості побутового і ділового етикету, які необхідно знати іноземцю,
щоб здійснювати успішну міжкультурну комунікацію на наших теренах. З
розвитком соціально-економічного устрою держави, відкритістю і готовністю
України до продуктивних контактів з рештою світу значно збільшилась
кількість закордонних подорожей наших співвітчизників і у якості туристів, і як
бізнесменів, які шукають нові можливості розвитку своїх підприємств. Перед
закордонним візитом необхідно ознайомитись з культурою та звичаями країни,
щоб не привернути до себе надмірної уваги та не втратити нові знайомства.
Уже кілька століть Великобританія займає одне з провідних місць у світі
як фінансовий і економічний центр, тому недивно, що величезна кількість
ділових контрактів укладається саме з англійськими компаніями. Але навіть
володіння англійською мовою не гарантує стовідсоткового успіху в процесі
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спілкування з британцями. В Англії характерною рисою сфери бізнесу є
кастовість, яка несе за собою як позитивні наслідки, так і негативні. З одного
боку, кастовість визначає його високий професійний рівень, а з іншого перешкоджає притоку «свіжої крові».
Англійський характер можна описати такими рисами, як стриманість,
небагатослівність (на межі з мовчазністю), схильність до недомовленості. Все
це призводить до замкнутості, некомунікабельності. Вміння вичікувати,
шукати зручного моменту, враховувати або дотримуватися протилежних
позицій - все це також є невід‘ємною частиною англійського національного
характеру. Найсильнішою рисою характеру англійців є почуття справедливості.
Вони не терплять підступності та хитрості, покладаючись на чесність ділового
партнера. Англійці завжди поважають думку співрозмовника, уникаючи при
цьому категоричних тверджень. Крім того, вони намагаються уникати розмов
на теми, які пов‘язані з особистим життям. Англійський бізнесмен є
хорошим психологом, він дуже спостережливий тому не сприймає як фальші,
так і приховування слабкої професійної підготовки.
Ще однією яскравою англійською рисою є абсолютне дотримання
встановлених правил і законів. Фахівці з ділового етикету радять
дотримуватися формальності під час спілкування з англійськими партнерами.
Звертатися по імені до людини, яка не дала такого дозволу, категорично
заборонено. Також дуже важливо, чиє ім'я називають першим. Наприклад, у
службовій обстановці пріоритет при знайомстві віддається клієнту,
оскільки саме він більш важлива особа. В англійських ділових колах дуже
суворо ставляться до подарунків. Зовсім невелику кількість речей можна
вважати подарунками, а не хабаром. До них відносяться календарі,
запальнички, записні книжки, фірмові авторучки. Все інше розглядається як
засіб тиску на ділового партнера [3, с. 372-383].
Представники Німеччини характеризуються працьовитістю, серйозністю,
організованістю, старанністю, прагненням до впорядкованості, пунктуальністю,
розважливістю, раціональністю, ощадливістю. Німці дуже стримані і офіційні, і
тому багато хто вважає їх недружніми. Але це хибна думка. Німці дуже
ретельно відстоюють свою позицію, але без категоричності та конфліктності.
Надають перевагу обговорювати питання послідовно, одне за іншим. При
укладанні угоди німці наполягають на обов‘язковому, «жорсткому» виконанні
прийнятих зобов'язань, у разі невиконання яких Ви змушені будете сплатити
високі штрафи. Наприклад, якщо Ви поставляєте певний товар, то Ви мусите
надати гарантії і застави на випадок виявлення недоброякісної продукції.
Як зазначають фахівці з ділового етикету, німецькі бізнесмени і службовці
дуже суворі і до вибору одягу; основним типом одягу є строгий діловий
костюм. Запрошення ділових партнерів до себе додому практикуються рідко,
але якщо Ви отримали таку пропозицію, неодмінно слід подарувати господині
будинку квіти [2, с.87-95].
Однією з характерних рис сьогодення є стрімке зростання ролі Китаю у
діловому житті світу, що спричиняє збільшення кількості контактів і
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відряджень до цієї країни. Діловий етикет та правила хорошого тону китайців
сильно відрізняються від європейських. Для них неприпустимо при спілкуванні
використовувати фізичні контакти - обійми та поцілунки. При звертанні
прийнято звертатись на прізвище. Цікавим є те , що при знайомстві слід
обмінюватись візитними картками, тому якщо Ви отримали картку, Ваш
співрозмовник обов'язково чекатиме картку у відповідь.
На даний час у діловому житті Китаю практикується вручення подарунків,
але така увага повинна бути не особисто одній людині, а фірмі чи колективу та
виключно після укладання всіх угод. Що ж стосується подарунків, недоречним
буде годинник, тому що на китайській мові слова «годинник» і «похорон»
близькі за звучанням [4, с. 140-150].
Не менше особливостей міжкультурного спілкування можна виділити і у
стосунках з індійськими бізнесменами. Перебуваючи в Індії, потрібно
намагатись дотримуватись звичаїв тих людей, з якими доведеться вступати в
ділові відносини. Що стосується зовнішнього вигляду, одягатись варто так, як
прийнято в регіоні, де потрібно перебувати.
Фахівці-культурологи нагадують, що обравши цю країну для відвідування,
потрібно знати, що в Індії існує сувора система каст. Необхідно обов'язково
мати на увазі, до якої касти належать люди, з якими планується побудувати
ділові зв'язки, а також враховувати відповідні обмеження (наприклад, заборона
контактів з представниками нижчих каст) з тим, щоб не змушувати індійських
партнерів робити те, що суперечить їх принципам.
Додаткові моменти, які слід враховувати при діловому спілкуванні, є
наступні: повага до старших, пунктуальність, використання виключно правої
руки для приймання або передавання всього їстівного, уникання у розмові
особистих тем [1, с. 210-219].
Розбіжності у нормах і правилах поведінки та спілкування в різних країнах
збереглись до сьогодення, і, безперечно, будуть існувати завжди. Національні
особливості, історія, сформовані моральні норми впливають на поведінку
людей, їхній зовнішній вигляд. Проте, незважаючи на відмінності, основні
принципи залишаються постійними. Слід поважати ділового партнера і його
час, поважати його права на особисте життя і релігію, знати культуру та історію
країни, яку відвідуєш. Це сприятиме налагодженню продуктивних ділових
контактів, ефективному міжкультурному спілкуванню і уникненню прикрих
непорозумінь, що унеможливлюють інтеграцію українських підприємців до
світової бізнес-спільноти.
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THE IMPORTANCE OF THE ROLE OF THE MANAGER IN
CREATING A SUPPORTIVE WORK ENVIRONMENT
As Peter F. Drucker said, ‗Management is thus what tradition used to call a
‗liberal art‘: ‗liberal‘ because it deals with the fundamentals of knowledge, selfknowledge, wisdom, and leadership; ‗art‘ because it is practice and application.
Managers draw on all the knowledge and insights of the humanities and the social
science – on psychology and philosophy, on economics and on history, on the
physical sciences and on ethics‘.
The manager is the life of the organization. The manager ensures that the
organization performs to expectation, he must also ensure that the firm archives it
purpose and goals, to do this the manager performs certain roles and duties. The
manager may be the entrepreneur, sometimes he may not be, however, at all-times
the manager must aggregate the resources of the firm to attain the firm‘s goals and
objectives of the firm.
The manager is to be able to carry on the duties. He must posses certain skills.
This includes Conceptual Skills, People Skills, Technical Skills, etc. Some managers
demonstrate these skills very strongly while others only demonstrate it fairly. There
are basically three levels of management within the business organization; these
include the top management, the middle management and the lower management.
The various skills and duties of the manager is performed at different level of
management .This study explores the roles, the skills and the functions of the
manager at various levels of the organization. It also explores the performance
contribution of each of the skills and roles to the health and goals attainment of the
organization [3].
The Basic Functions of Management are:
Planning
Organizing
Staffing
Directing
Controlling
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Planning is the primary management function, the one on which all others
depend. Managers engaged in planning develop strategies for success, establish goals
and objectives for the organization, and translate their strategies and goals into action
plans. To develop long-term strategies and goals, managers must be well informed on
a number of key issues and topics that could influence their decisions.
Organizing, the process of arranging resources to carry out the organization's
plans, is the second major function of managers. During the organizing stage,
managers think through all the activities that employees carry out (from programming
the organization's computers to mailing its letters), as well as all the facilities and
equipment employees need in order to complete those activities. They also give
people the ability to work toward organizational goals by determining who will have
the authority to make decisions, to perform or supervise activities, and to distribute
resources.
Leading is the process of influencing and motivating people to work effectively
and willingly toward company goals—is the third basic function of management.
Managers with good leadership skills have greater success in influencing the attitudes
and actions of others, both through the demonstration of specific tasks and through
the manager's own behavior and spirit.
Controlling is the fourth basic managerial function. In management, controlling
means monitoring a firm's progress toward meeting its organizational goals and
objectives, resetting the course if goals or objectives change in response to shifting
conditions, and correcting deviations if goals or objectives are not being attained [1].
Management Hierarchy includes:
Top-level managers include the board of directors, president, vice-president,
CEO, and other similar positions. They are responsible for planning and directing the
entire organization.
Middle-level managers include general managers, branch managers, and
department managers, all of whom are accountable to the top-level management for
the functions of their departments. They devote more time to organizing and
directing.
First-level managers include supervisors, section leads, foremen, and similar
positions. They focus on controlling and directing [4].
The way of fulfilling the social role by the person depends both on subjective
factors, his personality traits, the personality as well as on objective, outside factors
in the relation to him. It is possible to point out here two approaches to determinants
of the fulfilling of the roles by the given manager:
– individualistic approach is valid when the person‘s individual features are
influencing the specification of him according to his position in the team and the
content of his roles, and so the manager has influence on shaping the situation in
which he is located but what effects he/she is reaching depends on the general ability
to wield managerial duties chiefly;
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– situation theory according to which it is the objective situation that influences
the management style, the quality, effects of directing, for fulfilling the managerial
roles, because the situation requires the determined decision and individual features
are leaving for the other plan here.
Both theories are not staying in the contradiction in reality since working of the
manager refers to various contexts. Because he has bigger influence on the situation
in which he is operating he has a bigger power, he has the more important role or the
high office position in the organizational structure of the given company. It refers to
influence on his direct, nearest environment, i.e. for the company and the internal
context of his functioning [5].
The economic growth and dynamics of the environment influence the evolution
of manager‘s roles. It is possible to separate among objective, outside conditioning
of managers‘ roles the five basic factors which exert bigger and bigger influence on
the manager‘s activity. They are the following:
– broad institutional perspective;
–
widening geographical limits and political perspectives;
–
information challenge;
–
growing complexity of the company as the system of action;
–
the variety and variability of requests in the relation to the company [2].
Nowadays the managerial roles have widened, became more complicated,
active and creative. Managers, who want to administrate enterprises in an appropriate
way must be up to the mark, fulfill more and more functions and play on many
stages. They should be flexible, be able to adapt themselves to different situations and
play many roles, change roles, adapt them and even create the roles, because the
internal and external contexts of company‘s functioning are constantly changing.
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КУЛЬТУРНИЙ ШОК ЯК ОДНА З ПРОБЛЕМ АДАПТАЦІЇ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Україна, завдяки географічному розташуванню, представляє інтерес для
іноземних студентів. Високі технології, науковий потенціал, економічна
політика приваблюють студентів. Разом з тим можна виділити декілька
проблем, котрі постають перед іноземними студентами. Одна з них - це
культурна адаптація. У процесі зближення національних культур і цінностей
зміцнюються культурні, комунікаційні зв‘язки; це сприяє тому, що досягнення
науки, мистецтва та інших видів соціальної і політичної діяльності швидко
поширюються і засвоюються у сучасному світі, забезпечуючи його цілісність.
«Культура – це те, через що ти стаєш чужим, коли залишаєш свою
домівку. Культура включає в себе усі переконання і усі очікування, котрі
демонструють люди... Коли ти в своїй групі, серед людей, з котрими
розділяєш спільну культуру, тобі не приходиться обмірковувати та
проектувати слова і вчинки, тому що всі ви бачите світ однаково, знаєте, що
очікувати один від одного. Але перебуваючи у чужому суспільстві, ти зазнаєш
труднощів, відчуваєш безпорадність – це можна назвати культурним
шоком»[1]. Здебільшого людина отримує культурний шок, коли потрапляє в
іншу країну, яка відрізняється від країни, де вона проживає [2], хоча й з
подібними відчуттями вона може зіткнутися і у власній країні при раптовій
зміні соціального середовища. При зіткненні з новою культурою така людина
відчуває здивованість та втрату орієнтації. Проблема адаптації постає
особливо гостро, коли йдеться про студентську молодь, зокрема таку
категорію, як студенти-іноземці. Проблема культурного шоку розглядається у
контексті кривої процесу адаптації, згідно з якою виокремлено п'ять етапів
процесу адаптації.
Перший етап вирізняється ентузіазмом, гарним настроєм і великими
сподіваннями студента. Цей етап є короткочасним.
На другому етапі студент відчуває негативний вплив незвичного
оточуючого середовища (наприклад, некомфортні житлові умови, відсутність
взаєморозуміння з місцевими жителями), що призводить до розчарування,
депресії. Під час цього етапу студент більше спілкується із студентамиземляками, намагаючись уникнути реальності.
Симптоми культурного шоку, що є характерними для третього етапу
досягають критичної точки та виявляються у почутті повної безпорадності.
Молодь, яка не змогла успішно адаптуватися до нового середовища,
повертається додому. Однак досить часто студенти-мігранти отримують
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соціальну підтримку від оточуючих людей і долають культурні відмінності вивчають мову, знайомляться з місцевою культурою.
На четвертому етапі з'являється оптимізм, відчуття впевненості та
вдоволення. Людина почуває себе пристосованою й інтегрованою у життя
суспільства.
П'ятий етап виступає етапом адаптації, тобто з'являються відносно
стабільні зміни студента, що зумовлені вимогами середовища. Результатом
успішної адаптації є взаємна відповідність між індивідом і середовищем.
Гіпотеза культурного шоку заснована на тому, що досвід нової культури
є неприємним або шоковим частково тому, що він несподіваний, а частково
тому, що він може призвести до негативної оцінки власної культури.
Культурний шок яскраво проявив себе вже в час великих географічних
відкриттів та знайомства з іншими типами культур. Сучасне людство не вміє
терпляче ставитися до чужого і перетворювати його на «своє». Все більше
сучасних науковців схиляються до думки, що на зміну донедавна актуальним
міжнаціональним конфліктам приходять міжкультурні конфлікти, які стають
новою глобальною проблемою людства, і саме такі конфлікти можуть бути
причиною світових війн XXI століття [2].
По суті культурний шок – це конфлікт старих та нових установок і
орієнтацій, старих – до яких звик індивід у певному суспільстві, і нових – з
якими йому доведеться зіткнутись у новому середовищі. Інакше кажучи,
культурний шок – це протистояння двох культур на рівні індивідуального
осмислення. Він являється серйозним випробуванням, але на щастя, він
проходить. Для подолання культурного шоку важливо мати кілька моделей
адаптивної поведінки, враховуючи, що будь-яка важливаз міна в житті, як
правило, спричинює стрес і дискомфорт. Тому особливо важливо зберегти
особистісну цілісність і самоповагу.
Для сучасного стану науки характерний глобальний підхід у розгляді
даного феномену. Модернізація у ХХІ столітті, це аж ніяк не зміна змістового
компоненту свідомості чи культури – це культурний шок, який загрожує
втратою здатності до продуктивної взаємодії культур. Кожна культура має
багато символів та образів, а також стереотипів поведінки, за допомогою яких
людина автоматично діє у різноманітних ситуаціях. Коли людина знаходиться
в умовах нової культури, то зазвичай її звична поведінка є неадекватною,
оскільки вона базується на дещо інших уявленнях про світ, норми поведінки
та сприйняття, цінності. Як результат, вона отримує психологічний, а нерідко
і фізичний дискомфорт – культурний шок. Він є частиною процесу адаптації,
тобто, це нелегкий процес, який супроводжується певною реакцією на
зовнішні фактори. Крім того, під час цього процесу людина набуває не тільки
нового досвіду, але й стає більш розвиненою культурно, з більшим
світоглядом, хоча і зазнає деяких емоційних труднощів [3].
Якщо людина вже має досвід перебування в іншому культурному
середовищі, то цей досвід сприяє більш швидкій адаптації. Також на
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адаптацію впливає і культурна дистанція, тобто ступінь відмінностей між
рідною культурою та тією, до якої йде процес адаптації. В цьому випадку, на
адаптацію впливає навіть не сама культурна дистанція, а уявлення людини
про неї, його відчуття культурної дистанції, котре залежить від багатьох
факторів: наявність або відсутність конфліктів, знання іноземної мови та
культури.
Зрозуміло, що культурний шок – це складний та болісний для людини
процес. Тому що під час цього процесу відбувається особистісний ріст, ломка
існуючих стереотипів, для чого потрібно величезна витрата фізичних і
психологічних ресурсів людини. Як результат: нова картина світу, заснована
на прийнятті та розумінні культурного різноманіття, стійкість перед новими
випробуваннями, толерантність до нового і незвичного.
Студенти, перебуваючи в країні навчання, процес адаптації проходять
суперечливо. Відсутність життєвого досвіду робить молодих людей емоційно
незахищеними в інших країнах. Але перевага в тому, що саме молодість та
відсутність стереотипів, що складались роками, не заважають швидше
входити в соціокультурний простір країн перебування. Глобалізований світ
через засоби масової інформації, вивчення мов готує молодь до подолання
дилеми «ми-вони». Тому завдання пом`якшення культурного шоку для
іноземних студентів є актуальним як для України, так і інших країн.
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МОВА ЯК ЧИННИК ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що людство протягом
тисячоліть намагається довести чи спростувати значення мови як чинника
творення нації. Мова є складним інформаційним аспектом феномену України,
сигнальною системою, яка забезпечує взаєморозуміння між її носіями. Вона –
основний засіб згуртування етносу, його розвитку і, зрештою, його
самоусвідомлення як нації. Людство послуговується мовою повсякденно, за її
допомогою кожен формулює та висловлює думки, виражає почуття й емоції,
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пізнає навколишній світ. Але, крім комунікативної, мислетворчої, емотивної,
експресивної, гносеологічної та інших функцій, мова може виступати й
націєтворчим чинником.
Становлення, розвиток і взаємозв‘язок української мови й нації, розвитку
національної культури, політичної думки, державного і національного
будівництва розглядалися у працях видатних вчених: О.Бочковського,
В.Винниченка, В. Німчука, С.Рудницького, І.Франка Ю. Шевельов, І.Огієнка,
М.Тимошика, А.Білана, С.Болтівецьта інших.
На думку дослідників, мова не є універсальною характеристикою всіх
націй [2, с. 41]. Однак в історії формування української нації українська мова
відіграла особливу роль. У цьому контексті доречно звернутися до історії
української літературної мови. Як відомо, в цій історії розмежовують дві
літературні мови: стару і нову. Стара українська літературна мова, яка набула
поширення й розвитку в ХІVҒХVІІІ ст., мала всі засоби для того, щоб
обслуговувати різні сфери суспільного життя, використовувалася в різних
стилях і жанрах – юридичних документах, конфесійній, полемічній, художній,
проповідницькій та науковій літературі [5, с. 664]. Крім того, ця мова у певні
періоди виконувала функцію державної. У Великому князівстві Литовському
українська мова, яку традиційно називають руською (не плутати з російською),
починаючи з ХІV ст. використовувалася в законодавстві, судочинстві,
князівських канцеляріях, державному й приватному листуванні. Статус цієї
мови як державної був закріплений у Статуті 1566 року. На галицьких та
волинських землях, що входили до складу Польщі, у ХІV Ғ першій половині
ХVІ ст. староукраїнська літературна мова теж мала статус, близький до
державного. Державну функцію ця мова виконувала й після приєднання
частини українських земель до Росії Ғ вона вживалася в усіх державних
установах Гетьманщини. Проте як у підросійській, так і в підпольській частині
стара українська літературна мова зазнавала утисків, тому у ХVІІІ ст. вона
булла витіснена з офіційного вжитку [4, с. 140-141]. За спостереженням Л.
Нагорної,
«випавши
після
входження
до
складу
Росіїі
з
центральноєвропейського контексту, Україна опинилася осторонь глобальних
цивілізаційних процесів, які впродовж ХVІІІ ст. виявлялися в інституалізації
національних спільнот» [3, с. 184].
Необхідно відзначити, що в історії українського націєтворення українська
мова відіграла особливу роль Ғ незалежно від того, який основний чинник
вкладається в поняття «українська нація» — етнічний чи політичний.
Відповідно до етнічної концепції, українська мова забезпечувала цілісність
української спільноти й виступила одним із основних об‘єднавчих чинників
при творенні української нації. Про українську мову як інструмент формування
української політичної нації писав Ю. Шевельов: «Після свого створення
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літературна мова перетворилася на гасло, знамено, мету. Наприкінці ХІХ ст.
український національний рух був спрямований передовсім на питання
культури, освіти, літератури. Ці питання переростали в політичні проблеми» [6,
с. 30]. На думку вченого, «усупереч звичним теоріям, що розглядають
розповсюдження котроїсь мови як наслідок політичного руху, українська
літературна мова дає приклад «дива», коли саме її розповсюдження й поклало
початок політичному рухові. Мовний витвір Шевченка й Куліша вторував
шлях, що привів до створення політичних партій, до заснування держав, до
формування армій, до воєн, до борні та конфліктів. <…>. Аматори парадоксів
можуть сказати, що поет створив мову, а мова створила націю. Звичайно, нація
мала за собою власну довгу традицію, проте ця традиція вже була явно
наблизилася до межі розпаду та загину» [6, с. 32]. Про перерву в цій традиції, у
культивуванні культурної та політичної окремішності в середовищі української
еліти протягом значної частини ХVІІІ ст. писав і Г. Касьянов [2, с. 291-292].
Українська мова здатна виконати консолідаційну роль для сучасної
української нації, якщо її розуміти як нову політичну націю. Бо етнічний грек,
попри те, що він живе в Україні, все ж залишається носієм грецької культури,
росіянин - російської, поляк - польської, угорець - угорської і т.д. Проте саме
українське середовище - не лише культурне чи соціальне, а навіть природа,
клімат, ландшафт - накладає відбиток на етнічність і мову меншин. Це не той
грек, що в Греції, не той росіянин, що в Росії, не той поляк, що в Польщі, не той
угорець, що в Угорщині. У цьому сенсі хіба що кримському татаринові нема з
ким себе порівнювати, однак його специфіка якраз і полягає в тому, що,
повернувшись до Криму, він бачить, що з українською мовою і культурою тут
так само сутужно, як і там, де він був. Проблема ще й у тім, що, скажімо,
частина болгар, молдаван чи поляків з представниками інших етнічних груп, а
то й між собою спілкується українською мовою, тоді як інша частина російською, а таке розмежування всередині етнічної групи, де кимось і рідна
мова призабута, і місцева не засвоєна, не йде на користь ані етносу, ані нації і
державі, де українська культура належить усім меншинам по праву
громадянства і виступає як консолідуюча.
За умови міцної громадянської єдності етнічно-розмаїта мала країна має
неабиякі переваги над країною з великою територією і численним, але
асимільованим населенням. Діалектика розвитку полягає в тому, що запорукою
громадянської єдності є не прокрустова нівеляція, а органічна взаємодія
етнічних чинників, котра просто немислима без різноманітності у межах
цілості. Позиція «ми в Україні всі українці» виграшна для згуртування
політичної нації у тому розумінні, що кожному гарантується свобода його
етнічного самовираження. Суть же нашої державної політики має бути в тому,
щоб повернути Україні відібране і ним заповнити штучно утворений
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культурний вакуум, який без продуманих і цілеспрямованих зусиль сам собою
заповнюється усіляким мотлохом (чужим низькопробним чтивом, відео,
зомбуючою рекламою і т.і.). Українець в Україні повинен не лише називатися, а
сповна бути українцем, білорус - білорусом, єврей - євреєм, росіянин росіянином і т.д. Тільки культурно повноцінні громадяни можуть творити
українську націю.
Українська мова, яку називали по-різному: і холопською, і солов‘їною. Та
якою б вона не була – вона рідна. Ніщо так не об‘єднує людей як мова.
«Станьте з хором всі собором…» Це слова великого філософа Григорія
Сковороди актуально звучать і в наші дні [7; с. 228]. Ідея, об‘єднання –
найбільш і, на жаль, поки нездійсненна мрія всіх українців усіх часів. Але мова
– це показник історичних усталених цінностей, що щиро засвідчує про нашу
духовну зрілість, наше волевиявлення, й нашу інтелектуальну спроможність.
Отже, досвід людства протягом тисячоліть переконливо доводить, що мова
об'єднує народи у нації і зміцнює державу. Занепадає мова - зникає і нація.
Коли ж мова стає авторитетною, перспективною, необхідною і вживається,
насамперед, національною елітою, сильною і високорозвиненою стає як нація,
так і держава. Мова без своєї держави беззахисна і згасає. Держава без своєї
мови втрачає істотні ознаки суверенітету - культурного та інформаційного,
зрештою засадничо-ідеологічного.
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THE WEAKNESSES OF EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AUDIT
AND WAYS OF IMPROVING
A new Europe claims new rules for every domain of activity. The newly-entered
countries, particularly eastern European countries, have had their own specificity as
far as financial and economic life is concerned. Being members of the European
Union they have agreed with new requirements which, nowadays, have to be met by
the whole continent.
According to The International Standards in the field, financial audit represents
a verification and certification independently carried out by a responsible
professional as far as annual accounts and financial statements of any company are
concerned and it aims at expressing their opinion connected to the reality of
information issued by these companies‘ synthetic documents. Following this
definition, the main characteristics of financial audit are:
- the independence as far as both its organization and exercise are concerned
- it refers to the information coming from financial statements
- it is practiced by the highest competitive professionals in the field
- it aims at expressing an opinion regarding the reality of the information
issued from financial statements [2].
All these requirements being met, the financial audit may increase the
credibility of the information. This is, actually, the extremely important purpose of
the financial audit or, in other words, its vital function.
As it is known, the basis in financial audit is well established by the
followings:
- International standards of financial audit
- International standards of accounting.
These have been issued by two of the most representative international
organizations in financial, accounting and audit field such as: INTOSAI-International
Organization of Supreme Audit Institutions and IFAC-International Federation of
Accountants. There are more possibilities for the financial audit to be regarded by
using more criteria in order to classify its multiple forms. Thus, such points might be:
- the object of audit
- the organizational structure involved in its exercise
- the position towards the audited company
- the area of its activity
Regarding its object the financial audit can be public- that concerns of how
public funds are made up and used. As a general rule, it is organized by the state
only, beside the Parliament. There are also financial auditors organized privately both
as physical and legal persons.
Taking into account the organizational structure involved in its exercise we can
reveal more institutions which are in charge with such an activity as the following:
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- the internal audit offices which exercise audit especially for both the state‘s
agencies and the private companies where they are organized. They serve these
entities‘ purpose.
-the inspections of audit are organized inside of Finance Ministry in order to
verify the legality of spending public funds.
-The Financial Auditors Chamber which consists of all the independent
auditors either physical or legal persons. They practice the financial audit activity
independently for all entities.
- The Court of Accounts is considered the supreme institution of financial audit
and it is in charge with the formation and utilization of public resources. As it is
organized as an ―of Parliament‖ organism, its independence is possible to be much
more than of those structures belonging to Government.
According to the place of its setting-up, financial audit appears as an activity
at a companies‘ level, within their managerial systems and, on the other hand, as a
system working for companies from outside. This is the reason why it is called either
internal or external audit.
The most important point of view concerns the perspectives from which the
financial audit is regarded. The financial audit may be regarded as an audit of systems
(when its area of activity refers to either one or all of the companies‘ systems), as an
audit of the performance (when are taken in account the economicness, efficiency and
effectiveness of economic and financial transactions) and finally, as an audit of
regularity (when it is exercised upon the way of respecting the laws and all the other
rules).
In spite of using the principles of audit before their entry, Eastern European
countries did not apply them entirely nor did they use them properly and on such a
large scale as the European countries did. After joining the European economic
space, the compatibility of both accounting and financial information has become a
real necessity. They have to comply with the same principles so as to be understood
by any participant in economic processes. That is why the newly-entered countries
have started to change their accounting system and to apply the principles of
international standards of financial audit so as to be compatible with those of any
foreign company. But while some countries have managed to do it better, others are
still at their beginning but both are in progress [1].
There exist some weaknesses of financial audit system‘s setting-up, which
should be eliminated for the achievement of a moe wffiecent performance. These are
the following:
1. The sometimes improper translation of international standards. There are
some words or terms which do not fit properly on the real fact probably due to the
lack of knowledge in such a specialty. This causes difficulties in acquiring the exact
meaning of some standards‘ requirements.
2. The internal audit‘s independence is not as real as it should be. Sometimes
the auditors are too close to managers and as a result their findings are, much more
thanin friendly manner, put down. Other times the auditors dealt with anything else
much less important to both their position and the management‘s interest. Both these
situations are the result of the way of conceiving this activity either by managers or
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auditors.
3. Not all the public institutions which are legally obliged to organize their own
internal audit have enough funds for that. It is the responsibility of management
system to make sure that internal control system, including internal audit, would be
properly organized from every point of view.
4. The lack of qualified professionals and expertise. It is obvious that, being at
the beginning of such an activity, all these countries need help in money and
expertise.
5. An imbalanced market of financial audit, the demands being higher than the
supplies. It seems that many companies prefer to pay for an audit mission to a foreign
auditor as in the internal market there are not enough auditors. Actually this fact does
not encourage internal market of financial audit.
6. The new legislation system of public funds audit is still in progress. These
conditions are not at all favorable to a good financial audit activity.
7. The poor interest of both public institutions and private companies to the
need of financial audit as an objective function of management system. It is too often
regarded as an administrative, ordinary activity.
8. Some countries have not yet adopted the entire European accounting system.
It is strongly required in financial audit that all the rules be the same and stable.
Ways of improving the financial audit:
- the involvement of the economists of different specialties in the translation
of the rules or standards along with professionals in foreign languages
- the stimulation of entities in the organization of internal financial audit
- the states should take the most effective measures so as to enforce entirely, as
quickly as possible, the international standards of accounting and financial audit
system.
- as concerns the formation and utilization of public resources the states have to
adopt the pattern of experienced European countries in that field
- measures to increase the number of internal auditors must be taken
- the organization of international workshops in order to improve the practice
of newly- entered countries‘ financial audit
Regardless of how many weaknesses financial audit might have and how
difficult it may be to outrun them, the newly- entered countries must do their best to
set up a compatible financial activity in spite of the difficulties which might arise.
To conclude financial audit might be really a good means for the people living
and working in the European Union to interfere professionally. By doing this, not
only may they communicate better but they might also contribute to the development
of their businesses and of the economy in general. But for that there is an urgent need
for the same rules.
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МОВНА ТА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖЕРА ЯК
НЕОБХІДНА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Мовна та мовленнєва компетенція особистості є важливою
характеристикою її розвитку, адже саме через мову людина висловлює свої
думки, враження, розкриває багатство своєї сутності та свій світогляд.
Процес управління, в свою чергу, вимагає від керівника не тільки
професійної майстерності, а й широкої загальної освіти, оскільки вона
пов‘язана з інтенсивним усним і писемним спілкуванням, передбачає широку
мовленнєву практику, потребує точного вираження понять і категорій у різних
сферах діяльності. Тому питання мовної та мовленнєвої компетенції управлінця
набуває, наразі, актуальності у сучасному глобалізованому інформаційному
суспільстві.
Існування у дослідженнях науковців різних тлумачень вищезазначених
сутностей дозволяє розрізняти поняття «мовної» та «мовленнєвої» компетенції.
Мовленнєва компетенція відрізняється від мовної так само, як мова
відрізняється від мовлення.
Мовна компетенція – це засвоєння, усвідомлення мовних норм, що
склалися історично в фонетиці, лексиці, граматиці, орфоепії, семантиці,
стилістиці та адекватне їх застосування в будь-якій людській діяльності в
процесі використання певної мови. Мовна компетенція – це інтегративне
явище, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок,
стратегій і тактик мовної поведінки, установок для успішного здійснення
мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування [1]. Цей вид
компетенції властивий високоосвіченій, культурній людині, сформованій
особистості.
Мовленнєва компетенція − це вміння адекватно і доречно практично
користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки,
бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і
позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності мовлення [1].
Мовна і мовленнєва компетенція співвідносяться таким же чином, як мова
і мовлення – мова як знакова система, а мовлення як спосіб використання
зазначеної системи. Отже, мовна компетентність є передумовою становлення
мовленнєвої компетентності, а мовленнєва компетенція визначається
суб‘єктним утворенням, що містить сукупність мовних і мовленнєвих знань.
Мовленнєва компетентність відображає рівень знань про закономірності
утворення із даної системи мови зв‘язних висловлювань для формулювання
думки. Її змістом є: знання про точність, влучність, адекватність, правильність
використання мовних засобів, знання про особливості використання мовних
засобів залежно від типу, стилю мовлення, знання особливостей використання
зображувально-виражальних засобів мови.
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Таким чином, мовленнєву компетентність, котра ширша мовної і до складу
котрої належить мовна компетентність, можна визначити як індивідуальносвоєрідну організацію мовних знань суб‘єкта із узагальнення зовнішніх мовних
явищ та перетворення їх на внутрішні мовленнєві утворення. Це знання, що
забезпечують правильність, адекватність і точність оформлення думки мовними
засобами [4, ст. 86].
Вільне володіння рідною мовою сприяє вихованню сучасної
інтелектуально й духовно розвиненої особистості, здатної до продуктивної
професійної діяльності. Така особистість повинна володіти не лише певним
обсягом знань про мову, а й умінням застосовувати їх в усному й писемному
мовленні [3].
Особливої ваги мовленнєва компетенція набуває у професійній діяльності
менеджера.
Відповідно до загальноприйнятого визначення, компетенція відображає
готовність та здатність до виконання професійних видів діяльності. На підставі
аналізу процесу управління можна виокремити такі управлінські компетенції:
− з розробки та формування стратегії;
− з прийняття та реалізації управлінських рішень;
− з управління інноваційними процесами;
− з управління груповою динамікою;
− з упорядкування міжособистісних комунікацій та управління
організаційними комунікаціями [2].
Кожна із цих складових управлінського процесу тісно пов‘язана із
мовленнєвою компетенцією, адже всі вони не можуть бути здійснені без
комунікацій менеджера із своїми підлеглими, колегами, партнерами, клієнтами.
На кожному етапі управління від менеджера вимагаються високий рівень
знань та професійні навички, що мають проявлятись у його вмінні працювати з
документацією, вести переговори, чітко і ясно надавати вказівки до виконання
завдань підлеглим та підтримувати дружній клімат у колективі. Все це може
бути досягнуто лише за умови достатнього рівня володіння керівником
елементами вербального та невербального спілкування.
Обов‘язковим для успішного керівника є поєднання мовної та мовленнєвої
компетенції, адже знання мовних правил не завжди передбачає знання правил
їх використання для висловлення думки.
Часто вміння менеджера правильно організувати та скоординувати роботу
персоналу дозволяє в рази збільшити потенціал підприємства на ринку. Саме
від роботи управлінця здебільшого залежить ефективність діяльності
підприємства та його успішність, тому й до нього висуваються найбільші
вимоги.
В наш час багато підприємств співпрацюють із закордонними фірмами та
партнерами, тому від менеджера, як представника компанії, вимагається не
тільки володіння українською мовою, але й знання іноземної мови, а інколи і
декількох мов.
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Серед найбільш використовуваних мов у бізнесі можна назвати російську,
англійську, німецьку, французьку та інші. Важливим для управлінця є знання
мовних правил та вміння висловлювати свою думку не однією, а декількома
мовами, що свідчить про престиж та високу обізнаність особистості.
Мовна та мовленнєва здатність бачаться необхідними передумовами
формування компетентності, а наявність здібностей до оволодіння мовленням
обумовлює індивідуальну своєрідність протікання та результативності
зазначеного процесу. Змістом мовної та мовленнєвої компетентності
визначається сукупність знань суб‘єкта про мову та шляхи використання
мовних засобів для формування та формулювання думки. Мовна
компетентність змістовно відрізняється від мовленнєвої і входить до складу
мовленнєвої як необхідна складова [5, ст. 89].
Отже, сучасний менеджер повинен володіти необхідними для його
успішної професійної діяльності мовними засобами, операційними структурами
та навичками їх реалізації.
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PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO MARKETING AND
ADVERTISING
Humanity does not stand still, every second the world we know is changing, and
one of the most striking manifestations of this change is the market environment.
Previously, in order to sell a product seller simply needed to have it in stock, but in
the present circumstances promoting is a set of an incredible number of measures and
methods which are probably the most significant area of marketing. Currently, it is
not enough just to hang out a sign. As in case of modern goods, the consumer often
does not think about their need for this product. That is why manufacturers should
create the need and marketers and advertisers actuality challenge of is to assure
consumers in the reality and urgency of this need.
Therefore it is important to involve new methods and approaches to the already
known types of promotion and advertising, and psycholinguistics should necessarily
be one of these borrowings.
Psycholinguistics or psychology of language is the study of the psychological
and neurobiological factors that enable humans to acquire, use, comprehend and
produce language. Modern research makes use of biology, neuroscience, cognitive
science, linguistics, and information science to study how the brain processes
language, and less so the known processes of social sciences, human development,
communication theories and infant development, among others.
Psycholinguists study how word meaning, sentence meaning, and discourse
meaning are computed and represented in the mind. They study how complex words
and sentences are composed in speech and how they are broken down into their
constituents in the acts of listening and reading.
Since the creation of the International Society of Applied Psycholinguistics in
Milan, on Nov. 2, 1982, twenty five years ago, the world has experienced deep
changes in the field of mass communication [1].
Psycholinguistics plays an important role in creating a brand, such as names or
slogans of a company. It is important to establish contact with the consumer through
the name of a product or a company. However not enough just psychology,
subliminal level of speech perception are important. Despite they aren‘t enough so
that is why psycholinguistic sis essential in this case.
Conveying distinctive and coherent brand associations is a key concern of
modern brand management. Brands with a concise, consumer-relevant, and unique
brand image are preferred by consumers.
The selective modification model considers combinations of predicating
adjectives and nouns. Predicating adjectives, such as ―red,‖ ―round,‖ and ―fast,‖ are
much simpler than noun concepts because they are characterized by a single attribute.
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The process of interpretation functions independently of knowledge that lies
outside the activated schemata (background knowledge). The application of the
selective modification model to the design of brand names presumes that the name
takes on the function of the predicating modifier [2].
The goal of any message is to be understood. Unfortunately, in advertising, as in
other efforts at communication, it is possible to remember and interpret the meaning
of a message, yet not understand the communicator's intent.
Advertising copywriters have an entire language from which to draw words in
the creation of advertising; and often will be found to go beyond. However, within
this enormous field there are many words that will be significantly better than others
in facilitating message processing, and hence correct message comprehension. The
frequency with which words are found in a language provides one barometer of
success. The obvious lesson these studies provide, is that copy-writers should avoid
the use of obscure and difficult words. While this is true generally, there are times
when an obscure or technical word may actually enhance recognition or
comprehension. For example, if brand name recognition is more important than
recall, a unique name will tend to have the edge over the more familiar at the point of
purchase [3].
Following from the above, even this is only a brief description of
psycholinguistics involvement in marketing and advertising we can conclude that this
science plays a key role in promoting. Psycholinguistics can not only help better to
sell the product as in many situations, without using it is simply impossible to
develop an advertising strategy, but experts often make certain conclusions
subconsciously, judging from their own experience, but an in-depth study and paying
attention to using of the psychology of language can make a huge contribution to the
promotion goods. Conversely, often neglect psycholinguistics can not only worsen
the campaign goods, but also lead to a complete rejection of your purchase. So
modern professionals should include psycholinguistics in their arsenal of knowledge,
and then they definitely will be able to give customers exactly what they want.
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