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ЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
Зовнішня реклама є найстарішою формою реклами, і докази цього
можна знайти на руїнах давньогрецьких та давньоримських міст. У цьому
немає нічого дивного, адже навіть у ті часи існувала потреба в інформуванні
громадськості, а кам'яна cтіна прекрасно підходила для того, щоб
викарбувати на ній яке-небудь оголошення. Однією з найдавніших форм
зовнішньої реклами була вивіска готелю, яку продовжують використовувати
дотепер. Є версія, що велика лондонська пожежа 1666 p. охопила таку велику
територію cаме через дерев'яні рекламні знаки, які тягнулися через вузькі
вулиці міста від одного будинку до іншого [1, c. 78].
Зовнішня реклама – реклама, розміщена на вулицях (щити, перетяжки
тощо), на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина тощо), а також на
транспорті. Це є один з найефективніших рекламних носіїв. Порівняно з
низькими витратами рекламний продукт піднімає свій рейтинг до дуже
високого рівня, охоплюючи свою аудиторію багатo разів за короткий період
часу. Зовнішня реклама є найбільш видовищною з усіх засобів реклами. Крім
цього, в зовнішній рекламі використовується cвітло, анімація і будь якіфарби. Тоді, як інші засоби реклами повинні шукати свій шлях до споживача,
зoвнішня реклама впливає на людей при відвідуванні в магазинів, на роботі і
на відпочинку, вдень і вночі, збільшуючи прибуток від продажу
рекламованих тoварів [4, c. 209].
Перелік найбільш ефективних прийомів зовнішньої реклами [3, c. 126]:
1. Ваша думка повинна бути яркою. Зовнішня реклама не визнає
тонкостей, вона повинна впадати в око в першу ж секунду, запам'ятовуватися
швидко й надовго, шокувати глядача своїм виконанням, розмірами й чіткіcтю
тексту
2. Оформлення повинне бути простим. Безжалісно викреслюйте слова з
подвійним значенням і складні малюнки, концентруйтеся на самій суті.
Зовнішня реклама є об'єктом уваги глядача всього протягом декількох
секунд. Ваша реклама повинна складатися з однієї картинки, а рекламний
текcт не повинен перевищувати 7 слів
3. Для більше ефективного запам'ятовування прагніть знайти
емоційний контекст
4. Для покращення сприйняття використайте кольори. Установлено, що
найбільш легким для читання є чорний текст на білому тлі.
5. Використайте навколишнє оточення для своїх цілей. У наші дні
багато фірм, що займаються житловим будівництвом, наголошують на
зручному місці розташування будинків, розміщаючи щити з текстом.
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Користуйтеся рекламою, щоб сказати проїжджаючим, що ваш ресторан
розташований за наступним поворотом
Як і всі інші форми реклами, зовнішня реклама змінюється з плином
часу, насамперед змінюються її завдання. Як правило, вона має нагадувати
споживачеві про які-небудь товари, в першу чергу, про торговельні марки
товарів широкого вжитку, або є другорядним засобoм, що має підтримувати
рекламну кампанію в пресі чи на телебаченні. Рекламні щити розташовують
на дорогах, що ведуть до місць продажу і вони дублюють головні рекламні
засоби. Зовнішня реклама якого-небудь продукту може залишатися на тому
самому місці упродовж тижнів, місяців або навіть рoків. Плакати, як правило,
висять протягом 13 тижнів, а ось більшість мальованих або світлових знаків є
більш-менш постійними конструкціями. Тривалий період перебування на
одному і тому ж помітному місці має свій сенс, адже споживачеві постійно
нагадують про цей продукт [ 2, c. 326].
Таблиця
Характеристика носіїв зовнішньої реклами
Вид реклами
Білборди

Сітілайти

Лайтбокси

Конвекс -борди

Беклайти

Характеристика

Білборд (англ. Billboard) - найпопулярніший вид зовнішньої
реклами.
Стандартний розмір постера: 3*6 м.
Матеріал для постера: папір BlueBack
Завдяки своїм великим розмірам білборди домінують над
багатьма іншими рекламними форматами.
Сітілайти – рекламна конструкція формату 1,2×1,8 м.
Матеріал для постеру: папір BackLite
Сіті лайт - це, як правило, іміджева реклама, а також реклама,
в якій можуть бути використані як зовнішні вказівки для фірм,
які розташовані поблизу від даного сітілайта. На приклад, на
зупинках громадського транспорту сітілайти можуть нести
ширшу інформацію про компанію, бо час сприйняття
рекламного носія збільшується.
Лайтбокс (світловий короб) - це яскравий та привабливий
елемент зовнішньої реклами, який широко розповсюджений на
вулицях міста та в торгових центрах.
Матеріал для постеру: папір BackLite
Світлові короби є одними із самих популярних видів реклами.
Конвекс-борд - рекламоносій формату 1,2×1,8 м, розміщений
на опорі громадського електротранспорту та вуличного
освітлення.
Матеріал для постеру: папір BlueBack
Але конвекс-борди не обладнанні підсвіткою рекламної
площини, що зменшує якість контактів в нічний час.
Беклайт – рекламна конструкція у вигляді короба з
внутрішньою підсвіткою.
Стандартний розмір: 2,7×3,7 м.
Матеріал для постеру: банер Flex
Беклайти, як правило, знаходяться над входами чи недалеко
від них в торгові центри.
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Призма-трони

Дорожні розтяжки

Брандмауери

Призма-трон - щит, рекламна площина, яка складається із
наборних трьохгранних сегментів.
Стандартний розмір: 3×6 м.
Матеріал для постеру: папір BlueBack чи самоклеюча плівка
Завдяки своїм оригінальним візуальним властивостям такі
установки як призматрон багаторазово збільшує віддачу від
реклами в місцях найінтенсивнішого дорожнього руху без
необхідності збільшення кількості рекламних носіїв.
Дорожні розтяжки - рекламні носії, які розміщуються над
проїзною частиною та знаходяться в полі зору пасажирів та
автомобілістів.
Основна відмінність розтяжки від інших рекламо носіїв
заключаєтся у вдалому розташуванні по відношенню до
транспортному потоку, що дозволяє забезпечувати велику
частоту контактів потенційних споживачів з рекламною
інформацією та, як слідство, ефективність рекламної кампанії.
Матеріал: банер Blockout
Брандмауер
повнокольорове
зображення
великих,
нестандартних розмірів, що розміщуються на фасадах будинків
з потрібної сторони або будь-яких інших будівель.

Отже, сьогодні зовнішня реклама має в своєму розпорядженні такі
новинки, як світлові плакати на зупинках міського транспорту (англійський
термін – "adshel"), світлові панно зі стрічкою, щo біжить, які встановлюють
на дахах високих будинків, або стрічки з тканини, що коливаються під вітром
(характерні для азіатських міст), які тепер можна побачити і в Лондоні.
Новий винахід – рекламний щит, який cкладається з планок, що обертаються
(наприклад, щити на кшталт "Ultravision") [ 5, c. 117].
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ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ЛОГІСТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Логістичний менеджмент на підприємстві являє собою адміністрування
логістичними системами, тобто виконання основних управлінських функцій,
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для досягнення цілей логістичної системи. Проте, логістичний менеджмент –
це ще й персонал, керуючий логістичним процесом, який за своєю роллю в
управлінській ієрархії фірми можна розділити на: вищий управлінський
персонал, середній управлінський персонал, управлінський персонал нижньої
ланки [1, с.43]. Конкурентоспроможність компанії, успішна реалізація та
використання на ринку її сильних сторін залежить значною мірою від
можливостей персоналу, його переваг, які виявляються у двох основних
аспектах: висока кваліфікація кадрів й навики та досвід персоналу [2, с.135].
Впровадження логістичного підходу у господарську діяльність
підприємства на початковому етапі передбачає формулювання логістичної
місії та логістичної стратегії на базі місії підприємства та загальної
(корпоративної) стратегії. Далі для реалізації логістичної стратегії та тактики
підприємством формується логістична система, яка складається з логістичної
мережі та системи адміністрування – логістичного менеджменту.
Місія фірми
Логістична місія
Стратегічні цілі

Тактичні, оперативні цілі

Інвестиційний

Функціональний

Інноваційний

Закупівлі

Виробничий
Фінансовий

Виробництво

Персоналу

Менеджмент

Менеджмент

Логістичний менеджмент

Збут

Інформаційний

Рис. 1. Місце логістичного менеджменту в системі менеджменту
підприємства
Будуючи сучасні логістичні системи, важливо визначити місце
логістичного менеджменту в загальній структурі управління корпорацією та
межі взаємодії з іншими елементами менеджменту. Сучасна система
менеджменту корпорації являє собою композицію організаційної структури
управління з функціонально орієнтованими сферами діяльності (фінанси,
інвестиції, інновації, маркетинг, збут, персонал тощо), об’єднаними
стратегічними й іншими цілями.
В умовах ринкової економіки корпоративні структури мають
розглядати логістику як інструмент, що дає змогу зменшити загальні витрати фірми на традиційні функції закупівлі, управління запасами,
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транспортування й вантажопереробки продукції. Однак трапляється, що
зменшення загальних логістичних витрат фірми досягається за рахунок
збільшення конфліктів між персоналом логістики й інших функціональних
сфер бізнесу. Тим часом традиційний розподіл функціональних обов’язків і
відокремлення рівнів управління та контролю у визначених організаційних
структурах корпорації неминуче призводить до виникнення конфліктних
ситуацій, згладжування яких має бути одним із завдань персоналу
інтегрованої логістики.
Розподіл відповідальності, повноважень, фінансової звітності, фондів
оплати праці працівників не вирішує міжфункціональних суперечностей й
ускладнює одержання оптимальних результатів, наприклад, максимального
прибутку.
Реалізація всіх функцій фірми, в тому числі і логістичних, так чи
інакше пов’язана з менеджментом персоналу. Йдеться про підбір,
розстановці, навчанні, підвищенні кваліфікації, стимулюванні персоналу у
всіх структурних підрозділах фірми. Велике значення в цьому плані має
підбір і розстановка персоналу вищої ланки логістичного менеджменту, які
повинні володіти стратегічним баченням проблем, вміти координувати
зусилля для досягнення цілей.
Логістичний персонал повинен володіти дуже різноманітним набором
інструментів: він має бути також управлінцем; бути в курсі тонкощів своєї
вузької спеціалізації; бути в курсі специфіки і труднощів роботи в суміжних
областях; володіти математичним і статистичним інструментарієм; мати
уявлення про такий складний напрям, як управління системами.
Найбільших успіхів здобувають ті організації, які систематично
займаються підвищенням кваліфікації своїх співробітників і витрачають на
навчання достатньо засобів. Розширюючи внутрішні можливості і
підвищуючи гнучкість кадрів, компанія запобігає дефіциту кваліфікованих
співробітників і менш схильна до короткострокових змін в економіці.
Існують певні інструменти, які можна застосовувати, щоб підвищити
кваліфікацію персоналу [4]:
1. Семінари, спеціалізовані у відкритому форматі. Завдання таких
заходів – допомогти інакше глянути на компанію, на те, як вона працює.
2. Психологічні тренінги: мотивація персоналу, формування команд,
міжфункціональна взаємодія. Ці заходи більш ефективні в корпоративному
форматі з адаптацією під цільову компанію.
3. Внутрішні навчальні заходи. Вони проводяться самими
співробітниками компанії.
4. Надання можливості здобування вищої освіти або проходження
тривалих курсів підвищення кваліфікації.
5. Система «КАЙДЗЕН». При адекватному її використанні, примушує
співробітників міркувати над поліпшенням своєї роботи, над підвищенням
рівня кваліфікації. Працює ця технологія в тому випадку, якщо співробітники
реально бачать і відчувають результати праці.
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6. Непрофільні завдання. Інструмент, який, з одного боку, примушує
самостійно думати співробітників, з іншого боку, сприяє виявленню
активних, амбіційних, готових до саморозвитку співробітників.
При виборі технологій підвищення кваліфікації необхідно формувати
набір інструментів тільки в комплексі, саме так вони призведуть до
максимального результату.
Для того, щоб уникнути проблем розвитку логістичного персоналу
необхідно враховувати чинники, які на це впливають [3, c. 116]:
- використання переваг людського капіталу на підприємстві,
кваліфікованих та порівняно дешевих за оплатою праці працівників;
- використання ефекту розвитку та навчання персоналу,
- забезпечення необхідних коштів для розвитку персоналу на основі
оптимального розміщення людських ресурсів;
- мотивація; ефективне оцінювання та контроль розвитку персоналу.
Ефективна оцінка розвитку логістичного персоналу та контроль над
ними необхідний для правильного розміщення та використання ресурсів
підприємства. Дуже важливо розглядати розвиток логістичного персоналу як
важливу складову єдиного процесу згідно з умовами сучасної конкуренції.
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Формування глобальної мережі Інтернет та розширення її масштабів
було обумовлено розвитком і поширенням комп'ютерних технологій,
перенесенням в електронне середовище Інтернет різних видів соціальноекономічної діяльності, а також процесом перетворення традиційних
організацій в мережеві структури. Привабливість і ефективність мережі
Інтернет забезпечується завдяки наявності в ній нових можливостей для
глобальних комунікацій між людьми, що дають їм нові інструменти для
36

реорганізації форм їх спільної діяльності. Різні види економічної
інфраструктури
стають
більш
ефективними,
коли
починають
користуватися можливостями Інтернет-технологій.
Відомими вченими, які займаються розробкою основних положень
використання Інтернет-маркетингу є Успенський І., Литовченко І.,
Хартман А.
Основою розвитку Інтернет-маркетингу є еволюція засобів масової
інформації, а саме, телебачення, комп'ютерів, електронних мереж.
Доцільним є зазначити найважливіші визначення з теми.
Електронна комерція - відносини, спрямовані на отримання
прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни
або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснені дистанційно з
використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в
учасників таких відносин виникають права та обов'язки майнового
характеру [1].
Інтернет-маркетинг - це просування товарів і послуг на ринку
продавця за допомогою Інтернет-технологій, що використовують
спеціальні інструменти (інструменти Інтернет-маркетингу) [2].
Електронний маркетинг - це соціальний та управлінський процес,
спрямований на задоволення потреб споживачів у мережі Інтернет при
створенні пропозиції та обміну товарів / послуг за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій [3, с. 192].
Інтернет - це велика, розгалужена (розподілена) мережа, що включає
комп'ютерні вузли, розміщені у світі. Коли відбувається з'єднання із
Інтернетом, то комп'ютер стає частиною цієї всесвітньої мережі
комп'ютерів [4].
Компанії можуть просувати свої товари і послуги на ринку мережі
Інтернет чотирма способами:
1) створити електронну сторінку;
2) розмістити рекламу;
3) брати участь у групах по обміну новинами; спілкуватись з
допомогою електронної пошти.
Унікальні властивості Інтернету дозволяють використовувати його
як ефективний засіб для проведення рекламних кампаній. Компанії та
окремі індивіди можуть розміщувати рекламу в мережі трьома різними
способами:
1) великі служби Інтернету мають спеціальні розділи для реклами, які
розбиті по категоріях. Оголошення публікуються згідно дати їх
поступлення;
2) розміщення рекламних оголошень у визначених комерційних
телеконференціях;
3) дошки оголошень, які несподівано виникають на різних
популярних сторінках.
Дослідження показало, що реклама в мережі Інтернет впливає на
покупців більш ефективно, ніж теле- чи радіореклама. Згідно оцінок
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спеціалістів, загальносвітові витрати на Інтернет-рекламу перевищили
витрати на рекламу телевізійну.
Проведення рекламної кампанії в Інтернеті потребує системного
планомірного підходу, починаючи від формулювання конкретних цілей
компанії, методів та використовуваних засобів, і закінчуючи оцінкою
ефективності, аналізом результатів і виробленням рекомендацій для
проведення майбутніх рекламних кампаній.
Для проведення ефективної рекламної кампанії необхідно визначити
наступне:
1) головну мету проведення рекламної кампанії;
2) основне завдання рекламної кампанії;
3) ціль реклами;
4) об'єм охоплюваної аудиторії та потенційних покупців;
5) методи оцінки ефективності рекламної кампанії.
Особливістю реклами в Інтернеті є те, що її центральний елемент - це
WEB-сервер фірми. На його основі будується весь комплекс рекламних
заходів. Мета сервера – розміщення даних про фірму в Інтернеті.
Перед власником WEB-сервера стоять 2 основоположні завдання:
1) реалізація своєї ідеї на WEB-cеpвеpi, що виконує певні функції;
2) рекламування сервера, щоб користувачі Інтернету взнали про його
існування та можливість його відвідання.
Таким чином, використовується дворівневий підхід, коли на WEBcepвepi розміщується інформація про фірму та її продукцію, а всі рекламні
зусилля спрямовані на привернення відвідувачів на сервер.
Проведення рекламної кампанії має базуватись на чіткому розумінні
використовуваних цільовою аудиторією джерел інформації. Для того, щоб
рекламна кампанія була ефективною, необхідно враховувати можливі
способи знаходження сервера відвідувачами.
Платні рекламні оголошення можна розміщувати на серверах, які
мають високу відвідуваність. Реклама може мати вигляд текстових
вставок, графічних зображень. Обмеженість місця на сторінці змушує
використовувати метод прокрутки. Розмір тарифу за розміщення реклами
залежить від відвідуваності сервера, конкретної сторінки, кількості показів
і може коливатись в дуже широких межах.
Мережа Інтернет дозволяє фірмам долучитись до сучасних
технологій, відкриває нові форми роботи з клієнтами, забезпечує
можливість постійної взаємодії з партнерами, а також до різних
інформаційних джерел [5].
Отже, можна зробити висновок що, популярність Інтернетмаркетингу зростає не тільки серед бізнес-компаній, але і серед звичайних
користувачів мережі, які прагнуть просувати свої сайти, блоги. На
сьогоднішній день складно знайти велике підприємство, яке не просуває
себе в мережі. Тенденції зростання можна легко побачити і по постійному
розширенню торговельних Інтернет-майданчиків, а також зростання їх
кількості. Реклама в мережі Інтернет вже давно перестала бути дошками
38

оголошень, з яких вона і виросла. Компанії, які займаються рекламою в
мережі Інтернет, надають величезний ряд маркетингових послуг.
Незважаючи на те, що кількість таких компаній збільшується кожного дня,
ціни на їх послуги залишаються високими.
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КРАУДФАНДИНГОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ
PR-КАМПАНІЇ ПРОЕКТУ
Краудфандинг використовується для залучення фінансування від
широких мас з метою реалізації продукту, волонтерської
допомоги,
проведення певних заходів, підтримки бізнесу тощо. Тобто це співпраця
людей, які добровільно об'єднують свої гроші або інші ресурси разом, як
правило через мережу Інтернет, щоб підтримати зусилля інших людей або
організацій. Відомо, що краудфандінгова платформа являє собою майданчик,
що використовується для розміщення і просування відповідних проектів в
Інтернеті. Платформа забезпечує юридичні та фінансові аспекти. Крім того,
вона полегшує взаємодію учасників і допомагає в просуванні.
Краудфандінгові платформи, що є відносно новим інструментом
фінансування, є не тільки джерелом коштів, а й ефективним методом
комунікації. Цей інструмент дозволяє залучати через мережу Інтернет увагу
великої кількості людей (різних груп людей) з метою отримання коштів
(добровільних пожертв) для реалізації різноманітних ідей і проектів. Окрім
своєї економічної функції краудфандінг також є способом взаємодії між
авторами проекту (бізнесменами, фірмами) та аудиторією, які вже є
потенційними клієнтами, майбутніми партнерами, спонсорами [4].
Після вибору краудфандінгової платформи та розробки стратегії
просування проекту відбувається формування спільноти прихильників
проекту та розробка PR-кампанії. В той же час сама система краудфандігну
вже є елементом PR, оскільки залучає до себе увагу великої кількості
39

Інтернет-спільноти. В цьому аспекті для привернення уваги використовуються
Інтернет-розсилки, блоги, соціальні мережі та інші Інтернет-ЗМІ, які можуть
містити пряме посилання на сторінку краудфандінг-проект (інші типи ЗМІ, такі
як телебачення, радіо, газети, будуть мало корисні, оскільки немає можливості
миттєвого переходу до проекту).
Краудфандінг є сучасною версією PR-кампанії. Інформаційний шум
навколо проекту - це перший крок до збільшення продажів. На платформі
автор може розмістити той мінімальний набір контенту, який зробить ідею
зрозумілою, наочно проілюстрованою, з повним описом всіх нагород
користувачам за сприяння реалізації. До того ж, окрім самої платформи для
PR-підтримки краудфандінгової кампанії, можна використовувати
безкоштовні сучасні онлайн-сервіси, які допоможуть збільшити
інформаційне охоплення потенційної аудиторії. З-поміж них є сервіси для
збору даних і контактів від «агентів впливу», для пошуку медіа, в яких вже
публікуються конкуренти, для пошуку журналістів, які напишуть про проект
тощо [1, с.105].
Далеко не всі фахівці в сфері комунікацій можуть похвалитися
наявністю навичок в краудфандінговому маркетингу. На підставі проведених
досліджень, зроблених консалтинговими експертами, вдалося з'ясувати, що
стратегія і тактика побудови зав’язків з громадськістю в даній галузі можуть
бути такими ж унікальними, як і самі проекти. На думку фахівців,
використовуючи краудфандінг як інструмент реклами та PR, необхідно
застосовувати певні принципи [3]:
⎯ чим краще вийде підготувати прес-кампанію, тим менше у
журналістів залишиться шансів відмовити;
⎯ завжди бути відкритим і готовим вільно говорити з журналістами і
цільовою аудиторією;
⎯ чим коротшим і зрозумілішим буде звернення, тим більше шансів,
що проект зможе спонукати журналістів написати статтю;
⎯ ефективним у просуванні буде використання платформ соціальних
мереж (наприклад, для спілкування з журналістами відмінно підходить
«Twitter»);
⎯ важливо сформувати необхідний попит для своїх споживачів;
⎯ зі стрімким розвитком технологій та великою кількістю нової
інформації, надзвичайно важливо вибудовувати довготривалі і міцні
відносини з журналістами.
При вдалому застосуванні краудфандінга як методу PR-кампанії, автор
проекту встановлює зв’язки з різними групами відвідувачів платформи,
зокрема це [2]:
1. Потенційні клієнти. За допомогою краудфандінга ще на етапі
розробки формується своя лояльна аудиторія, яка вже знайома з продуктом.
Саме ці люди можуть фінансово або інформаційно підтримати проект. Як
правило, другий крауд-проект успішніший першого, так як у автора вже є
лояльна аудиторія.
2. Партнери по бізнесу і члени команди. Серед тих, хто зацікавився
ідеєю, завжди є люди, готові допомогти своїми професійними ресурсами. Це
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можуть бути волонтери та потенційні члени команди проекту, готові на
лояльних умовах включитися в проект.
3. Великі спонсори, меценати, потенційні інвестори. Чим більше про
проект будуть писати і говорити, тим вища ймовірність, що великі спонсори
або меценати про нього дізнаються. А це - шлях до фінансування не тільки
поточного проекту, але і наступних.
4. ЗМІ. Про якісні проекти на стадії розробки пишуть частіше, ніж про
готовий продукт, тому що просування реалізованих ідей в ЗМІ - це вже
реклама, за яку треба платити. Головне - правильно подати проект.
5. Краудфандінг як маркетинговий інструмент. Краудфандінг - один з
ефективних інструментів для маркетингових досліджень. По суті, це
справжнє голосування аудиторії «гривнею», при цьому не потрібно
проводити спеціального анкетування, збирати фокус-групи, витрачати
кошти, щоб в результаті зрозуміти, цікавий продукт аудиторії чи ні. Так
само, якщо збір коштів йде слабо, можна запитати людей безпосередньо,
чому вони не хочуть підтримати проект. Як правило, крауд-платформа дає
велику статистичну вибірку за рахунок власної аудиторії. Автору оперативно
і зрозуміло відповідають ті, хто постійно підтримує різні ідеї. Що це дає? Ще
на етапі розробки автор отримує зворотний зв'язок від аудиторії і розуміє, що
потрібно змінити в продукті, щоб він став успішним.
Таким чином, PR і маркетингові дослідження - це найцінніше, що дає
краудфандінг, оскільки про продукт знають ще до випуску його на ринок. А
це означає, що у продукту вже є своя аудиторія і не потрібно витрачати
багато коштів на маркетингові комунікації.
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ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
З метою отримання бажаних фінансових результатів та покращення
економічної ефективності використання існуючих ресурсів на підприємствах
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є необхідність в запровадженні сукупності безперервних цілеспрямованих
дій робітників логістичних відділів на базі ефективного й гнучкого плану
виконання оперативної роботи.
Теоретично-методичні аспекти застосування логістичного підходу на
підприємствах України в своїх працях розглядали такі вітчизняні вчені як:
Т.В. Бутько, АС. Винников, О.О. Журба, В.В., Кристиоло, А.В. Прохорченко,
Н.І. Хведорец та інші [2].
Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день немає
обґрунтування створення логістичних центрів на підприємствах, однак є
потреба в необхідності реалізації.
Мета дослідження – ознайомитись з роботою логістичних центрів на
підприємствах залізниці та обґрунтування необхідності створення
логістичних підрозділів.
Логістичний центр - спеціалізоване підприємство (відділ), основними
функціями якого є обробка та зберігання вантажів, митне оформлення,
інформаційні послуги.
У логістичному центрі необхідно виділити шість основних напрямків
логістичної діяльності та по кожному з них створити підрозділи, кожен з
яких буде виконувати функції направлені на удосконалення організації
роботи підприємства та підвищення її ефективності. Кожен з підрозділів
повинен виконувати функції та задачі, основна мета яких скерована на
підвищення ефективності роботи підприємства в цілому [3].
До таких підрозділів слід віднести:
1. службу закупівель;
2. відділ виробничої логістики;
3. відділ розподільної логістики;
4. відділ інформаційної логістики;
5. відділ транспортної логістики;
6. відділ комерційної логістики [1].
Служба закупівель на підприємстві повинна вирішувати наступні
завдання: визначення поточних та перспективних потреб підприємства у
матеріалах, паливі, запасних частинах; прийняття рішень про закупівлю
комплектуючих виробів або можливості виготовлення необхідних
комплектуючих самостійно; вибір оптимальних об’ємів закупівель, які б
дозволили скоротити витрати на закупівлю, складання, зберігання та витрати
пов’язані з довгостроковим зберіганням; завдання вибору постачальника, яке
приймається на підставі збору всієї необхідної інформації та аналізу
потенційних постачальників на підставі основних логістичних критеріїв,
встановлення раціональних господарських зв’язків із постачальниками [1].
Відділ виробничої логістики повинен взяти на себе має виконувати
функції стосовно управління матеріальними потоками з середини
підприємства, направленими на удосконалення виробничого процесу у
напрямку скорочення експлуатаційних витрат за рахунок вирішення таких
завдань: відмова від надлишкових запасів; відмова від завищеного часу на
виконання основних транспортно-складських операцій; відмова від
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виготовлення та виконання робіт у яких на даний час не має потреби;
усунення простою устаткування; усунути непродуктивного використання
робочого часу працівниками депо; обов’язкове усунути браку.
Відділ розподільної логістики призначений вирішувати різні завдання
розподільного характеру на всіх етапах роботи підприємств згідно основних
логістичних
принципів:
розподіляти
замовлення
між
різними
постачальниками при закупівлі товарів; розподіляти вантажі по місцях
збереження при надходженні на підприємство; розподіляти матеріальні
запаси між різними ділянками виробництва; розподіляти матеріальні потоки
в виробничому процесі; підпорядкувати процес управління матеріальними й
інформаційними потоками цілям і завданням маркетингу; налагодити та
піддержувати системний взаємозв’язок процесу розподілу з процесами
виробництва і закупівель; налагодити та піддержувати системний
взаємозв’язок усіх функцій усередині самого розподілу.
Відділ інформаційної логістики повинен забезпечувати та містити в
собі наступні елементи: технічне забезпечення, тобто сукупність технічних
засобів, що забезпечують обробку і передачу інформаційних потоків;
інформаційне забезпечення, що містить у собі різні довідники,
класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних;
математичне забезпечення, тобто сукупність методів розв’язування
поставлених задач (створення і оптимізація ланок логістичного ланцюга;
управління умовно-постійними даними, тобто даними, що мало змінюються;
планування виробництва.
Відділ транспортної логістики. Для підвищення якості надання
транспортних послуг при роботі відділу транспортної логістики слід
приділяти увагу удосконаленню послуг, які надаються на транспортних
терміналах: узгодження часу прибуття і відправлення вантажів; запровадити
можливість зручного митного оформлення та очищення вантажу; ввести
функції відповідального збереження вантажів; надавати послуги з
сортування, укомплектування, пакетування, укрупнення і розукрупнення
партій вантажів; прискореного оформлення перевізних документів; надання
повного комплексу транспортно-експедиційних послуг; надання повного,
достовірного та своєчасного інформаційного забезпечення про хід
перевезення вантажу [3].
Відділ комерційної логістики основним завданням є управління
логістичною діяльністю підприємства направлене на максимально можливе
зниження експлуатаційних витрат, оптимальне використання грошових,
матеріальних, трудових та інших видів ресурсів, направлене на підвищення
ефективності роботи [2].
Отже, для ефективної роботи логістичних центрів залізниць
пропонується створити логістичні підрозділи по основним напрямкам
логістичної діяльності. Основною метою цих підрозділів є отримання
бажаних фінансових результатів, економічне покращення використання
ресурсів залізниць, удосконалення організації та підвищення ефективності
роботи підприємства.
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В даний час перед будь-якою організацією і компанією стоїть нелегке
завдання - закріплення своїх позицій на ринку. Успішне вирішення цього
завдання складається з різних факторів, одним з яких є імідж. Саме цей
фактор здатний багато в чому визначити майбутнє тієї чи іншої організації.
В сучасних умовах самопрезентація - це спосіб для організації бути
впізнаваною на ринку, а значить встояти на плаву. Кожна організація має свій
образ у свідомості інших учасників ринку, незалежно від того, усвідомлює
вона це чи ні.
Дослідження іміджу фірми є одним з найбільш важливих напрямків
маркетингових досліджень. Багато науковців досліджували питання
оцінювання конкурентного стану підприємства, зокрема таких як Г.Л. Азоєв,
Л.Л. Антонюк, О.Є. Кузьмін, Д.А. Максим'юк, І.О. Піддубний, М. Портер,
В.І. Савчук, Д.А. Корж, І.Ю. Сіваченко, Р.А. Фатхутдінов, О.С. Шнипко та
інші.[1,2].
Імідж фірми - обличчя організації, спеціально створений образ компанії
на ринку товарів і послуг. Імідж фірми відображає її комерційну політику:
орієнтацію роботи на певні запити певного класу споживачів. [3].
Образ підприємства, його імідж - це сприйняття індивідуальності
даного підприємства, усвідомлення його специфічних рис, особливостей
через пропоновані товари і послуги, ставлення до своїх працівниками, через
свою назву і фірмові знаки, якість обслуговування.
Необхідно враховувати , що люди сприймають і роблять висновки про
образ компанії орієнтуючись на своє світобачення, а також цінності і
орієнтири в житті.
Важливо розуміти, що якщо дає збій якийсь елемент, розвалиться весь
механізм. Тому, важливо детально опрацьовувати і створювати кожен елемент
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окремо для того, щоб в результаті вийшла система, здатна конкурувати з
рядом інших.
Також слід пам'ятати і про те, що імідж - це явище динамічне, тобто
враження суб'єкта може змінюватися через нову інформацію або в результаті
тривалих контактів.
Створення та управління іміджем, його розвиток - це складна робота,
яка вимагає систематизованих знань в області маркетингу, реклами, PR та
менеджменту. Від цих умінь і знань про підходи до управління іміджем
організації залежить рівень, на якому буде працювати підприємство.
Таким чином, важливо відзначити, що лише шляхом координації всіх
співробітників компанії, а також керівництва можна створити той імідж, який
буде максимально ефективним і принесе компанії успіх.
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В сучасних умовах актуальним є скорочення кількості потенційних
абітурієнтів, розширення переліку спеціальностей, за якими можна здобувати
вищу освіту, відсутність рекламних бюджетів у ВНЗ, економічна криза та
реформи вищої освіти з новою силою порушують проблему та спонукають
вищі навчальні заклади до пошуку ефективного засобу просування освітніх
послуг. Сучасні ВНЗ опинилися в ситуації, коли через недосконалу систему
реклами та зв’язків з громадськістю найякісніший науковий та освітній
продукт не знаходить свого втілення у житті.
Фундаментальні питання маркетингу освіти вивчали Т. Оболенська,
проблем реклами та зв’язків з громадськістю в освіті у своїх наукових працях
певною мірою розглядали В. Королько, Г. Почепцов, Т. Примак, О. Ромат та
інші вітчизняні, а також російські вчені Є. Клусова, О. Лєдкова та ін. Вчені
наголошують на необхідності маркетингового підходу до організації
рекламної кампанії ВНЗ.
За роки незалежності в Україні значно збільшилась кількість вищих
навчальних закладів, і тому постає необхідність поширювати інформацію про
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їх освітні послуги за допомогою рекламної діяльності та PR-забезпечення.
Дуже важливим тут є етап позиціонування та створення іміджу, з метою
достойного позиціонування поміж конкурентів. Досить часто на практиці
вибір освітнього закладу набагато більше залежить від пов’язаного з ним
іміджу, ніж від фактичних освітніх послуг.
Як відомо, існує два основних напрями зв’язків з громадськістю в сфері
освітніх послуг: зовнішній та внутрішній. Зовнішній напрям – діяльності
ВНЗ буде містити налагодження взаємовигідних відносин зі структурами та
суб’єктами, що не відносяться до ВНЗ(законодавці, професійні асоціації,
населення). Внутрішні напрями охоплюють зв’язки із власною
громадськістю, тобто людьми, що працюють або навчаються у навчальному
закладі. Вони дозволяють належним способом інформувати персонал у
випадку виникнення певних проблемних ситуацій, запобігання поширення
неформальних комунікацій. Основна мета стратегії ВНЗ – заохотити
потенційних споживачів освітніх послуг до освітнього процесу. Щоб досягти
цілей, заклади розробляють PR - програми для цільових аудиторій. Їх можна
поділити на три групи:
1. Внутрішня аудиторія (здобувачі, викладачі, працівники
адміністрації, бухгалтерії, бібліотеки).
2. Зовнішня аудиторія (абітурієнти та їх батьки, влада, громадські
організації, інші ВНЗ).
3. Внутрішньо – зовнішня аудиторія (батьки здобувачів, випускники).
Доцільно погодитись з автором, що основними цілями зв’язків з
громадськістю для вищих навчальних закладів є:
− позиціонування в PR – це створення та підтримка зрозумілого для
клієнта образу;
− створення іміджу – це реалії, що сприймаються та підлягають
суб’єктивній та об’єктивній оцінці;
− дистанціювання від конкурентів – одночасне підвищення власного
іміджу та зниження іміджу конкурентів;
− побудова бренду освітньої установи [1, с.13].
Найзручнішим способом надання інформації про переваги освіти, що
надає навчальний заклад, кваліфікацію викладачів тощо, є проведення
рекламних кампаній. Рекламна кампанія ВНЗ відрізняється оптимізацією
існуючих засобів реклами та щорічною періодичністю її проведення.
Відповідно до загального комунікаційного середовища вищих навчальних
закладів визначимо три рівні реалізації концепції рекламної діяльності
типового ВНЗ:
1. Широка рекламна діяльність ВНЗ, що формує його імідж та ефектно
позиціонує його серед потенційних конкурентів.
2. Роз'яснювальна інформаційна діяльність на рівні факультетів: робота
з відгуками студентів, випускників шкіл, батьків, роботодавців, допомога у
визначенні професії тощо.
3. Безпосереднє спілкування на рівні кафедр з конкретними
абітурієнтами, формування образу спеціаліста в їхніх очах [2, с.365].
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Рекламна кампанія повинна сформувати довіру до ВНЗ, міста в якому він
розташований та методів навчання, що він пропонує. Споживачі освітніх послуг
мають бути впевнені у якості фундаментальних знань, які одержать в процесі
навчання, а також перспектив подальшого працевлаштування. Підвищення
інтересу до ВНЗ та збільшення кількості звернень із конкретними запитаннями
мають стати основою для подальшої рекламної кампанії на рівні факультетів.
Метою роз’яснювальної інформаційної діяльності на цьому рівні є закріплення
позитивного іміджу ВНЗ, підвищення інтересу до окремих факультетів та
допомога у визначенні майбутньої професії, що має досягатися через
організацію зустрічей із потенційними вступниками
Для роботодавців також необхідно формувати позитивний образ
випускників ВНЗ. Це досягається: через пропаганду досягнень, практичних
навичок, умінь
спеціалістів; через використання позитивного іміджу
випускників минулих років, відомих осіб, які досягли успіху; через завчасне
формування інформаційними засобами потреби у кадрах відповідного рівня і
спеціальності; створенням спеціальної карти випускника університету або
«сертифіката...», який підтверджуватиме отримані випускником додаткові
знання та вміння (іноземні мови, поглиблені знання інформаційних
технологій, організаторські та комунікативні навички тощо) і буде
своєрідним знаком якості та гарантією для роботодавця [3, с. 76].
Діяльність ВНЗ на рівні кафедр головним чином має реалізовуватися у
вигляді безпосереднього спілкування з абітурієнтами. У ході таких співбесід
має остаточно довершуватися формування образу майбутнього спеціаліста.
Кафедри можуть організовувати різноманітні конкурси серед випускників
шкіл на предмет наявності тих чи інших необхідних спеціалісту якостей.
Подібні конкурси можна проводити і в мережі Інтернет. Крім розширення
спеціальних знань, такий вид спілкування має пробуджувати у школярів
інтерес до ВНЗ та спонукати відразу звернутися до його представників або
прийти до ВНЗ за інформацією пізніше, коли, наприклад, проводиться, день
відкритих дверей.
Обов’язковою умовою у правильному позиціонуванні ВНЗ є
визначення основних конкурентів, з якими він веде боротьбу за майбутнього
здобувача. Якщо ВНЗ вже досяг успіху на рівні області, то його головними
конкурентами можуть бути регіональні ВНЗ України з інших областей.
Для проведення ефективних рекламних кампаній важливо знати смаки і
вподобання цільової аудиторії та засоби інформаційного впливу, що є
найбільш дієвими, у діяльності ВНЗ потрібний постійний моніторинг
відповідного середовища [4, с.300].
Отже, серед основних рекламних та PR заходів діяльності ВНЗ можна
виділити: активну власну видавничу діяльність; участь у виставках; зустрічі
випускників; збірки публікацій про ВНЗ; спеціальні заходи, конкурси турніри за
участю ЗМІ; «круглі столи»; майстер - класи; прес-конференції; фірмовий стиль
тощо. У ринкових відносинах PR та реклама для ВНЗ є запорукою для
процвітання, та гарантією якісної підготовки майбутніх фахівців.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ РЕКЛАМИ
СПОЖИВАЧЕМ
Проблема психологічного впливу (соціального впливу) у психології
реклами як галузі наукового знання вкрай актуальна. Адже, будь-який вплив
передбачає зміну свідомості людини, є перешкодою для вільного вибору.
Існує точка зору [1], згідно якої споживачі повністю залежать один від
одного і ніякого абсолютно вільного вибору, навіть уявного, взагалі не існує.
Реклама – могутній засіб впливу і маніпуляції людиною. Вона здатна
формувати і змінювати світогляд і поведінку людей. Саме тому науковці нині
так ретельно вивчають це явище. Щоправда, з різною метою: одні – щоб
захистити людину від її негативного впливу, інші, навпаки, щоб навчитися
якомога краще на неї впливати і керувати нею.
Відомим є те, що реклама має винятковий вплив на свідомість людини.
Процеси сприйняття й розуміння реклами, формування позитивного
ставлення та цікавості до рекламованого товару, поява бажання придбати
його – процеси, що обумовлені певними психологічними характеристиками
людей, для яких саме та реклама призначена [2].
Багато дослідників, розглядаючи проблему психологічного впливу у
рекламі, особливу увагу приділяють усвідомлюваним і неусвідомлюваним
ефектам, а також детально розглядають відмінності між впливами
раціональними, заснованими на логіці і переконуваних аргументах, і
нераціональними, заснованими на емоціях і почуттях.
Психологічний вплив, або соціальний вплив реклами, широко
поширений і проявляються в самих різних варіантах: у відносинах дітей і
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батьків, учнів і вчителів, чоловіків і жінок, начальників і підлеглих, а також
людей, абсолютно незнайомих один одному [1].
На споживача вплив реклами здійснюється через органи чуття.
Найбільш пов’язаними з рекламою є: зорові та слухові відчуття. Певні
співвідношення кольорів часто можуть неприємно впливати на зір, а саме
підвищувати зорову стомлюваність. Це кольори, при змішуванні яких
утворюється сірий колір. Також варто враховувати відтінки, яскравість та
насиченість, що сприяє оптимізації якості впливу. Те ж стосується і
звукового ряду, тобто приємний, не різкий звук і голос викликає позитивні
емоції, відповідно підвищуючи ефективність впливу реклами [2].
Історичний аналіз дозволяє виділити дві традиції в психології реклами,
які умовно можна назвати «німецькою» і «американською». У рамках
«німецької» методології реклама повинна була впливати на людину,
«змушуючи захотіти» придбати рекламований товар. Передбачалося, що
потреби можна створювати штучно, наприклад, шляхом навіювання. В
рамках «американської» традиції вона впливала на вибір товарів і послуг, на
прийняття рішення. Друга традиція орієнтувалася на процеси опредметнення
потреб та їх актуалізації (посилення) засобами реклами[1].
Метою будь-якого впливу завжди є якась зміна стану, що раніше
існував. Позитивний вплив реклами, це поява у людини нових емоцій,
уявлень, бажань та прагнень, пов’язаних з рекламованим товаром. Досить
поширеною є модель впливу реклами на психіку AIMDA (запропонована
Е.Палмером 1896 р.), де: А - Attention – увага, I - Interest – інтерес, M - Motive
– мотив, D - Desire - бажання, A - Activity - активність.
Зона інтересів кожної людини досить різна, часто виходить, що
наявність одних інтересів виключає інші. Щоб спонукати людину до
придбання певного товару (що і робить реклама) недостатньо лише мотиву:
товар має володіти певними іншими якостями, крім тих, що задовільняють
загальну людську потребу.
Отже, 3 фактори, що впливають на рішення про купівлю: ступінь
необхідності товару, ступінь привабливості мети, заради якої здійснюється
купівля; можливості досягнення тієї мети. Активність завжди індивідуальна,
бо залежить від окремо взятої людини [2]. Головні негативні моменти цього
впливу полягають у тому, що реклама спричиняє стереотипізацію мислення,
а відтак – поведінки, нав’язує готові моделі й стандарти життя.
Моделі чуттєвої або емоційної реакції звичайно використовують один
із наступних принципів:
1. Породження рекламним зверненням відчутів сердечності, збудження,
страху, веселощів.
2. Породження відчуття задоволення від самого рекламного звернення.
3. Перетворення (трансформація) досвіду, коли до відомої торгової
марки непомітно додають нові атрибути.
4. Процес вироблення умовного рефлексу за методом Павлова, коли
відчуття, ставлення до рекламного звернення або трансформований досвід
користування починають асоціюватися з торговою маркою.
Необхідно домогтися, аби позитивні відчуття, позитивне ставлення до
рекламного звернення асоціювалися з торговою маркою.
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В свою чергу, Р. Харріс [5, с.25] вважає, що «наше сприймання та
розуміння реклами становить процес, що умовно складається з восьми стадій,
який починається з розуміння та закінчується дією». Отже, фази сприймання
та опрацювання за цим автором мають наступний вигляд:
1. Споживач повинен безпосередньо побачити рекламне зображення чи
почути рекламне оголошення.
2. Споживач звертає на рекламу увагу.
3. Вибірково сприймає одну її частину та не звертає уваги на інші.
4. Відбувається засвоєння та оцінка повідомлення.
5. Споживач кодує інформацію в своїй довгостроковій пам’яті.
6. Деякий час потому відтворює цю інформацію.
7. Споживач здійснює вибір між іншими існуючими товарами чи
послугами та приймає рішення.
8.Споживач діє на основі цього рішення.
Водночас, розробка та реалізація рекламних заходів незалежно від
обраної моделі розробки рекламного звернення передбачає дослідження
чотирьох основних рівнів впливу реклами на покупців (користувачів):
когнітивного (передавання інформації, повідомлень); афективного
(формування оцінки, ставлення); сугестивного (навіювання); конативного
(спрямування поведінки [4].
Також варто зазначити, що існують певні психологічні пастки для
підтримання споживацької активності, серед яких Є. Суїменко [3] зазначає:
культивування і підігрівання споживчого максималізму («Бери від життя
все!», «Поспішай жити»); формування установки на сьогодення («Тільки
сьогодні і зараз!», «Всього й одразу»); установка на конкурентну активність у
боротьбі за споживання товару (за принципом: якщо не ти, то хтось інший,
тож поквапся і будь першим!); створення ефекту «білої ворони», непрямий
закид до сумління («Цей фільм змінив життя мільйонів…»). До них можемо
додати і апелювання до найважливіших почуттів людини, як-от: любові до
близьких людей, турботи про себе та рідних, які є досить дієвими у нашому
українському суспільстві («Подаруй коханій свято») [4].
Отже, секрет дії реклами криється у використання найтонших
особливостей людської психології. Найбільш ефективною є реклама, в якій
враховані потреби та інтереси людей. Реклама зараз перетворилась на засіб
маніпулювання свідомістю споживачів, що спонукає їх до придбання
рекламованих товарів чи послуг. Перегляд реклами у багатьох випадках
викликає в людей негативні руйнівні емоції, підвищує їх роздратованість,
виснажуючи нервову систему, що згубно впливає на здоров’я людини в цілому.
Тому в умовах інтенсивного розвитку реклами потрібно навчитись «захищатись»
від неї.
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нструменттів
их кому
унікацій – produ
uct placement (прродакт плейсмен
п
нт).
марккетингови
Проодакт плеейсмент в українсській мовві не маєє аналогіів, найчаастіше йоого
вжи
ивають кажучи про
о приховаану реклам
му [1].
ма в кіно (або prodduct placem
ment) як явище з’яявилася в 30-ті рооки
Реклам
мин
нулого стооліття. Її появу звв’язують із фільмаами про ззнамениттого моряяка
Пап
пая. Кожеен мультфільм заакінчувавсся піснею
ю Папая: «В кінц
ці кінців,, я
стан
ну сильн
ним, тому
у що їм
м шпинатт, і стан
ну справж
жнім мор
ряком!». В
резуультаті прродажі консервовааного шпи
инату зроссли на 655-70% .
Серед маркетол
м
логів і екоономістів,, які прид
ділили уваагу даном
му питанн
ню
мож
жна назватти: Конон
нового А.., Малінош
шевську К.,
К Мискоовець О.В
В. та ін.
Productt placemeent (РР) – це роззміщення торговоїї марки або самоого
товаару чи послуги
п
в кінофілльмі, тел
левізійном
му фільм
мі або теелепередаачі,
відееогрі тощ
що. Мета розміщен
р
нь полягаає не тілььки в покказі, описсі продуктту,
але і втому, щоб над
далі цей продукт на підсвідомому рівні асо
оціювавсяя з
южетом художньо
х
ого твору [3].
герооєм або сю
Прийняято виділяти три оосновних типи РР (Рис.
(
1):
ТИПИ Р
РОЗМІЩЕ
ЕННЯ РР
Р:

1. Візуалльний РР
Р

2. В
Вербальн
ний
уусний
ввербальни
ий)

3.Кінестет
3
тичний
(аб
бо

н
невербалььний звук
Рис. 1. Ти
ипи РР заа способо
ом розміщ
щення пр
родукту
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1. Візууальний РР
Р (візуаальне роззміщення продукцції) - кол
ли продуккт,
посллугу або логотип
л
глядачі
г
моожуть про
осто побаачити.
2. Верб
бальний (розмовн
(
е розміщ
щення про
одукту). У свою чергу
ч
дан
ний
вид РР розділляється на два підттипи:
- усни
ий (або вербальни
в
ий) – фр
раза (діал
лог), що рекламу
ує продуккт,
и актор чи «голо
ос за каддром» згаадують про
п
посллугу або компаніію - коли
проддукт, послугу або компанії..
ноді - УТ
ТП,
- неверрбальний – звук, яякий є неевід'ємним властиивістю (ін
уніккальним торговим
т
пропозиц
цією) тогго чи іншо
ого продуукту. Засттосовуєтьься
доси
ить рідко.
розміщен
ння
3. Взааємодія актора з продукктом – кінестетиичний (р
викоористанняя продук
кту) – ц
це на дааний мом
мент наййбільш затребува
з
ана
різн
новид РР, оскільки
и не завж
жди легко створити
и образ ттільки за допомогоою
зобрраження або зву
укоряду. Кінестетичний тип частоо має на увазі як
візууальний, так
т і аудііальний ттипи. Зазввичай цей
й тип вваажається найкращи
им
для компаній
й-виробни
иків бренддів [3].
За доопомогою описан
них вищ
ще типів розміщ
щення ви
ирішуютьься
конккретні реекламні завдання,
з
, від яки
их залежи
ить ступіінь участті продуккту
(посслуги) у фільмі. В залежн
ності від ступеню
ю участі продукту
у (послугги)
мож
жна зазнач
чити такі види Pro duct Placeement (Ри
ис. 2):
ВИДИ
И РР:

1.Розміщення
продуктуу.

2.Корпор
2
ативне
розміщеення.

3.Розміщення
инки.
нови

4.З
Загальне
розм
міщення.

Рисс. 2. Види
и РР за сттупенем участі
у
продукту (п
послуги) [3]
1.Розмііщення
продуктту.
Мета
вик
користанння:
підттверджен
ння
попуулярності проду
укту та репутац
ції торгіівельної марки. Цей вид
в
хараактеризуєється рекл
ламою товвару певн
ної торгів
вельної маарки.
2.Корп
поративнее розміщеення. Меттою є підттримка таа просуваання імідж
жу
компанії чи послуги.
п
3.Розмііщення но
овинки. М
Мета вико
ористанняя: розміщ
щення продукту, яккий
йно вийш
шов на ринок або ще не з‘яв
вився наа ринку. Цей вид
в
щой
викоористовую
ють для створенн
ня і просу
ування ім
міджу новвої проду
укції. Мож
же
викоористовувватися і в рекламн
ній кампан
нії фільму
у чи шоу..
4.Загалльне розм
міщення. Передбачає розм
міщення ппродукту або груупи
товаарів одноого виду від різни
их виробн
ників. Так
кий вид ввикористо
овують для
д
підттвердженн
ня популяярності таа репутац
ції певної групи товварів.
Однією
ю з перевваг продаакт плейссмент є й те, щоо глядачаа не драттує
розм
міщення продукту
п
у або посллуги, тому
у що продакт плеййсмент нее переривває
хід фільму, як
я пряма реклама,
р
і тому по
оява товар
ру або поослуги сп
приймаєтьься
п
ть на рекламован
ний проду
дукт своє позитиввне
лоялльно. Споживач переносит
ставвлення доо носія рек
клами [1]].
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Окрім цього, продакт плейсмент має ще ряд переваг:
- презентація на великому екрані, в країні де він створений;
- продаж прав за кордон;
- нескінченна кількість перепродажів різним ТВ-каналах;
- незліченна кількість телетрансляцій, в тому числі на кабельних і
супутникових каналах;
- відео та DVD-версії.
Продакт плейсмент дозволяє обійти деякі заборони і обмеження прямої
реклами. Наприклад, через заборону телевізійної реклами спиртних напоїв і
сигарет кіно - найкращий спосіб їх реклами.
Таким чином, продакт плейсмент – це досить перспективний напрямок
просування товарів і послуг, оскільки сьогодні традиційні рекламні
технології вже не є настільки ефективними. Реклама стала настільки
розповсюдженим явищем, що люди вже не звертають на неї уваги або навіть
ставляться до неї негативно, оскільки вона стає все більш нав’язливою. Тому
вже стало необхідністю освоювати нові альтернативні способи комунікації,
здатні запропонувати свіжі, новаторські і, що найголовніше, ефективні,
прибуткові методи досягнення цільової аудиторії. Одним з таких
інноваційних методів є РР. На нашу думку, цей метод позбавлений багатьох
недоліків традиційних засобів і має низку своїх специфічних переваг, з
помыж яких: презентація на великому екрані, в країні де він створений,
продаж прав за кордон, нескінченна кількість перепродажів різним ТВканалах, незліченна кількість телетрансляцій, відео та DVD-версії.
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1. Кононов А.И. Преимущества продакт плэйсмент перед традиционной
рекламой / А.И. Кононов // Реклама: інтеграція теорії та практики : тези
доповідей VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2014. – С. 76-77.
2. Маліношевська К. Особливості Product placement в Україні /
К. Маліношевська // Економічний часопис-ХХІ. – 2012. – № 1–2. – С. 43–45.
3. Мисковець О.В. Product placement як інструмент PR / О.В. Мисковець,
С.В. Кулюк // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах
господарювання: збірник тез доповідей VІІ Міжнародної інтернетконференції, 2012.
Дар’я Гончарук
Науковий керівник: Смагло О.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ГЕОТАРГЕТИНГ – ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ
В наш час використовують різноманітні види (канали) розповсюдження
реклами, але єдиної загальноприйнятої методики класифікації не існує. Це
дуже часто перешкоджає здійснити вибір оптимального інструменту у
процесі проведення рекламних заходів.Одним із ефективних засобів є
геотаргетинг
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В ході просування інтернет-проекту багато початківців упускають таку
важливу складову, як геотаргетинг. Англійське слово «target»
перекладається, як «мета». Геотаргетинг - це дієвий маркетинговий
інструмент, що дозволяє власникові інтернет-магазину знаходити «свою»
цільову аудиторію з урахуванням її географічного положення. Принцип
орієнтування широко застосовується в мережах контекстної реклами, а також
в соцмережах.
В першу чергу слід визначити, що це таке - геотаргетинг? Цим
терміном часто називають метод видачі відвідувачу web-сайту відомостей,
що відповідають певним критеріям. Якщо відвідувач шукає будь-який товар,
то йому буде запропонований магазин, що знаходиться максимально близько
до його дому.
Саме для орієнтації оголошення на найбільш релевантну аудиторію,
виходячи з її географічного положення і географічного положення
рекламодавця, використовують геотаргетинг. Логічно рекламувати
Африканське VIP-сафарі в великих містах перед сезоном відпусток, і, м'яко
кажучи, не дуже - афро-аборигенам. Звичайно, зазначений приклад
перебільшений, і багато розуміє, про що йде мова, але навіть при інших
рівних умовах, коли всі рекламодавці роблять саме те, що потрібно,
географічний таргетинг покликаний підвищити ефективність оголошень в
контекстній рекламі. Правильно налаштувавши функцію геотаргетинга,
можна бути впевненим, що ваше оголошення буде показано в заданому, з
відповідним вмістом для нього регіоні, і що в call-центр не посипляться
дзвінки з сусідніх областей, вартість доставки куди перевищує вартість
товару. А це означає, що залучені на сторінку сайту будуть саме потенційні
покупці, а не роззяви.
Геотаргетинг використовується не тільки в рекламі, а й великими
ресурсами для демонстрації сторінок з урахуванням місцезнаходження
користувача. Наприклад, сайти багатьох off-line рітейлерів цікавляться у
користувачів реальним місцезнаходженням і пропонують різний контент в
залежності від відповіді. Так як же працює функція геотаргетинга і чому
Яндекс подібних питань не задає? Активні учасники різних форумів або
соціальних мереж напевно стикалися з гнівними погрозами і пропозицією
зустрітися оффлайн: «Я тебе по IP знайду ... поганцю!». Не завжди відомо,
наскільки успішний був пошук, але саме за номером IP, переданому
комп'ютером користувача, пошуковик визначає місце, звідки виходить той чи
інший запит, адже айпішники мають територіальну прив'язку, як і поштові
індекси. За результатами обробки отриманих даних пошуковик пропонує
видачу з поправкою на місце розташування. Сервіси контекстної реклами
діють точно за таким же принципом і можуть бути скориговані відповідно до
потреб рекламодавця. Користувач може задати своє місце розташування
вручну, в настройках сайту. Наприклад, заповнити графу «регіон-місто» в
соціальних мережах або вказати місто в пошуковій системі «Яндекс». І до
речі, місце розташування, задане користувачем вручну, буде мати більший
пріоритет, ніж дані, отримані автоматично по IP-адресою. Тобто, якщо після
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приїзду в Київ, для зустрічі з представником рекламного агентства, власник
вінницької піцерії, що бажає відкрити пару ресторанів у Львові, поміняє
регіон свого місцезнаходження в налаштуваннях, IP-адреса київського
комп'ютера для пошуковика не зміниться, але будуть показані оголошення,
які побачив би користувач, перебуваючи у Львові.
Геотрагетнг є першим видом таргетингу, який став застосовуватися в
рекламі. Можливість його використання надають усі великі рекламні сервіси
в мережі Інтернет. Наприклад, Яндекс.Директ пропонує рекламодавцю
вибрати зі списку країни, регіони і міста, в яких буде показуватися
оголошення. Google.AdWords (або просто AdWords) пропонує більш
витончений геотаргетинг - крім країни, регіону і міста, можна просто
позначити на карті точку і визначити радіус, в якому буде показуватися
оголошення (2-5-20 км і т.д.). Такий метод показу рекламних оголошень
може бути зручний, наприклад, для бензоколонки або кафе, щоб оголошення
про них показувалися користувачам, які хочуть заправитися або перекусити в
радіусі N км від нього. Також в AdWords можливо задати геотаргетингову
функцію "Люди з цільового місця розташування і цікавляться ним", тоді
оголошення по запиту «купити квартиру в Києві» буде показуватися, в тому
числі і в регіонах. Також в опції запропоновані варіанти показу оголошення
тільки жителям обраної місцевості або користувачам, які переглядають
сторінки, пов'язані з цією місцевістю.
Якщо сайт географічно орієнтований, то процес просування сайту стає
набагато більш ефективним. Зазвичай, відвідувачі, котрі помітили
геоприв’язку до свого розташування, відносяться до сайту більш довірливо.
Крім того, вибираючи конкретну територію, забезпечується менша
конкуренція.
Механізм геотаргетинга дозволяє регіональним підприємствам не
конкурувати в результатах пошуку зі столичними фірмами. Замість того щоб за
допомогою пошукової оптимізації намагатися розштовхати столичних
конкурентів, краще швидко і гарантовано отримати своє місце в результатах
пошуку за допомогою пошукової реклами, налаштованої на потрібний регіон.
Як збільшити конверсію за допомогою настройки геотаргетинга?
1. Максимально чітко визначаємо локацію ЦА
Піцерія - найбільш наочний приклад. Для неї (а також для будь-якого
бізнесу надає послуги на місцях) ефективніше буде шукати клієнта по місцю
розташування, а не за статтю, віком або інтересам. Якщо в оголошенні
написано про доставку протягом півгодини, то точно не слід рекламуватися
тим, хто живе далі півгодини їзди від вашого закладу.
2. Розподіляємо бюджет по регіонах
Широке охоплення аудиторії зазвичай досить витратне. Для економії
бюджету рекламної кампанії та забезпечення широкого охоплення цільової
аудиторії ми використовуємо розподіл ставок за клік відповідно до геозон.
Наприклад, event-агентствам і піарникам музичної групи, яка планує
виступ в конкретному місті, необхідно поставити в пріоритет саме це місто,
але також націлити на населені пункти, розташовані приблизно в годині їзди
від заходу.
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3. Шукаємо клієнтів поряд
Використання геозон дозволяє визначити радіус навколо необхідного
місця. Наприклад, реклама, яка розповідає про акції та спеціальні пропозиції
ресторану буде цікава лише тим людям, які знаходяться поблизу.
4. Дізнаємося розташування користувачів по історії пошуку
Ми можемо дізнатися смаки і переваги кожного користувача, з'ясувати,
куди він ходить і що відвідує, виявивши історію його пошуку.
Наприклад, якщо користувач вводить запити про автосервіс, ремонт
автомобіля або шиномонтаж в Ленінському районі, можна налаштувати
таргетовану рекламу про інші автосервісі з аналогічними послугами в цьому
районі.
5. Локалізуємо посадочні сторінки
Важливо локалізувати лендінги: якщо ваш потенційний клієнт,
наприклад, знаходиться на території Росії, він повинен автоматично
потрапляти на лендінг з доменом .ru. Якщо він знаходиться в Україні - то на
домен .ua. Таким же чином важливо локалізувати лендінги в межах однієї
країни, наприклад, користувач західної України повинен побачити рекламу і
потрапити на лендінг україномовної сторінки мобільного оператора life :), а
житель східних областей – російсько-мовною.
Отже, геотаргетинг є важливою складовою просування продукту. Це
досить потужний і складний інструмент таргетування, вміле застосування
якого дозволить вам показувати ваші оголошення лише тим користувачам,
які в них зацікавлені, а також скоротити витрати на рекламну кампанію.
Список використаних джерел:
1. Максим Хомутин. На тему Інтернет-реклами в останній час.
http://www.icontext.ru/info/possibilities/geo-targeting/
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Науковий керівник: Солоненко Л.М., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ТОВАРІВ ТА
ПОСЛУГ
Дослідження нових засобів стимулювання збуту товару є актуальною
темою, адже на світовий ринок щорічно виходить близько 100 тис.
найменувань товарів-новинок, які потребують сучасних інноваційних
тенденцій проштовхування на ринок. Лише 2% є справжніми інноваціями, а
комерційного успіху досягають не більше 25%.За рахунок нестандартного
підходу інноваційні комунікаційні технології досить добре приваблюють
споживачів. Це дозволяє підтримувати конкурентоспроможність та імідж
торгових та торгово-виробничих фірм на ринку.
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Останніми новинками у цій галузі є: тривізор, інтерактивний стіл,
прозорий кіоск або (Trans Look), віртуальна вітрина, інтерактивна панель,
віртуальний промоутер, Ground FX, «Туман-екран», та так зване «Чарівне
дзеркало».
Тривізор – це скляна піраміда, всередину якої проектується зображення
або відео, змушуючи вас повірити в те, що варто лише простягнути руку, і ви
відчуєте матеріальність предмету. Встановивши тривізор в торговому залі,
торгового
підприємства,
розробники
проекту
гарантують
100%
запам’ятовування та впізнавання товару або торгової марки. Цю новинку
використовують такі відомі фірми, як Apple, Toyota та Puma.
Не менш вражаючим є використання такої комунікаційної технології як
інтерактивний стіл. Саме цей вид новітньої технології допомагає здійснити
прорив в веденні та розвитку сучасного бізнесу.
Інтерактивний стіл – це революційний мультисенсорний комп’ютер,
що дозволяє взаємодіяти з цифровим контентом простим, інтуїтивно
зрозумілим способом, без використання допоміжних пристроїв. Володіючи
великою робочою поверхнею, за столом з легкістю можуть працювати
декілька користувачів одночасно в рамках спільної робочої поверхні. Дане
рішення активно залучає клієнтів в робочий процес, економить час,
ефективно і оперативно аналізує і надає всю необхідну інформацію, тим
самим і підкреслю імідж організації.
Наступною сучасною технологією є прозорий кіоск або Trans Look –
це унікальне рішення для демонстрації товарів і послуг. Розглядаючи товар
крізь прозору панель, покупець може швидко отримати інформацію про
товар, необхідну для прийняття рішення про покупку: наявність і
місцезнаходження товару в магазині або в торговій мережі, його ціну,
відомості про товар. Саме інформаційний кіоск може бути використаний в
торгових центрах, в холах готелів і туристичних компаній, ресторанах,
музеях, аеропортах, автовокзалах, держустановах, розважальних комплексах,
банках.
Проекційна вітрина є новинкою для українського ринку. На думку
виробників, вона звертає на себе увагу покупця, змушує його зупинитися і
дає йому повне уявлення про товар, демонструючи останній з кращого боку.
Кут огляду екрану складає 180°. Таким чином, зображення на екрані
видно людині ще до того, як він наблизився до вітрини. Крім того, дана
технологія дозволяє по-новому поглянути на оформлення прилавків.
Наступною надсучасною технологією є інтерактивна панель, яка
дозволяє клієнту не тільки детально вивчити весь асортимент, а й при
бажанні, розглянути кожний товар в тривимірному зображенні.
Прикладом використання інтерактивної панелі в даних цілях можна
назвати високотехнологічний проект Connected störe, який запустила
компанія Intel разом з провідними брендами.
Віртуальний прилавок розроблений спеціально для фірми Adidas.
Метою його створення є просування новинок спортивного взуття даної марки
завдяки високотехнологічній подачі інформації. Система реагує на
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відвідувача, розпізнає його стать і видає інформацію в залежності від того,
хто перебуває перед «прилавком», дозволяє здійснити покупку. Також треба
наголосити, що ця вітрина може на деякий час перетворюватися на
інтерактивний каталог колекції нового сезону або ставати елементом акції зі
стимулювання збуту.
«Віртуальний промоутер» - одна з найбільш специфічних сучасних
розробок. Як показав досвід західних колег, віртуальні промоутери
користуються живим непідробним інтересом серед відвідувачів, в першу
чергу за рахунок інноваційності технології і незвичності її застосування. З
технічної точки зору віртуальний промоутер є ілюзією. Воно може мати
довільну форму, в тому числі повторювати фігуру людини в повний зріст.
Віртуальний промоутер володіє унікальними інтерактивними властивостями
розпізнавання людей, що потрапляють в зону активності. Спеціальне
устаткування дозволяє використовувати промоутера в двох режимах:
«очікування» і «презентація».
«Віртуальний промоутер» здатен не лише значно краще привертати
увагу пересічного споживача, а й проводити опитування, тим самим,
збираючи інформацію для маркетингових досліджень, допомагати діяльності
підприємства. Даний промоутер може оснащуватись диктофоном, що робить
набагато легшим діяльність супервайзерів та сприяє прийняттю оперативних
рішень.
Наступним відкриттям стала технологія Ground FX, яка дозволяє
споживачеві не просто спостерігати за рекламний сюжетом, але й брати в
ньому участь. Об’ємне зображення проектується на пласку поверхню, тому
система має можливість відреагувати на будь-який рух людини. Цей вид
реклами дає відчуття доповненої реальності й можливість на участь у ньому
покупця, що забезпечує додаткові відчуття та емоції, котрі дозволяють
рекламі привернути до себе особливу увагу потенційного споживача й
залишать гарний слід у його пам’яті для подальшого передання інформації й
участі у вірусній рекламі. Така рекламна технологія може бути використана
на виставках, ярмарках, презентаціях.
Цікавою також є технологія туман-екран (Walk-thru Fog Screen). Це
пристрій, що створює за допомогою ультразвукових хвиль з найменших
крапель води пласку поверхню для демонстрації відеороликів чи зображень.
Особливістю такого екрану є те, що глядач може пройти крізь інсталяцію, не
пошкодивши її. Відео демонструють за допомогою звичайного проектора.
Серед інноваційних інтерактивних носіїв варто виокремити також
“Чарівне дзеркало”, що має здатність змінювати властивості своєї поверхні.
Коли навпроти стоїть людина, воно має вигляд звичайного дзеркала. Коли ж
людина відходить – дзеркальна поверхня перетворюється на постер з
підвіскою. Особливо вигідно розміщувати такі дзеркала в готелях, нічних
клубах тощо.
Ще однією “новинкою” стала японська технологія Free Format
Projection. Дана технологія проектує на будь-яку поверхню зображення
персонажів чи об’єктів у натуральну величину, що створює відчуття їх
58

присутності. В українських магазинах її можна зустріти в магазинах при
рекламуванні хутра та шкіряно-хутрових виробів, які приміряє віртуальна
дівчина.
Якщо ж звернути увагу на поширення застосування таких технологій у
Вінниці й Україні загалом, то ми знаходимось лише на початковому етапі.
Провівши дослідження виявлено, що найбільш застосовуваною стала
технологія Just Touch. Її можна зустріти в супермаркетах та магазинах
комп’ютерної техніки та мобільного зв’язку.
Особливе зацікавлення сьогодні викликає так званий «інтерактивний
одяг». Наприклад, проект «Україна має талант» неодноразово демонстрував
інтерактивний одяг і костюми. Сутність цієї інноваційної технології полягає
в тому, що до тіла людини на спеціальний пояс кріпиться спеціальний екран,
поверх якого вдягається звичайна однотонна футболка. Управління за
програмованим матеріалом здійснюється за допомогою контролера на поясі
або ж дистанційного пульта, що дозволяє демонструвати рекламу синхронно.
Сподіваюсь, що інноваційні технології стануть для нас звичним і
поширеним способом просування товару, а ця інформація була для вас
цікавою і корисною.
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Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
НАЦІОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Ринок поштових послуг є одним із сегментів ринку послуг зв’язку, на
якому монопольне становище займає українське державне підприємство
поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ), що є національним оператором
поштового зв’язку [2].
Поштовий зв’язок з його величезною мережею та принципами
досяжності поштових послуг забезпечує найважливішу складову сучасного
життя держави – комунікації, впливає на її соціальний та економічний
добробут. Тому вивчення та постійний аналіз маркетингового середовища
національного оператора поштового зв’язку є першочерговою задачею, без
вирішення якої дана сфера не буде мати можливості подальшого
повноцінного розвитку.
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Значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ
ефективності розвитку підприємств зв’язку зробили такі вчені як:
Н.О. Князєва, В.М. Орлов, Н.Ю. Потапова, А.Д. Петрашевська, О.С. Редькін,
Н.П. Спільна, Є.М. Стрельчук, І.І. Цаль (Поліщук) та інші.
Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» є
основним елементом, що формує структуру економіки підгалузі поштового
зв’язку та задовольняє соціальні потреби людини, пов'язані з комунікаціями,
потреби державних органів влади, місцевого самоврядування та безпеки
держави у ЗМІ, а також послугах поштового зв'язку.
Господарський «портфель» УДППЗ «Укрпошта» вміщує певні послуги,
серед яких виділяють універсальні - це «набір послуг поштового зв'язку
загального користування установленого рівня якості, які надаються усім
користувачам на всій території України, за тарифами, що регулюються
державою» [1, с. 95].
УДППЗ «Укрпошта» надає такі універсальні послуги як: пересилання
простих та рекомендованих поштових карток; пересилання простих та
рекомендованих листів; пересилання простих та рекомендованих
бандеролей; пересилання простих та рекомендованих секограм; пересилання
посилок без оголошення цінності масою до 10 кг [3].
Оскільки універсальні послуги мають бути доступні всьому населенню
відповідно за ціновою політикою – вони є значно нижчими за реальні
витрати, які несе «Укрпошта» по їх наданню. Саме тому, дані тарифи на
універсальні послуги регулюються державою. Відповідно національний
оператор поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» отримує збитки. З метою
вирішення проблеми, яка виникла, Європейський Союз дозволяє створити
компенсаційний фонд для надання універсальних послуг.
На нашу думку, УДППЗ «Укрпошта» не повинна відмовлятися від
надання таких послу як універсальні, тому що саме вони забезпечують
конкурентоспроможність поштових послуг за умови пристосування їх до
ринкових трансформацій.
З метою визначення рівня та якості надання поштових послуг УДППЗ
«Укрпошта» проведемо порівняльний аналіз українського поштового ринку
з міжнародним, який представлено у таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз національного поштового ринку [3]
Назва країни
Україна
Туреччина
Болгарія
Румунія
Іспанія
Німеччина
Фінляндія

Поштові
одиниці без
врахування
газет і реклами
/ одна особа
6
17
16
21
126
526
533

Кількість
жителів, які
обслуговуються
постійним
відділенням
3014
19582
2576
3167
13460
6613
4270
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Площа, яка
обслуговується Продуктивність
постійним
праці
відділенням
39
208
37
38
155
29
274

3450
36063
12991
12943
83135
97744
137862

Як видно з табл.1, національний ринок пошти України виявився досить
нерозвинутим в порівнянні з міжнародним, оскільки у розрахунку на кожну
зайняту особу повний робочий день працівника припадає незначна кількість
оброблених відправлень, до складу яких входять також і фінансові послуги.
Тому УДППЗ «Укрпошта» має малу продуктивність праці та ефективність
роботи. Проте національний оператор поштового зв’язку забезпечує кращі
результати за такими показниками як «середня кількість потенційних
споживачів» та «середня площа».
В табл. 2 наведена структура і динаміка доходів ВД УДППЗ
«Укрпошта» (на прикладі Вінницької дирекції (ВД) УДППЗ «Укрпошта»).
Таблиця 2
Структура і динаміка доходів ВД УДППЗ «Укрпошта» [3]
Роки
Найменування
показника
1 Чистий дохід від
реалізації товарів,
робіт, послуг
2 Інші операційні
доходи
3 Фінансові та
інші доходи
Загальні чисті
доходи

Темпи
росту
(спаду)
до 2014
р., %

сума,
тис.грн.

питома
вага, %

план

факт

питома
вага, %

Викон
ання
плану,
%

108913

98,7

123400

119807

97,2

97,1

+10,0

1379

1,2

3291

3358

2,7

102,0

+143,6

96

0,1

52

35

0,1

67,9

-63,5

110387

100

125574

123200

100

98,1

+11,6

2014

2015
сума, тис.грн.

З даних табл. 2 видно, що загальна сума чистих доходів зросла на
11,6%. Таке зростання відбулося за рахунок значного збільшення інших
операційних доходів, темпи зростання яких до 2014 р. склали 143,6% та
зростання чистих доходів від реалізації товарів - на 10,0%.
В табл. 3 представлена структура і динаміка витрат ВД УДППЗ
«Укрпошта» (на прикладі Вінницької дирекції (ВД) УДППЗ «Укрпошта»).
Таблиця 3
Структура і динаміка витрат ВД УДППЗ «Укрпошта» [3]
Роки
Найменування
показника
1 Собівартість
реалізованої
продукції
2 Адміністративні
витрати
3 Витрати на збут
4 Інші операційні
витрати
5 Фінансові витрати
6 Інші витрати
звичайної діяльності
Загальні витрати

питома
вага, %

Викона
ння
плану,
%

112337

91,3

102,0

Темпи
росту
(спаду)
до 2014
р., %
+11,9

2405

2479

2,0

103,1

+9,4

5,7
0,59

7057
796

7201
838

5,9
0,7

102,0
105,3

+14,0
+15,1

141
9,0

0,2
0,01

99
4,0

98
63

0,08
0,02

98,6
1572,5

-30,5
+600

109810

100

123995

123018

100

99,2

+12,0

2014

2015
сума, тис.грн.
план
факт

сума,
тис.грн.

питома
вага, %

100348

91,4

110091

2267

2,1

6318
728
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За даними табл.3 спостерігається зростання загальних витрат в
порівнянні з минулим роком на 12%, яке відбулося за рахунок збільшення
собівартості реалізованої продукції (темп зростання в порівняні з 2014 р.
складає 11,9%), адміністративних витрат (темп зростання яких в порівняні з
2014 р. складає 9,4%), витрат на збут (темп зростання в порівняні з 2014 р.
складає 14%), інших операційних витрат (темп зростання яких в порівняні з
2014 р. складає 15,1%) та суттєво зростання інших витрат звичайної
діяльності, темп зростання яких склав 600%. Темпи зростання загальних
витрат (12%) випереджають темпи зростання загальних чистих доходів
(11,6%), що є негативним явищем, яке, в свою чергу, призводить до
зменшення чистого прибутку ВД УДППЗ «Укрпошта».
Отже, на сьогодні в Україні для розвитку поштового сектору необхідно
припинити монополізацію Укрпошти, що сприятиме встановленню вільної
ринкової конкуренції, яка буде спрямована на покращення результатів та
розвиток поштового середовища.
Список використаних джерел:
1. Маркетинг поштового зв’язку / [Н. О. Князєва, С. Б. Горелкіна,
В. П. Іванов, Л. В. Кузнєцова]. – К. : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф»,
2013. – 264 с.
2. Про національного оператора поштового зв’язку [Електронний ресурс]:
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №10-р.Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/10-2002-р.
3. Сайт УДППЗ "Укрпошта" (Україна) [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.ukrposhta.com/
Тетяна Долян
Науковий керівник: Коновал В. В., к.е.н., асистент

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
РЕКЛАМИ

Марк Твен писав: «Всі говорять про погану погоду, але ніхто не
намагається її змінити». У тому ж ключі можна висловитися і з приводу
соціальних проблем в Україні: всі говорять, що в нашому суспільстві вони
існують і їх безліч, але більшість з них так і залишаються невирішеними, а деякі
тільки загострюються. Особливо це характерно для останнього десятиліття.
В Україні відповідно до Закону «Про рекламу» соціальною рекламою є
«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» (ст. 1 Закону) [2].
Темами таких реклам є вплив на суспільну думку з приводу охорони
здоров’я, соціального захисту населення, захисту прав людини, охорони
навколишнього середовища, профілактики правопорушень, безпеки
населення та інших соціально важливих питань. Основна мета соціальної
реклами - змінити ставлення суспільства до певної проблеми, а в
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довготривалій перспективі - сформувати нові соціальні цінності. Соціальна
реклама не має на меті прямо чи опосередковано отримати прибуток. В
соціальній рекламі забороняється згадування будь-яких товарів чи осіб, що їх
виробляють. Вона фактично має бути не персоніфікованою[1].
Основна відмінність соціальної реклами від комерційної полягає в цілі.
У той час як комерційні рекламодавці стимулюють доброзичливе ставлення
до того, чи іншого товару або зростання його продаж, мета соціальної
реклами полягає в залученні уваги до суспільного явища.
Наприклад, якщо кінцевою метою комерційної телевізійної реклами
нового сорту кави є зміна споживчих звичок, то метою ролика соціальної
реклами, наприклад, по боротьбі з безпритульністю, є залучення уваги до цієї
проблеми, а в стратегічній перспективі - зміна поведінкової моделі
суспільства [3].
Технології створення рекламного продукту в соціальних проектах
⎯Завдання полягає в тому, щоб розробити інноваційний рекламний
об'єкт з нестандартною провокаційною формою,
підпорядкувати
соціальному проекту всі елементи і графіки рекламо носіїв.
⎯Новизна, дотепність і оригінальність дизайну повинні, в першу
чергу, працювати на залучення максимальної уваги до соціальної проблеми, а
не на самодостатню красу її реклами.
⎯Соціальна проблема і реалізація задуму повинні бути
взаємопідпорядкованими.
Соціальну рекламу можуть замовляти будь-які суб’єкти, але зазвичай
це державні органи (органи місцевого самоврядування) або некомерційні
організації.
Соціальна реклама - 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[4].
Таблиця 1
Порівняльний аналіз комерційної та соціальної реклами
Критерії
Призначення
Місія
Ролі
Предмет
Типи / види
Цілі

Соціальна

Комерційна

Гуманізація суспільства і
формування його моральних
цінностей
Зміна поведінкової моделі
суспільства з гуманістичною,
соціальної точки зору
Освітня, виховна, агітаційна,
комунікаційна, інформаційна
Ідея, що володіє певною соціальною
цінністю
Некомерційна, громадська,
державна, соціальна
Привернути увагу до назрілих
соціальних проблем, змінити
ставлення населення до якої-небудь
проблеми

63

Просування на ринку бренду / товару /
послуги
Зміна поведінкової моделі суспільства з
економічної точки зору
Маркетингова, економічна, соціальна,
комунікаційна, інформаційна
Товар, послуга, об'єкт (компанія, бренд)
Споживча (торгово-роздрібна),
політична, іміджева, адресно-довідкова,
корпоративна, соціальна (суспільна)
Створити поінформованість, надати
інформацію, переконати, нагадати,
схилити до рішення про покупку

Отже, будучи невід'ємним атрибутом ринкового суспільства, реклама
вносить в культуру цінності та ідеали, притаманні особистості ринкового
типу. Реклама - це формування нових установок, нових стилів поведінки,
нових споживчих і соціальних стандартів.
Для ефективного, цілеспрямованого використання реклами як
соціальної технології, необхідний системний аналіз реклами та рекламного
ринку в сучасному суспільстві: як реклама вписується в контекст нашого
повсякденного життя, до яких соціальних наслідків може приводити.
Список використаних джерел:
1. Дрозд А. Соціальна реклама в Україні. Оцінка розвитку та проблем /
А. Дрозд // Соціальна педагогіка: теорія та практика : методичний журнал. –
2015. – № 2.
2. Закону «Про рекламу»ст. 1 Закону
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«ВИЛЬЯМС», 2010. – 647 с.
4. Швець Л. М.Комерційна і соціальна реклама: порівняльний аналіз /
Л. М. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної
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Алла Жмудь, Анастасія Рожковська
Науковий керівник: Коновал В. В., к.е.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ
ВИНИКНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу та інформатизація
бізнесу є важливими чинниками переорієнтації основних напрямів діяльності
більшості підприємств, у тому числі, виникненню нових видів маркетингу.
Одним із результатів науково-технічного прогресу є створення принципово
нового виду маркетингу – Інтернет-маркетингу. Питання Інтернетмаркетингу є предметом наукових досліджень багатьох іноземних та
вітчизняних авторів, серед яких особливе місце займають дослідження
Котлера Ф., Хенсона У., Хартмана А., Петрик О.А., Литовченко І.Л.,
Успенський І.В., Писаренко В.В., Полонець В.М., Пилипчук В.П.,
Окландер М.А., Артюхов М.О. Еванса Дж. та ін. У них, зокрема,
досліджуються тенденції розвитку віртуальної економіки, віртуальне мікрота макросередовище, питання формування та специфіки маркетингу в
Інтернет-просторі тощо [1].
Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне із ключових місць
зайняла мережа Інтернет, поява й бурхливе зростання електронної комерції
стали основою для появи нового напрямку в сучасній концепції маркетингу
взаємодії – Інтернет-маркетингу.
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Сьогодні все більше компаній починають використовувати електронну
торгівлю та Інтернет-маркетинг. Сутність поняття «Інтернет-маркетинг»
пояснюється різними вченими і фахівцями-маркетологами по-різному.
Постійний користувач Всесвітньої мережі визначає Інтернет-маркетинг як
комплекс спеціальних методів, що дозволяють власникам веб-ресурсів
просувати свій сайт в Інтернет, розкручуючи, таким чином, торгову марку
свого підприємства, отримувати, застосовуючи мережеві технології,
додатковий прибуток [4].
Базуючись на різноманітних підходах до трактування поняття
«маркетинг» з урахуванням специфіки діяльності в мережі Інтернет нами
висунуто ряд визначень категорії «Інтернет-маркетинг»:
1. Інтернет-маркетинг являє собою процес планування і втілення
задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, продукції і послуг в
мережі Інтернет за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і
організацій;
2. Інтернет-маркетинг – це передбачення, управління і задоволення
попиту на товари і послуги за допомогою мережі Інтернет;
3. Інтернет-маркетинг – вид діяльності, спрямований на задоволення
потреб шляхом обміну через мережу Інтернет;
4. Інтернет-маркетинг – система заходів щодо вивчення ринку в мережі
Інтернет і активного впливу на споживчий попит у її межах з метою
розширення збуту вироблених підприємствами товарів;
5. Інтернет-маркетинг – сукупність послідовних організаційнотехнічних дій підприємства з вивчення 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.
Освоюючи Інтернет-маркетинг, компанії стикаються з безліччю
питань, включаючи те, як створити привабливий веб-сайт, рекламувати
продукт в Інтернеті, побудувати модель вигідного і прибуткового бізнесу.
Компанії також набувають досвіду в управлінні взаємодією з клієнтами
(CRM), суть якого – задоволення індивідуальних потреб кожного окремо
взятого цінного клієнта. Для цього необхідне створення клієнтської бази
даних і використання методу, що дозволяє аналізувати тренди, сегменти
ринку і індивідуальні потреби [2].
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 [3].
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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. Це значною
мірою впливає на розвиток Інтернет-маркетингу, оскільки все більше
компаній використовують його інструментарій з метою збереження рівня
власної конкурентоспроможності на ринку.
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 поглиблення розвитку Інтернет-маркетингу в
Україні та залучення досвіду його використання іншими країнами.
Отже, можна зробити висновок, що на сьогодні розвиток Інтернетмаркетингу 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, розглянутих у даному дослідженні, і 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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Беручи до уваги все більш глибоку глобалізацію економіки та
міжнародні інтеграційні процеси, що приводить до створення нових вантажота пасажиропотоків, транспорт виконує базову функцію в забезпеченні даних
потокових процесів. Тому зростає роль транспортної логістики, адже від
ступеня оптимальності та раціональності організації матеріалопотоків
залежить досягнення високих економічних результатів.
Дослідженням транспортної логістики та окремих її напрямків
займається значне коло вчених як зарубіжних, так і вітчизняних. Серед них
можна виділити В.І. Сергєєв [1], Л.Б. Міротін [2], В.Л. Дикань [3],
І.М. Аксьонов [4], В.І. Копитко [1] та ін.
У зв’язку з швидкими темпами розвитку різних сфер застосування
логістики, з’являються її нові напрямки та функції, які не були розглянуті в
попередніх дослідженнях.
В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства
є мінімізація витрат та отримання максимальної вигоди. І якщо скорочення
витрат клієнтів-користувачів транспортних послуг очевидно виражається в
зменшенні транспортної складової в ціні продукції, раціоналізації
використання перевізних ресурсів партнерів, що забезпечують доставку
вантажів, в отриманні транспортними підприємствами додаткових доходів,
то однією з найважливіших цілей застосування логістики є отримання
комерційної вигоди за рахунок розробки та організації оптимальних схем
доставки вантажів всіма видами транспорту.
Транспортна
логістика
являє
собою
процес
управління
вантажопотоками
(пасажиропотоками)
і
супутніми
потоками
(інформаційними, фінансовими, сервісними, матеріальними для власних
нестатків і ін.). Функції логістики не починаються на станції відправлення і
не завершуються на станції призначення. Вони починаються з визначення
пропозиції, необхідної для освоєння заданих обсягів перевезень, і
продовжуються на всіх етапах обслуговування споживачів [4].
На сьогодні у рамках транспортної логістики науковці виділяють два
основних напрями її діяльності: логістика вантажних перевезень та логістика
пасажирських перевезень [2].
Реформування залізничного транспорту передбачає організаційне
розмежування природно-монопольного, потенційно-конкурентного та
конкурентних видів діяльності, шляхом виділення з них структурних
підрозділів, що здійснюють вантажні та пасажирські перевезення, ремонт
вагонів, колій, споруд тощо; повне розмежування управління
інфраструктурою та перевезеннями, при цьому передбачається розділення
пасажирських, вантажних перевезень та інфраструктури [1].
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Виділяють наступні найбільш важливі напрямки розвитку транспортної
логістики:
1. Вантажна логістика - універсальний практичний інструмент
оптимального планування, контролю та управління транспортуванням
вантажів різними видами транспорту та іншими матеріальними і
нематеріальними операціями, які здійснюються в процесі доведення
сировини, матеріалів і готової продукції до споживача відповідно до
інтересів і вимог останнього, а також передачі, обробки та зберігання
відповідної інформації. Це оптимізує інструментарій пошуку схеми
забезпечення своєчасної доставки товару до місць призначення при
обов'язковому скороченні транспортних витрат.
2. Закордонні дослідники логістики вже кілька десятиліть виділяють
пасажирську логістику в окрему науку, в той час як у вітчизняній практиці
вона отримала розповсюдження зовсім недавно. При цьому явно
спостерігається розходження теоретичних підходів до вивчення пасажирської
логістики, які приймаються в основному із закордонного досвіду, та
практичному застосуванні логістичних підходів у вітчизняній практиці,
виключно для вантажних перевезень.
На вітчизняному залізничному транспорті пасажирській логістиці увага
практично не приділяється, вочевидь, зважаючи на збитковість пасажирських
перевезень.
Разом з тим для залізничного транспорту зростає актуальність та
важливість застосування логістичних принципів і підходів у практичній
організації пасажирських перевезень, оскільки спостерігається постійне
зростання: обсягів пасажирських перевезень, їх збитковості як відображення
неефективної організації, глобалізації міграційних процесів, конкуренції
пасажирських перевезень між різними видами транспорту [1].
Оптимальна організація пасажирських перевезень дозволяє уникнути
проблеми неузгодженості роботи різних видів транспорту в точці їх
взаємодії, але вимагає витрат часу та фінансів, як пасажирів, так і
перевізників.
3. Корпоративна логістика (далі КЛ) - сукупність принципів та
організаційних методів управління, які забезпечують ефективну взаємодію
структурних підрозділів та експлуатаційних господарств, підтримуючи при
цьому системну стійкість та оптимізуючи як внутрішні, так і зовнішні
міжорганізаційні взаємовідносини.
Основною задачею КЛ на підприємстві є узгодженість роботи
вантажного, пасажирського секторів із забезпечуючими інфраструктурними
господарствами в умовах реформаційного розмежування за організаційними,
технологічними, інформаційними та фінансовими аспектами:
⎯ вирішення конфлікту цілей різних структурних підрозділів;
⎯ удосконалення
та прискорення обміну інформацією між
підрозділами;
⎯ підвищення координації діяльності різних підрозділів;
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наявність та постійне оновлення інформації за загальними
логістичними витратами і як наслідок зниження ступеня управління ними;
⎯ підвищення ефективності діяльності підприємства.
Практична реалізація методології логістики виражається через її
функціональні важелі. З позицій реформування та відокремлення можна
виділити такі функції логістики: системоутворююча, інтегруюча, регулююча
та результативна [3].
В умовах реформування в галузі залізничного транспорту саме
інтегруючій функції надають найбільш вагоме значення. Це пов’язано з
організаційним розмежуванням, що викликає проблему злагодженої та
ефективної роботи. Мова йде як про внутрішню, так і зовнішню інтеграцію.
Внутрішня інтеграція передбачає узгодженість планування роботи та
оперативного управління структурними підрозділами та експлуатаційними
господарствами залізничного транспорту. Наприклад, процес перевезення
пасажирів забезпечується колійним господарством, господарствами
електропостачання та зв’язку.
Зовнішня інтеграція передбачає злагоджену взаємодію різних
перевізників та видів транспорту у пунктах прийому, передачі та виконання
вантажно-розвантажувальних
операцій
чи
пересадки
пасажирів,
забезпечуючи при цьому безперебійну та збалансовану роботу з найменшими
витратами для перевізників та клієнтів залізничного транспорту.
Отже, наявність інтеграційних процесів на підприємстві дозволить
зменшити технологічні витрати, збільшити якість та кількість додаткових
інформаційно-сервісних послуг на всіх етапах обслуговування.
В умовах реформування та мінливості потреб клієнтів, значення тих чи
інших видів логістики постійно змінюється. Відповідно, для забезпечення
ефективного розвитку підприємств залізничного транспорту, необхідним є
дослідження та удосконалення логістичних підходів, пошук нових методів
управління, враховуючи напрям розвитку даного конкретного підприємства.
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МЕДІЙНА РЕКЛАМА, ЯК ВИД ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ В
ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ
В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що
прискорює формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет.
Він став не лише глобальним засобом комунікацій без територіальних і
національних кордонів, але й ефективним інструментом ведення бізнесу,
досліджень, впливу на аудиторію. Практика свідчить, що інтернет-технології
урівнюють шанси на успіх малих і великих підприємств, тих, хто міцно
закріпився на ринку, і новачків. Це стало можливим тому, що витрати на їх
застосування є невеликими, використовуються доступні й фактично
стандартизовані інструменти, можливо забезпечити недосяжну за інших умов
широту охоплення і при цьому адресність впливу на цільову аудиторію,
забезпечується фактично миттєвий доступ на ринок будь-якої країни чи
регіону, можна у реальному масштабі часу оцінювати ефективність бізнесу
тощо.
Проблеми
застосування
інтернет-технологій
у
маркетингу
досліджувалися у працях А.Сідак [1], Ф. Котлера [2], О.О. Мамикіна [3].
Компаніям, які прагнуть зайняти лідируюче положення в області
інтернет-маркетингу, залучити необхідну цільову аудиторію, домогтися
збільшення інтернет-продажів необхідно постійно відстежувати сучасні
тенденції в області реклами і коригувати свої маркетингові інтернетстратегії, інакше зона інтернету стане ще одним рядком збитку фірми.
Медіа (англ. Media) в рекламі - це текстова, звукова і графічна
інформація, покликана привернути увагу цільової аудиторії до рекламних
матеріалів. Всю медійну рекламу умовно можна розділити на класичну і
інтернет-рекламу. Але так як онлайн-джерела все більше замінюють собою
телебачення, радіо та друковані ЗМІ, медійна реклама в інтернеті стає одним
з найпопулярніших засобів просування. Медійна реклама в інтернеті - це вся
сукупність візуальних і звукових рекламних матеріалів, серед яких, крім
банерної медійної реклами можна виділити ще відеоролики, брендування і
текстово-графічні блоки [1].
Банери - це статичні або інтерактивні, що складаються з декількох
слайдів графічні блоки в форматі jpeg, gif, png або swf з оплатою за час,
кількість показів на сайті (PPV) або кліків на оголошення (PPC) (рис. 1).
Відеореклама - це відносно новий вид медійної реклами в інтернеті,
пов'язаний з широким розповсюдженням відеоконтенту в мережі і його
високою популярністю у користувачів. Такі відеохостінги як YouTube,
Vimeo, Rutube, VideoClick, Imho і великі відеоресурси (новинні, соцмережі та
ін.) - це чудовий майданчик для розміщення реклами.
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Річмедіа (rich-media) «багаті» рекламні flashбанери, які
відкриваються поверх
вмісту сторінки і
можуть бути
споряджені звуком і
анімацією.

Баннери- шаблон
реклами, коли
використовуються два
flash-ролика: один для
банера звичайного
розміру, а інший - для
розгортання до 100% го розміру вікна.

«Розтяжки» (topline) рекламні блоки,
розташовані над основним
змістом сторінки і названі
так за аналогією з
вуличними банерамирозтяжками зі штучного
полотна для зовнішньої
реклами.

Поп-андер (popunder) - рекламний
модуль, при
натисканні на який в
новому вікні браузера
відкривається
сторінка з рекламним
змістом.

Банери-імітації (наприклад,
VK message), що
представляють собою
спливає в нижній лівій або
правій частині сторінки
банер, розміром нагадує
повідомлення в соціальних
мережах, на сайтах
знайомств і ін.

Рис. 1 Різновиди тикерів [1]
У відеоплеєрі ведеться підрахунок подій, і початком показу
відеобанера pre-roll вважають настання події «ролик завантажений»
(impression). Преролли - це найвідоміший тип відеореклами, але також
існують і інші її різновиди (рис. 2).
ПРЕРОЛЛИ
Преролли (pre-roll) рекламні відеоролики, які
програються до початку
перегляду користувачем
обраного контенту (10-15
сек.).

Мід-роли (mid-roll) та
постролли (post-roll) - це
рекламний матеріал, який
показується глядачам в
середині (midpoint) і в
кінці (complete) перегляду
відео відповідно.

Оверлей (overlay) - це
також форма
відеореклами, яка стоїть
трохи вище від
вищепереліченого, тому
що являє собою графічний
банер, але показується під
час програвання відео.

Рис. 2 Різновиди прероллов [3]
Брендування - це найдорожчий вид медійної реклами в інтернеті, який
можуть собі дозволити тільки великі і відомі компанії з солідним рекламним
бюджетом. Головною метою брендування є іміджеве просування бренду, а
також привернення уваги цільової аудиторії до важливих подій [2, с. 235].
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Ефект досягається за рахунок використання фірмових, легко в пізнаваних
елементів бренду замовника в дизайні самої рекламної площадки, тому
брендування проводиться тільки на популярних сайтах.
Серед поширених прийомів - розфарбування рядки пошуку, створення
рекламної вкладки, заміна курсора на інтерактивний рекламний об'єкт, єдина
концепція рекламних банерів тощо. Прикладом брендування може бути і
створення унікальної підкладки сайту. Цей вид медійної реклами зазвичай
прив'язаний за строками до якої-небудь події і оплачується за весь час
показу. Креативне брендування завжди привертає увагу людей, при цьому не
викликаючи роздратування, але для розробки якісної рекламної кампанії
подібного типу потрібна участь справжніх професіоналів.
Головна перевага медійної реклами в Інтернеті в порівнянні з
традиційними формами - це більш чітке таргетування або орієнтація на
цільову аудиторію, так як показ відеоролика або рекламного банера можна
підібрати відповідно до тематики майданчики, географічному положенню
користувачів, часу демонстрації тощо. Крім того, рекламні блоки часто
демонструються потенційно-зацікавленим відвідувачам. Так, контекстна
медійна реклама від Яндекса поєднує в собі плюси від контекстної і медійної
реклами і здійснює демонстрацію банерів, які збігаються за змістом з
пошуковими запитами відвідувачів. Ще один плюс інтернетреклами - розважальний, інтерактивний характер, який чимось нагадує гру
або перегляд мультфільмів. Також, на відміну від телевізійної або
радіореклами, відвідувачі можуть контролювати її тривалість або
наявність - пропустити відеоролик, закрити спливаюче вікно, заблокувати
дратівливі зображення в браузері.
Отже, медіареклама дозволяє оперативно стежити за реакцією і діями
користувачів онлайн, прораховувати ефективність кампанії та при
необхідності вносити швидкі зміни в рекламний блок. На сьогоднішній день
найбільш високим відгуком користувачів має відеореклама: за даними
Business Insider Intelligence, середній показник клікабельности CTR
рекламних відеороликів становить 1,84% - це вище, ніж у всіх інших видах
медійної цифрової реклами. Будучи популярним інструментом інтернетмаркетингу, медійна реклама використовується для збільшення впізнаваності
бренду, іміджевого просування і залучення уваги покупців до нових товарів і
послуг. З її допомогою ви легко можете збільшити відвідуваність інтернетресурсу або проінформувати цільову аудиторію про пропозиції, акції, знижки
та майбутніх масштабних подіях.
Список використаних джерел:
1. Сідак Альона Маркетингові дослідження через Інтернет – інновація для
України? – Режим доступу: http://innovations.com.ua
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Конкурентоспроможність української економіки, в значній мірі
залежить від конкурентоспроможності українських організацій, сьогодні
ставить на чільне багатьох урядових програмах, що визначають перспективи
розвитку нашої країни.
Однією з причин недостатньо високої конкурентоспроможності
українських організацій, на нашу думку, є відсутність у практикуючих
менеджерів дієвих, простих і зрозумілих методик, що дозволяють з
«реальними» витратами часу і грошей вирішувати актуальні питання в
рамках процесу управління конкурентоспроможністю організації.
Проблема визначення предмета аналізу конкурентоспроможності одна з багатьох методологічних проблем, що вимагають свого вирішення.
Тому розвиток теорії та методології управління конкурентоспроможністю
організацій є актуальним напрямком досліджень.
Основними підходами в теорії конкуренціх, на базі яких розвивалися
всі наступні підходи, є структурний і поведінковий, останній знайшов
відображення в працях Й. Шумпетера, Ф.А. фон Хайєка, М. Портера,
Ж.Ж.Ламбена, Ю.Б.Рубіна[3] і ін.
Якщо структурний підхід розглядає конкуренцію досить статично з
позиції певного стану ринку (досконала, недосконала конкуренція), що
визначає встановлення ринкових пропорцій, можливості впливу на ціну
виробників і покупців, то поведінковий досліджує конкуренцію як
раціональну діяльність господарюючих суб'єктів, націлену. Але управління
власними конкурентними перевагами і, на цій основі, власної
конкурентоспроможністю. Саме в рамках поведінкового підходу знаходяться
управлінські, підприємницькі і маркетингові підходи, націлені на
забезпечення їх ринкової орієнтованості [4].
Формування моделі управління конкурентоспроможністю організації
можна здійснити на базі тієї чи іншої моделі маркетинг-менеджменту, який є
єдиною проробленої і апробованої на практиці концепцією і технологією,
здатної забезпечувати ринкове орієнтування. Узагальнення формальних
визначень маркетинг-менеджменту в його широкому сенсі дозволило таким
чином уточнити це поняття: маркетинг-менеджмент - методологічний підхід,
заснований на гармонійному поєднанні сучасної маркетингової концепції,
стратегії, тактики і оперативних дій по їх реалізації, націлений на
забезпечення виживання та досягнення успішності організацій за рахунок
економічного задоволення споживачів на рівні більш високому, ніж це
можуть зробити конкуренти.
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Конкурентоспроможність організації - це її здатність функціонувати в
умовах суперництва, маючи рівень прибутку не нижче середньо-ринкового
значення, в певному секторі економіки на певній території в певний період
часу на основі володіння доцільною певним відтінком погорди, досягнутої за
рахунок сформованої комбінації внутрішніх і (або) зовнішніх конкурентних
переваг.
Управління
конкурентоспроможністю
комерційної
організації - інтеграційний процес по систематичного аналізу ринкових
можливостей, визначення / уточнення цільового ринку, розробці
конкурентної стратегії і дії по її реалізації, в рамках яких визначається /
уточнюється і досягається доцільна комбінація конкурентних переваг
актуальних для конкретного сектора економіки , території і періоду часу, що
дозволяють отримати і зберегти найкращі результати за рівнем прибутку
протягом певного періоду.
Дане положення дозволяє представити концептуальну модель
маркетинг-менеджменту як процесу, на основі якої можна здійснювати
управління конкурентоспроможністю організації. Центральною ланкою в
управлінні конкурентоспроможністю є розробка стратегії позиціонування,
яка визначає доцільні конкурентні переваги зовнішнього типу і, по суті, є
основою конкурентної стратегії.
Центральною ланкою в управлінні конкурентоспроможністю є
розробка стратегії позиціонування, яка визначає доцільність конкурентних
переваг зовнішнього виду і, по суті, є основою конкурентної стратегії
Отже, концептуальна модель управління конкурентоспроможністю
організації включає перелік взаємопов'язаних кроків і напрямків для
прийняття обґрунтованих стратегічних, тактичних і операційних рішень і
здійснення дій з пошуку і реалізації як зовнішніх, так і внутрішніх
конкурентних переваг. Це, в свою чергу, дозволяє сформувати методичну
базу для визначення необхідного рівня конкурентоспроможності організації
та проводити його моніторинг. Модель передбачає не лінійний, а
інтеграційний характер прийняття управлінських рішень. Останнє націлене
на забезпечення обґрунтованості цих рішень з точки зору можливості їх
реалізації.
Список використаних джерел:
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2. Портрер М.Е. Конкуренція, відновлення та розширення видавництва. М.,
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3. Рубін Ю.Б. Дискусійні питання сучасної теорії конкуренції // Сучасна
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Сучасна торгівля також вимагає більшої мобільності. Після того як
концерн Toyota на постійній основі відмовився від складських приміщень,
забезпечуючи доставку матеріалів на заводи в той момент, коли вони
необхідні, багато стали приділяти більшу увагу логістиці. Ця сучасна наука
заснована на технологіях, які постійно розвиваються, звідси необхідність
постійного моніторингу ринок для відстежування нових можливостей.
Логістику неможливо собі уявити без Інтернету. Інтенсивний обмін
інформацією забезпечує точність, швидкість і узгодженість товарообігу. За
відносно невеликий час «логістичного буму» Інтернет простір змінилося
досить суттєво. Відповідно змінилися і принципи роботи в Інтернеті. Якщо
раніше були поширені сайти-клони великих західних компаній, в яких
послуги з логістики швидше декларувалися, ніж виявлялися на ділі, то зараз
помітно активне просування сайтів, працівники яких не з чуток знайомі не
тільки зі словом «логістика» а й з особливостями роботи в нашому регіоні.
Професіоналізм зростає, з'являється нове покоління фахівців, які не
поступаються своїм колегам із західноєвропейських країн.
Багато молодих фірми, які займаються транспортною логістикою,
пропонують високоякісні послуги за погодженням транспортування вантажів
за низькими цінами просто в силу того, що ринок ще не розвинений до кінця,
і ціни не досягли своєї природної межі в силу відсутності конкуренції. Але
ситуація змінюється. Багато хто бачить перспективу цього нового для нашої
країни ринку, і вже намітилася тенденція до його заповнення.
Одним з перших кроків, необхідних для логістичного розвитку
компанії, є створення сайту. Сьогодні більшість замовників шукають
пропозиції саме в Інтернеті, тому заявити про себе у віртуальному просторі
стає досить важливою складовою оптимізації відносин клієнт-постачальник.
Однак якщо корпоративний сайт не буде гармонійно і розумно вписаний в
загальну схему логістики підприємства, очікуваного логістичного ефекту він
не принесе.
Логістика для Інтернет-магазину - це основа основ, то з чого має
починатися планування побудови бізнесу. Ключовими питаннями роботи
Інтернет-магазину є: організація закупівельної логістики; організація
логістики складу; організація транспортної логістики. Зупинимося на
кожному з пунктів докладніше.
Абсолютно логічним є той факт, що для організації успішного, що
приносить прибуток Інтернет-магазину питання закупівельної логістики
виходить на перший план. Визначення потреб, критерії вибору
закуповуваного продукту, аналіз ринку, вибір постачальника, створення баз
даних, операції із закупівлі, контроль своєчасності і повноти, що
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поставляється - це тільки малий перелік завдань, що стоять перед
структурним підрозділом Інтернет-магазину, що відповідає за реалізацію
стратегії закупівельної логістики.
І якщо на даному етапі питання, поставлені перед Інтернет магазином,
успішно вирішені, то необхідно зрозуміти, як організувати складування
товарів та мінімізувавши при цьому витрати. Рішенням наступного ряду
задач займається саме складська логістика: переміщення товарів;
інвентаризація; списання та оприбуткування матеріальних засобів;
розрахунок собівартості продукції; залишки на складі; обороти за звітний
період та ін. Доставка товару кінцевому споживачеві це те без чого
неможлива робота Інтернет-магазину, те що кардинально відрізняє звичайну
роздрібну мережу від покупок в Інтернеті.
Отже, наступний етап - організація транспортної логістики. Доставка
товару покупцеві, напевно, одна з основних задач для успішного просування
і успішної роботи Інтернет магазину. Для реалізації цього завдання необхідно
вирішити хто буде займатися доставкою. Чи буде це власна служба доставки
або довірити цю функцію сторонньої організації. Вирішення цього завдання
залежить від декількох факторів, таких як: масштаби магазину; локації
Інтернет магазину. Для великих гравців на ринку оптимальною буде власна
служба доставки. Для початківців, невеликих магазинів - передати цю
функцію на аутсорсинг видається більш логічним і економічно ефективним.
При організації власної служби доставки найпильнішу увагу слід
приділити підбору персоналу, адже саме від роботи кур'єра залежить
швидкість виконання доставки, збереження, як товару, так і грошових
коштів. І кур'єр це та часом єдина людина, з ким спілкується покупець
безпосередньо. Від враження, виробленого кур'єром, може залежати
повернеться даний конкретний покупець в ваш магазин або віддасть перевагу
знайти іншого продавця, з більш адекватною службою доставки. При
створенні власної служби доставки необхідно розуміти, що бізнес-процеси,
що існують усередині структурної одиниці, досить складні, а тому, слід
ретельно зважити всі «за» і «проти» створення власного відділу доставки, і
прорахувати ефективність передачі даної функції на аутсорсинг.
Отже, грамотна логістика для Інтернет магазину - це складне, але
необхідна умова успішної роботи проекту. І на закінчення огляду, слід
приділити увагу ще одному важливому моменту, а саме системі мотивації
співробітників, яку так само слід продумувати ще на етапі планування
власного бізнесу. Адже не секрет, що «людський фактор» вирішує все. І якщо
штат Інтернет магазину не обмежений самим засновником, який виконує всі
функції самостійно, а має якусь структуру, приділіть увагу стимуляції
продуктивності праці.
Крім Інтернету, з плином часу і інші, все більш досконалі технічні
засоби будуть з'являтися в широкому доступі, це зробить логістику ще більш
затребуваною і необхідною послугою. Наприклад, відео вікна вже роблять
можливим моніторинг вантажів при перетині кордону. Диспетчери
транспортних компаній оцінять це належним чином.
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Однак логістика - не мета, а лише засіб, що дозволяє знизити витрати і
збільшити чистий прибуток. Вона не всемогутня. Якщо сам по собі товар,
продукт або послуга компанії не адекватні ринку, ніяка оптимізація логістики
зробить фірму успішніше і не наповнить її банківські рахунки грошима.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ
Традиційні медіаканали в умовах жорсткої конкуренції на ринку вже не
є такими ефективними, як раніше. Це зумовлено такими факторами, як:
1) складне сприйняття інформації споживачами, котру їм посилає
зовнішнє середовище;
2) різноманітні способи ігнорування реклами;
3) негативний вплив мережі Інтернет на ефективність традиційної
реклами.
Вірусний маркетинг – один із найперспективніших засобів просування
різноманітних товарів на ринку. Зазвичай, вірусна реклама – це шокуючий
або смішний відеоролик, фотографія чи серія фотографій в різноманітних
форматах, де на об’єктиві будь-яким чином відображене посилання на
рекламований сайт [2]. Основною ідеєю вірусного маркетингу є заохочення
індивідів до передачі маркетингового повідомлення іншим особам. Як і
віруси, подібні техніки використовують будь-яку сприятливу можливість для
збільшення числа переданих повідомлень.
У 1996 році Д. Рейпорт у своїй статті «The Virus of marketing» вперше
використав термін «вірусний маркетинг» [1]. Він вважав, що вірусна реклама
стане найефективнішою рекламою, адже вона діє на емоції споживача та
його підсвідомість, не потребуючи при цьому значних витрат коштів.
Не менш хороші результати вона дає й у таких каналах комунікації, як блоги,
форуми, фото та відео хостинги, соціальні мережі, інформаційні портали та
різноманітні спільноти.
Як і будь-яка реклама, вірусна реклама має певні переваги та недоліки.
До її переваг відносять:
1) економність, адже здійснюється оплата тільки за ідею реклами, а
поширення, в свою чергу, повністю лягає на плечі споживачів;
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2) невимушеність, адже реклама не є нав’язливою, передача інформації
відбувається у надзвичайно легкій для споживача формі;
3) доступність, адже інформація про той чи інший товар знаходиться
завжди у вільному доступі.
Існують також певні недоліки вірусної реклами, серед яких виділяють:
1) складність прогнозування результатів, адже існують різні
непередбачені глобальні події, які можуть вплинути на загальний емоційний
стан потенційних споживачів (криза, революція, стихійні лиха та інші), тим
самим, знецінивши всі зусилля певної рекламної кампанії;
2) хвилеподібність вірусного маркетингу, адже існують як спади, так і
піки впізнаваності та популярності тієї чи іншої реклами.
На сьогоднішній день вірусний маркетинг є дуже популярним в усіх
прогресивних країнах. Прикладом першого прояву вірусного маркетингу в
мережі Інтернет є акція компанії «Hotmail», коли до кожного листа,
написаного користувачем, додавалося повідомлення компанії, яке закликало
отримувачів e-mail реєструвати безкоштовну почту на «Hotmail». Не менш
успішною можна вважати рекламу компанії «Корбина-Телеком» [3]. Флешмультфільм «Як запхати слона в розетку» відразу завоював прихильність
користувачів, про що свідчать близько 0,5 мільйона переглядів.
Доведено, що довіра споживачів до вірусної реклами є більшою, ніж до
традиційної, але, варто пам’ятати, що і вона може бути не на 100%
успішною, адже, невдала ідея, погано розроблена схема просування – все це
може спричинити суттєві проблеми у роботі вірусної реклами. Слід
зазначити те, що успішна вірусна реклама повинна бути легкою у
розповсюдженні, зрозумілою та оригінальною для потенційного споживача.
Прикладом успішного застосування вірусного маркетингу є звуковий
ролик Інтернет-провайдера «Стрім», суть якого полягала у застосуванні
нецензурних слів, різної лайки. Реакція користувачів на даний запис була
миттєвою, буквально через декілька днів на нього почали робити різні
ремікси, відео, що, в свою чергу, призвело до швидкого запам'ятовування
назви провайдера, забуваючи при цьому зміст розмови, який містив запис.
Отже, вірусний маркетинг є досить поширеним у Європі, США, Канаді та
інших країнах. Що стосується України, то він тільки почав розвиватися і наразі
знаходиться на досить невисокому рівні. Гарним прикладом використання
вірусного маркетингу в Україні є реклама компанії «Bestrong». Досить
популярним також був сайт-жарт fast-die.kiev.ua, який пропонував своїм
відвідувачам таблетки для суїциду. Вже на другий день існування сайту, його
аудиторія перевищила 40 тис. відвідувачів. Дана реклама була досить ризиковою,
адже українці не звикли до такого роду комунікацій. Втім, можна стверджувати,
що в майбутньому вірусний маркетинг буде достатньо впливовим засобом
реклами не лише в прогресивних країнах, а й в Україні також.
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МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
На сьогодні Україна відчуває активне зростання популярності мережі
Інтернет, а кількість інтернет-користувачів зростає щодня. За даними
Worldometers, станом на лютий 2016 року кількість користувачів мережі
Інтернет у світі становить майже 3,5 мільярда чоловік. Загальна інтернетаудиторія по всій території України, без урахування Криму зросла до 59%
(порівняно з минулим роком) і складає 21,8 млн користувачів. Такі
результати дослідження, проведеного компанією Factum Group Ukraine.
Відзначається, що найбільш активно зростає аудиторія старшого віку. Кожен
10-й українець у віці 65 років вже користується інтернетом. Також
повідомляють, що кожен другий мешканець села користується мережею
інтернет [4].
Така популярність є цілком зрозумілою, адже за теорією мотивації
А. Маслоу прагнення до самовираження є найвищою потребою людини.
За даними дослідження, проведеного Інтернет Асоціацією України,
обсяг ринку медійної інтернет-реклами України за 2015 рік склав 1 млрд
288 млн грн, що на 27% вище показників 2014 року в гривневому обчисленні [3].
Нині найбільший інтерес до соціальних мереж проявляють компанії
таких секторів, як споживчі товари, виробники спиртних напоїв,
автовиробники, компанії індустрії розваг, але зростаючу тенденції
розміщення реклами у даному ресурсі показують і промислові підприємтсва.
Соціальний медіа маркетинг (SMM) – особливий інструмент Інтернетмаркетингу, що передбачає просування продукту, послуги, компанії чи
бренда за рахунок використання соціальних медіа, контент яких створюється
та оновлюється зусиллями їх відвідувачів. Запускаючи механізми вірусного
маркетингу, вони збільшують не лише кількість інформації, висвітленої на
сайті, а також підвищують його рейтинг у пошукових системах [5].
Унікальність соціальних медіа полягає в тому, що вони дають
можливість підприємству взаємодіяти безпосередньо зі споживачами, без
нав’язливої дії традиційних маркетингових технологій. Наприклад, якщо
компанія створює сторінку свого продукту (послуги) в соціальних мережах,
користувачі можуть залишати там свої коментарі, рекомендації, огляди,
задавати питання та взаємодіяти один з одним, щоб обговорювати компанію,
бренд, продукт чи послугу. Будь-який споживацький відгук і коментар
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(позитивний чи негативний), залишений одним користувачем, може бути
каталізатором для іншого користувача і, як наслідок, спонукати до вибору
(відмови) тієї чи іншої компанії, бренда, товару, послуги.
Існує два основні напрями маркетингу у соціальних мережах: –
інтернет-магазини розглядають онлайн-спільноти як ефективний канал
продажів; – підвищення репутації бренда та лояльності цільової аудиторії [4].
Основні причини частого вибору українськими підприємствами
маркетингу в соціальних мережах полягають у тому, що це дозволяє
створити й популяризувати джерело оперативної інформації для постійних і
потенційних клієнтів, стимулювати продажі, привернути увагу великої
кількості потенційних клієнтів до бренду з чіткою прив'язкою до цільової
аудиторії за різними ознакам: віку, статі, інтересам, статусу тощо,
одержувати зворотний зв'язок від аудиторії й прямо спілкуватися зі своїми
клієнтами – підвищити лояльність споживачів; – збільшити якісний трафік на
корпоративний сайт підприємства тощо.
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 і нестандартне SMMпросування. Найбільш ефективними для просування інноваційних товарів є
робота з блогосферою та репутаційний менеджмент, адже ці інструменти з
однієї сторони забезпечують підприємство інформацією та дозволяють
здійснити зворотній зв’язок зі споживачами, а з іншої сторони дозволяють
управляти думкою цільової аудиторії [1].
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 [2].
Незважаючи на те, що український інтернет-ринок знаходиться в
процесі розвитку, за темпами росту він випереджає всі інші засоби
комунікацій. 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 професійних знань. Здійснення ефективного інтернетмаркетингу в соціальних мережах є важливим фактором успішного
просування підприємства, бренда чи товару на ринку спрямоване на
розширення цільової аудиторії, розроблення, покращення та захист репутації
підприємства через формування лояльності споживачів до підприємства.
Перспективи подальших досліджень полягають у формуванні стратегій
інтернет-маркетингу підприємства в соціальних мережах та визначенні
ефективності їх впровадження.
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СУВЕНІРНА РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ
Сувенірна продукція відноситься до сегмента так званих іміджевих
послуг і є частиною рекламного ринку в цілому, займаючи, за різними
оцінками, близько 10% від його обсягу. У сучасній Україні «сувенірка» вже
виділилася в самостійну галузь, цим видом бізнесу зайняті тисячі компаній,
різних за своєю спеціалізацією, а також за розміром і структурою
виробництва. Незважаючи на бурхливе зростання сувенірного ринку в нашій
державі, зафіксований в останні кілька років (після кризи), у найближче
десятиліття нам навряд чи вдасться наблизитися до аналогічних показників
розвинених країн Європи.
Сувенірна реклама - вид реклами, який використовується для
охоплення цільової аудиторії шляхом роздачі сувенірів без будь-яких
зобов'язань з боку одержуючого.
Щоденники з фірмовим логотипом, календарі, блокноти, ручки і інша
сувенірна продукція - це стандартний набір, який є в офісі. Майже всі
компанії: і новачки і ті, які займають впевнену позицію, замовляють сувеніри
з фірмовими знаками. Сувеніри доповнюють стиль фірми і служать
нагадуванням для клієнтів і партнерів.
Сьогодні виділяють три основних види сувенірної продукції:
- промо-сувеніри (запальнички, пакети, брелоки);
- бізнес сувеніри (сумки, папки, бейсболки, футболки, календарі,
блокноти, значки, кейси, телефонні апарати);
- VIP-сувеніри (візитниці, щоденники, кришталеві підставки,
ексклюзивні ручки, значки, статуетки).
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Сьогодні ринок сувенірної продукції пропонує велику кількість
сувенірів, які здатні не тільки порадувати тих, кому їх підносять, а й надати
особливий статус компанії-дарувальника.
Якщо керівник стурбований іміджем фірми, вважає за необхідне
забезпечити їй популярність, а також проявити увагу до своїх колег,
партнерів або постачальникам, привітати їх зі святом, днем народження або
черговим ювілеєм, то його кращою рекомендацією виявиться саме вона корпоративна сувенірна продукція [1].
Найчастіше компанії використовують сувенірну продукцію для
просування на ринку товарів або послуг під час масових акцій. Наприклад, з
метою поширення інформації про сайт, основною цільовою групою якого є
молодіжна аудиторія, компанія виготовляє недорогі брелки або запальнички
з логотипом і www-адресою сайту. Такі речі роздають під час публічних
акцій і фестивалів. Навіть якщо сувенірна продукція подібного роду
потрапляє до людини випадково, він в більшості випадків зацікавиться і
зайде на сайт. Головна умова успішності таких рекламних дій - масовий
тираж сувенірної продукції.
Друга категорія сувенірної продукції призначається потенційним або
існуючим партнерам по бізнесу. Такі сувеніри, також, прийнято називати
бізнес-подарунками, які підносять, як правило, на ділових зустрічах. Тираж
сувенірної продукції бізнесової спрямованості буде набагато меншим,
оскільки її цільова аудиторія включає виключно партнерів та працівників
фірми, а не простих «відвідувачів виставки». Бізнесова сувенірна продукція
може бути самих різних видів: від календаря і папки для паперів до футболок
і сумок.
VIP-сувеніри - ексклюзивна і, найчастіше, дорога сувенірна продукція.
Така сувенірна продукція нерідко замовляється в єдиному екземплярі для
конкретної людини. До сувенірної продукції такого роду відносяться дорогі
вази, ручки, статуетки, підставки для телефонів. Основне відмінна якість VIP
сувенірної продукції - їх ексклюзивність. Значимість таких якостей, як
функціональність і престижність також важлива для цієї категорії сувенірної
продукції. Природно, велике значення приділяється зовнішньому вигляду
подарунка, престижу і якості.
Прийнявши рішення виготовити сувенірну продукцію компанії, слід
звернути особливу увагу на такі її характеристики, як:
- оригінальність;
- практичність;
- корисність.
Слід зазначити, що сувенірна продукція певного типу часто
використовується як інструмент підвищення якості послуг. Наприклад,
ресторани, кафе, бари, фастфуди, готелі часто замовляють цукор, спеції,
розфасовані в пакетиках з фірмовими логотипами, які також служать
відмінними носіями реклами. Часто фірмова сувенірна продукція
використовується всередині фірми в основному для підтримки
корпоративних стандартів, наприклад, форми одягу [2, с. 304].
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Виділяють основні плюси використання сувенірної продукції в
рекламній компанії:
1) Подарунок у вигляді сувеніру розпорядженні покупця або партнера,
допомагає встановити довірчі відносини з компанією.
2) Ручки, блокноти, папки, запальнички, брелоки нагадують
потенційним споживачам в процесі їх щоденного використання про фірму, її
товарах і послугах.
3) Широке поширення сувенірної продукції.
4) Корисність і функціональність сувенірної продукції.
Зрозуміло, вибір того чи іншого виду сувенірної продукції залежить в
першу чергу від рекламного бюджету компанії. При цьому якщо раніше
українські компанії витрати на «сувенірку» планували за залишковим
принципом, то тепер ця стаття рекламних витрат найчастіше вписується до
бюджету окремим рядком [3].
Однією з найпопулярніших та актуальних груп промо та бізнессувенірів є годинник з логотипом замовника на циферблаті або корпусі.
Такий сувенір завжди буде доречним і стильним подарунком. Новинки
годинників під нанесення логотипу зустрічаються в спеціалізованих
інтернет-салонах. Вартість годинника залежно від моделі коливається від $
10 до $ 5000.
Традиційно найбільший обсяг продажів при порівняно низькій ціні
припадає на промо-сувеніри. Однак фахівці відзначають, що близько 20%
сьогоднішніх клієнтів обирають ексклюзивну продукцію.
Виробництво сувенірів не стоїть на місці: щорічно змінюється
асортимент щоденників на 80%, ручок - приблизно на 70%, відзначають
оператори ринку. Також від року до року змінюються уподобання клієнтів так, останнім часом стало модним наносити фірмовий логотип на офісні
годинники. Однак виключно нові, оригінальні види все ж з'являються досить
рідко. Загалом мода на друковану продукцію особливо не змінюється,
існують певні усталені уявлення про красу і стиль [4, с. 440].
Отже, ринок сувенірної продукції в Україні ще дуже молодий,
замовники поки консервативні, технологій і виробників небагато, але все ж
перспектива розвитку, безумовно, є. Якщо раніше більшість клієнтів
задовольнялося стандартними пропозиціями (ручки, брелоки, блокноти і
календарі, наприклад), то тепер багато хто цікавиться країною-виробником,
запитують, чи буде змінюватися стрижень, більше уваги споживачі стали
приділяти і дорогій продукції. Коли досвід споживачів зростає,
неякісна сувенірна продукція, навіть низької вартості, вже навряд чи знайде
свого клієнта.
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ВЗАЄМОЗ’ЯЗОК ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ІЗ РЕКЛАМОЮ
У сучасному суспільствi реклама оточує людину повсякчас. Люди
настільки звикли до реклами, що її творцям доводиться вигадувати нові
технології, щоб заволодіти увагою аудиторії. Iнформуючи населення про нові
товари, знайомлячи його з промисловими підприємствами, реклама стає
невід'ємною частиною життя людини.
Сьогодні кожна людина стикається з нею у любій сфері діяльності:
вдома, на роботі, в громадському транспорті. Тимчасова реклама, на думку
компетентних фахівців, не тiльки передає інформацію про різні товари і
послуги, але також транслює зразки поведінки, правила стосункiв між
людьми (чоловіків і жінок), які потім свiдомо чи несвідомо відтворюються в
реальних життєвих ситуаціях.
Особливе місце в ряду досліджень, присвячених аналізу реклами,
займають роботи, пов'язані з розкриттям соцiолінгвістичних аспектів в
рекламі, а саме вивчення гендерних особливостей. Дана тематика почала
розглядатися порівняно недавно і в зв'язку з цим дана тема залишається
недостатньо вивченою і є досить актуальною. Процес вiзуалізації сучасного
суспільства розглянутий у працях таких авторів: М. Маклюен, Ж. Бодрийяра,
Г. Беккера, І. Вагнера, М. Емісона, П. Штомкина та ін.
Говорячи про гендерні дослiдження, насамперед потрібно дати
визначення терміна «гендер». Гендер трактується в рекламі досить широко:
по-перше, це категорія, покликана підчеркнути соціальний характер
відносин між статями [1, с. 76]; по-друге, це весь поведінковий комплекс,
притаманний чоловікам і жінкам [2]. Гендер може змінюватися в ході
історичного розвитку суспільства. Таким чином, гендер - це соціальна
модель людини, яка визначає його положення в суспільстві.
Ця тема актуальна як нiколи, адже як відомо, чоловіки і жінки по
рiзному сприймають однакове рекламне повiдомлення. Творцям реклами
необхідно враховувати цю рiзницю, грунтуючись на трьох факторах:
рекламний текст, рекламне зображення і колiр. Нажаль, в наш час мало хто
враховує гендерний фактор, ігноруючи його, спираючись при створенні лише
на побажання клієнта. Але ж однакові рекламні повідомлення та зображення
викликають різні емоційні реакції у чоловікiв і жінок. Чоловіки рідше
помічають, що рекламується, і частіше, хто рекламує. Якщо в рекламному
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повідомленні міститься загальна фраза, i немає конкретних функціональних
вказівок, чоловік навряд чи зафiксує в пам'яті образ товару. Купуючи
продукт, він скоріше буде діяти за натхненням, спрацює лише підсвідомості,
і те якщо в цьому виникне необхідність [3, с.220].
Реклама, яка спрямована на чоловіків, повинна бути аргументованою,
чіткою, логiчною. У колірному рішенні важливо враховувати, що чоловіки
позитивно реагують на червоний колір: якщо вiн яскраво виділяється, то
чоловіки обов'язково помiтять цю рекламу.
Якщо говорити про жінок, то для них важлива картинка, тому вони
переживають весь спектр емоцiй інтенсивніше, ніж чоловіки. Тому
при створенні реклами потрібно створювати емоційний фон. І досягти цього
можна за допомогою зображень. Важливий факт, що для жiнок
емоційно пофарбована картинка і текст є бiльш комфортними для
сприйняття, ніж нудна картинка з наявністю термінів і технічних
характеристик продукту.
Що ж таке гендернi стереотипи? Це уявлення в суспільстві про
соціальні ролі чоловіків і жiнок, їх психологічні та фізіологічні особливості.
Гендерні ролі та стереотипи, що iснують в суспільстві і які відображаються в
просторі рекламних символів, служать свого роду соціально встановленими
директивами для представників тiєї чи iншої статі в області зовнішнього
вигляду, належних інтересів, навичок, поведінки, самооцінки і
самосприйняття [4].
Проаналізувавши наявну рекламу репрезентацій гендеру в рекламній
продукції підтверджують наступну тезу: характерними особливостями
рекламних повідомлень є прагнення до схематичного відображення
типових рис й ідеалізація зображуваного. Зображена в рекламі жінка
постійно перебуває під наглядом, нею милуються, її розглядають.
Підтвердженням
тому
служать
образи
безліч
зображених
в
журнальній рекламі красунь, що викликають захват чоловіків і заздрість
iнших жінок. Жінки звикають розцінювати себе як експонати, виставлені
на загальний огляд, отже, вони повинні постійно стежити за собою, так як
за ними пильно спостерігають оточуючі. Реклама наполегливо
позначає i перебільшує коди жіночності і мужності, втягуючи жінок в
нескінченну боротьбу за гендерне самовизначення. Реклама наполягає на
тому, що жiнки повинні мати приємну зовнішність, закликає
жiнок бути м'якими, поступливими, не демонструвати свою інтелектуальну
перевагу i бути шанобливими по відношенню до чоловіків
[3, с.224].
Вивченням гендерних стереотипів в рекламі займалися такі науковці,
як: А. Дударєва та І. В. Грошев. Вони виділили основні якості жінок і
чоловіків в рекламі. Основними якостями жінок, якими їх наділяє реклама,
були названі (табл.1) [4].
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Таблиця 1
Образи, що приписуються рекламою чоловікам та жінкам
Якості жінок
1. Хазяйновитість - вміння вести домашнє
господарство, чистити і прибирати.

Якості чоловіків
1. Бізнесмен / діловий чоловік - в дорогому
костюмі, в дорогій іномарці, в шикарному
офісі.
2. Сексуальність / краса - вміння
2. Спортсмен - чоловік в хорошій фізичній
підкорювати чоловіків і викликати заздрість формі, в рекламі демонструє силу або
інших жінок.
просто своє накачане тіло.
3. Дбайливість - догляд за чоловіком і
3. Спокусник / казанова - чоловік приємної
дітьми.
зовнішності, неодмінно в суспільстві однієї
або декількох красивих жінок.
4. Дурість - якість жінки, яка погано
4.Чоловік - може бути як турботливим
розбирається в будь-якій проблемі, для
супутником своєї дружини, так і, навпаки,
вирішення якої, як правило, підходить
неохайним об'єктом, створює незручності.
рекламований товар.
5. Поступливість - вміння прислухатися до
5. П'яниця / любитель випити - мається на
порад чоловіка або, можливо, тієї ж «мудрої увазі чоловік, п'є в рекламі будь-який
подруги», описаної нами вище.
алкогольний напій.
6. Примітивність - якість, в деякому роді
6. Споживач - чоловік, який безпосередньо
копіює 4-й пункт, за винятком того, що в
в рекламі використовує товар, наприклад,
цьому випадку поряд завжди зображується
бризкає на себе одеколоном. Присутній в
позитивний антипод.
більшості роликів за участю чоловіків.
7. Рішучість - жінки, наділені цією якістю,
домагаються свого незважаючи ні на що.

Таким чином, реклама є частиною соцiальної реальностi. Рекламнi
образи передають не тiльки інформацію про товари i послуги, але i про
взаємини в суспiльстві, в тому числі i міжособистiсних відносинах чоловіків і
жінок. Варто відзначити, що переважна бiльшість людей вірять в
презентовані їм гендернi стереотипи в рекламі. У зв'язку з чим, суспільство
за допомогою рекламної iндустрії в деякій мірi може контролювати і багато в
чому визначати соцiальний портрет самого суспiльства i окремої людини в
ньому.
Список використаних джерел:
1. Гендерні ресурси українських мас-медіа: ціна і якість: Практичний
посібник для журналістів та працівників ЗМІ : [під ред. Н.М. Скорик]. – К. :
“К.І.С”, 2012. – 76 с.
2. Загурська С. Гендерний підхід у вивченні політичної діяльності та
лідерства [Електронний ресурс] / Світлана Загурська // Український науковий
журнал «Освіта регіону». – №3. – 2012. – Режим доступу до ресурсу:
http://social-science.com.ua/article/853.
3. Скорнякова С.С. Гендерные стереотипы в средствах массовой
коммуникации / С.С. Скорнякова // Актуальные проблемы теории
коммуникации [сб. научных трудов]. – СПб. :СПбГПУ, 2004. – С. 220–225.
4. Бєлова С. Віртуальні образи в рекламі [Електронний ресурс] // Школа
рекламіста: [сайт]. [2009] URL: http://www.advschool.ru/articles/ article688.htm
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
ДЛЯ ПОКУПЦІВ
Функціонування економіки України у ринкових умовах вимагає
переорієнтації господарюючих суб’єктів на нові форми і методи роботи, що
дозволяють підтримувати оптимальний рівень фінансово-економічних
показників у виробничій діяльності. У зв’язку з цим, багато промислових
підприємств віддають перевагу новим методам роботи зі споживачами та
просування товарів на ринку (зокрема, для української економіки), які
традиційно знаходять своє відображення в теорії маркетингу.
Збутова політика підприємства має органічно поєднуватись з іншими
елементами комплексу маркетингу (характеристиками товару, його
позиціонуванням на ринку, ціновими стратегіями, методами просування
товару) і бути націленою на підвищення результативності у сфері продажу
продукції. В зв’язку із цим особливого значення набуває стимулювання збуту
продукції як один із компонентів маркетингових комунікацій.
Проблемам розробки просування товарів та збуту присвячено багато
праць зарубіжних і вітчизняних авторів. Так, провідними зарубіжними
фахівцями в цій галузі є: В. Вжозек, Г. Г. Паничкина, Г. Мефферт,
Г. Хершген, Дж. Дейві, Е. Діхтль, Е. И. Мазилкина, І. Рутковскі, Л. Гарбарскі,
М. А. Василик, М. Бейкер, П. Д. Беннетт та інші. Серед вітчизняних авторів
можна виділити праці А. А. Мазаракі, Є. В. Крикавського, А. В. Войчака,
Т. Б. Надтока та інших [3].
У сучасних умовах, коли підсилення пріоритету інтересів споживачів в
системі економічних відносин породжує агресивну конкуренцію за ринки
збуту, однією з найважливіших передумов ефективного функціонування
підприємств на цільовому ринку стає забезпечення конкурентних переваг в
сфері збутової діяльності.
Збут - ключова ланка маркетингу і всієї діяльності підприємства щодо
створення, виробництва і доведення товару до споживача, основним
завданням якого є повернення вкладених у виробництво товарів коштів та
отримання прибутку. Збутова політика визначається як комплекс принципів,
методів та заходів, що використовується керівництвом для організації та
управління збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення
ефективних продажів товарів у межах визначених цільових ринків.
Збутова політика має органічно поєднуватись з іншими елементами
комплексу маркетингу: ціновою, товарною та політикою просування. Але
такі фактори, як постійне зростання витрат, що пов'язані із реалізацією
продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог
споживачів до якості сервісного обслуговування значно посилюють
значущість ефективного управління збутом у діяльності будь-якого
підприємства [1].
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Стимулювання збуту - це використання короткотермінових заходів,
розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування
підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів
придбати продукти чи послуги підприємства, а в сфері торгівлі - включити ці
товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що
реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний
імідж). Отже, основними завданнями стимулювання збуту є:
1) забезпечення швидкого зростання обсягів збуту продукції
підприємства;
2) заохочення споживачів до дегустування товару чи здійснити
повторні закупки;
3) заохочення системи посередницьких торговельних організацій та
працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації
продукції підприємства [2].
В діяльності підприємства з формування попиту і стимулювання збуту
слід розрізняти два ефекти: комунікаційний та комерційний. Наслідком
комунікаційного ефекту є те, що покупець легко сприймає під час
опитування (назву фірми, товарну марку, бренд) і виділяє ці атрибути серед
усієї товарної пропозиції, асоціюючи з певним рівнем якості та ціною.
Другий же ефект, комерційний, яскраво проявляється у намірі, що виникає у
клієнта, купити конкретний товар.
Розрізняють такі види стимулювання збуту:
1) заохочення споживачів (розповсюдження зразків або закупок,
компенсації, зниження цін, премії, призи, винагорода клієнтів, безкоштовні
проби, гарантії, продаж на окремих умовах, демонстрації в місцях купівлі);
2) заохочення роздрібних торговців (зниження цін, рекламні та
демонстраційні знижки, безмитні товари);
3) заохочення ділових партнерів і торгових агентів (комерційні
виставки і з’їзди, змагання комерційних представників і конкурси на кращу
спеціальну рекламу).
Стимулювання збуту продукції для покупців передбачає значний
перелік заходів просування, зокрема, знижки, зниження цін, зразки товарів,
купони, премії, гарантії, упаковки, конкурси, лотереї, демонстрації,
конференції, заліки, картки лояльності та інші.
До сучасних засобів стимулювання збуту відносяться:
1) упаковка - елемент дизайну товару є важливим джерелом інформації
для споживача, оскільки несе собою певне маркетингове комунікаційне
звернення. Розробкою упаковки товару опікуються як технологи та
дизайнери, так і фахівці з питань планування маркетингових комунікацій;
2) спеціальні сувеніри - безкоштовні подарунки, що є нагадуванням про
компанію, яка пропонує товар;
3) інтернет-запити (Internet inquiries) - запити, які стають ефективними
засобами не лише вимірювання поведінки споживачів, але й стимулювання
прийняття ними рішення щодо купівлі [4].
Обґрунтовуючи засоби стимулювання збуту продукції для покупців,
варто враховувати ряд його переваг порівняно з іншими елементами
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комплексу маркетингових комунікацій, а саме: можливість особистого
контакту з потенційними покупцями; великий вибір засобів стимулювання
збуту; покупець може одержати щось коштовне і більший обсяг інформації
про підприємство; можливість збільшити імовірність імпульсної покупки.
Отже, успішність збутової політики підприємства значною мірою
залежить від обґрунтованості набору короткострокових заходів, спрямованих
на швидке з’ясування реакції на ринку у відповідь на пропонування
підприємством своєї продукції покупцям. Використання різноманітних
засобів, та проведення різного роду заходів є саме тими інструментами, які
забезпечують ефективну збутову політику. Це такі засоби, які безпосередньо
стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і
торгового персоналу. Саме вона регулює маркетингову стратегію таким
чином, щоб забезпечити максимум задоволення споживачів.
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маркетингової діяльності підприємства [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http:// irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
4. Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://economics.opu.ua/files/archive/2015/no3/166-171.pdf
Максим Костюченко
Науковий керівник: Голишівська О.М., викладач ІІ категорії
Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМА
В економічно-розвинутих країнах маркeтинг є філософією сучасних
суспільних відносин. Це різновид людської діяльності, cпрямований на
задоволeння потреб людей у процесі обміну. Тому маркетинг є інструмeнтом
cоціального орієнтування сфери виробництва та послуг. Він зв'язує
споживача з виробником і має забeзпечити продаж товарів та послуг для
максимально можливого задоволeння потреб людей.
Зараз стає зрозумілим, що соціально-політичний і економічний
розвиток будь-якої держави обов'язково має cупроводжуватися збереженням
і відновленням довкілля, розвитком психологічної та соматичної цілісності
людини (котра сприймається як мета і вища цінність, а не як засіб), інакше
під загрозу ставиться життєдіяльність суспільства в цілому і кожної людської
особистості зокрема [1].
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Принцип ринкової діяльності можна характeризувати так: "знайдіть
потребу в чомусь і задовольніть її". В Україні цього можна досягти тільки за
умов cтруктурної перeбудови виробництва товарів, послуг та ідей.
Сучасний маркетинг функціонально складається з чотирьох блоків:
прогнозування попиту; ціноутворення; маркeтингові комунікації; організація
збуту.
З удосконаленням діяльності на ринках збуту в умовах цивілізованої
економіки все більшого значення набуває третій блок — маркeтингові
комунікації.
Маркeтингові комунікації — це створення і підтримування постійних
зв’язків між фірмою і ринком з метою активізації продажу товарів і
формування позитивного іміджу шляхом інформування, переконування та
нагадування про свою діяльність [2]. Традиційно встановлення зв'язків
(відносин) між споживачами (покупцями) і фірмою забeзпечується:
рекламуванням; стимулюванням збуту; розвитком зв'язків із громадськістю;
просуванням продуктів, послуг та ідей через особистий продаж.
За кордоном рeкламу розглядають як основну cкладову та
інформативну силу маркетингових комунікацій.
Сучасна реклама намагається спочатку створити умови для свідомого
та обдуманого сприйняття покупцем рeкламного звернення, а відтак і для
здійснення покупки, забезпечення не одноразового, а cталого процесу
купівлі. Через те рекламні дослідження ведуться в багатьох галузях: аналіз
товару, вивчення ринку, аналіз носіїв комунікації. Однак оcновою основ є
дослідження характеристик споживачів, вивчення можливих мотивів їхньої
поведінки.
Загальна комунікаційна модель американського політолога Лассвела
має такий вигляд: комунікатор – повідомлення – засіб – реципієнт – ефект.
Основою комунікації є реципієнт, тобто той, хто сприймає інформацію
(рекламне звернення). Його оcобистісні характеристики — консерватизм,
упевненість у собі, схильність до нового, менталітет тощо — впливають на
cприйняття й оцінку рекламного звернення.
Для психології реклaма є своєрідним полігoнoм з вивчeння механізмів
сприйняття реклами і впливу на психіку людини.
Сучасні психологія та соціологія засоби впливу на покупця поділяють
на три різновиди: моделі навчання, теорія думок і уявлень людей про
рекламу, мотиваційні моделі [3].
Модeлі навчання спрямовані, головне, на наcлідування певними
конкретними особами зразків поведінки, побачених на телеекрані. Такі
товари створюють і підтримують імідж покупців серед їхнього оточення і,
передовсім, у власних очах.
Теорію думок і уявлeнь людей про рекламу часто називають теорією
соціального конформізму. Її характерна прикмета в тім, що до рeчей не
ставляться як до таких. Ними маніпулюють як знаками, що характеризують
людину або виявляють її належність до певної cоціальної групи (річ виступає
як соціальний орієнтир). Теорія думок і уявлень доводить, що кожний з нас
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належить до якоїсь певної групи, хочемо ми цього чи ні. Ці обставини
необхідно враховувати в рекламному менеджменті.
Мотиваційні модeлі є результатом розвитку мотиваційної психології і
випливають з наукового постулату про те, що мотивація діє на особистість,
для якої її призначено.
Людина прагне задовольнити потрeби для досягнення стану спокою й
рівноваги. З. Фрейд уважав, що люди переважно не усвідомлюють тих
реальних психологічних cил, які формують їхню поведінку. Починаючи з
юних літ, людина росте, подавляючи в собі безліч бажань. Ці бажання ніколи
повністю не зникають і ніколи не стають повністю контрольованими.
Ієрархію потреб запропонував психолог А. Маслоу. Він намагався
пояснити, чому в різні часи людиною керують різні потреби. За А. Маслоу,
людина намагається задовольнити передовсім найважливіші потреби. Як
тільки якусь важливу потребу буде задоволено, вона на певний час перестає
бути спонукальним мотивом. Водночас з'являється потреба в задоволенні
наступної [1].
Одним із ключових факторів ефективної рекламної комунікації є
розуміння реакції цільової аудиторії на неї. Рекламодавець має чітко
усвідомлювати створення якого рівня відомості і формування якого іміджу
марки або компанії він хоче досягти. Реакція споживачів створює ланцюжок
з пізнавальної, емоційної і поведінкової реакції. Тому дуже важливо
викликати у цільової аудиторії позитивне враження від рекламованого
продукту. Однак передовсім сучасна реклама має спонукати до покупки,
тому що в цьому і полягає її сутність та основна функція.
Рекламодавцям необхідно мати ґрунтовне уявлення про мотиви
потенційних покупців, щоб знати не тільки які товари та які умови, але й яка
реклама приведе до купівлі. Отже, мотиви виконують роль рушія вчинків і
виявляються у вигляді напружень чи збуджeнь, які психіка людини
намагається відкинути або принаймні зменшити, усе це відбувається на рівні
підсвідомості.
Отже, правильно проведена рекламна кампанія допоможе службі
маркетингу забезпечити постійний високий рівень продажу товарів та
послуг, швидке реагування на зміни ринкової ситуації, вжиття відповідних
заходів для нейтралізації діяльності конкурентів, коригування діяльності
згідно зі змінами вимог покупців.
Реклама має нeабияке суспільне значення. Щоденний її вплив на
мільярди людей сприяє формуванню певних стандартів мислення і поведінки
різних верств населення в кожній країні та в усьому світі.
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Детальне вивчення брендингу та підходів до його розвитку все більше
набуває актуальності. У сучасному світі необхідним є питання встановлення
зв’язків зі споживачами продукції та різними групами інвесторів, а також
питання залучення фінансових коштів для розвитку і зростання українських
компаній [1].
Тому необхідно виділити два види брендингу, які може розвивати
компанія: товарний та корпоративний. Товарний бренд – це бренд, цільовою
аудиторією якого перш за все є наявні та потенційні споживачі продукції
компанії. Корпоративний бренд - сукупність візуальних і вербальних
елементів бренду компанії / підприємства, що транслюють його конкурентні
переваги / обіцянки цільовим групам: співробітникам, інвесторам,
дистриб'юторам, кінцевим споживачам товарів чи послуг корпорації, а також
суспільству і державі. На основі аналізу теоретичних основ і практичної
діяльності провідних світових компаній можна виокремити такі основні
підходи до розвитку брендингу компанії: товарно-корпоративний, товарномарочний, корпоративно-марочний, підхід «ноу нейм» [2]. Товарнокорпоративний марочний підхід використовують такі компанії світового
масштабу, як «Nestle», «Unilever», «Coca-Cola» та багато інших. Українська
компанія «Оболонь» використовує саме товарно-корпоративний марочний
підхід та розвиває такі пивні товарні бренди, як «Zibert», «Magnat», «hike»,
«Десант», бренди мінеральної води «Оболонська», «Прозора», бренд
безалкогольних напоїв «Живчик». Існують компанії, які розвивають власні
корпоративні бренди та під цими назвами випускають марочні товари:
«Canon», «Siemens», «LG», «Samsung».
Товарно-марочний підхід має на меті розвиток товарного бренду, у той
час як корпоративна торгова марка залишається невідомою або
«прихованою» від цільової аудиторії. Одним із прикладів «прихованої»
корпоративної назви є назва італійського концерну «Merlony» з його
відомими товарними брендами побутової техніки «Ariston» та «Indesit».
Корпоративно-марочний підхід передбачає наявність тільки відомого
корпоративного бренду, немає жодного товарного бренду. Використання
такого підходу пояснюється особливою специфікою товарів, оскільки немає
можливості маніпулювати споживчою вартістю так, як товари, які
випускають компанії - стандартизовані.
Підхід «ноу нейм» -це підхід, що не передбачає розвитку товарного чи
корпоративного брендів, використовують так звані невідомі бразильські
виробники взуття, китайські виробники іграшок, одягу тощо. Під час
розроблення власної марочної політики топ-менеджер фірми повинен
врахувати усі економічні причини та фактори, що впливають на його вибір.
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Вони, відповідно, у процесі діяльності компанії надають їй певні ринкові
переваги або навпаки спричиняють труднощі. Так, наприклад, головною
перевагою товарно-корпоративного марочного підходу є забезпечення за
рахунок корпоративного бренду вищого ступеня довіри до товарних брендів
компанії зі сторони цільової аудиторії.
Підхід «ноу нейм» не передбачає додаткових витрат на просування
корпоративного або товарного брендів і, таким чином, забезпечує лідерство
за витратами, а отже й низьку собівартість продукції. [3]
Філософія бренду - це місії та цінності, які вкладаються у бренд. Місія
бренду - це цілі, для чого служить бренд і його похідні. Цінності бренду - це
принципи, на яких будується бізнес. Імідж бренду - це сукупність ряду
змінних, з переважною над змістом формою, варіант подачі товару, який
акцентував увагу на кращих якостях, підвищує самооцінку та авторитет у
потенційних споживачів, а також, ключ до успіху в правильності концепції
розвитку суспільних зв'язків. Філософія бренду - це система суспільних,
соціальних, етичних та естетичних цінностей відносини бренду до
навколишнього середовища.
Філософія бренду формує відносини з споживачами і позиціонування
компанії, в ній закладаються культура, традиції та цінності
бренду. Філософія бренду випливає з його місії, доповнюючи її творчими
особливостями, одухотворює бренд і служить ниткою між змістом бренду і
його індивідуальністю.В основі філософії бренду лежить ідеологія його
споживання: чітке розуміння сенсу знаходження бренду на ринку, розуміння
створюваного образу як передумов поведінки споживача.
Поведемо аналіз філософії бренду як основного зборіу всіх якостей і
принципів роботи бренду.
Пропонується така структура аналізу філософії бренду:
1. Перше враження.
2. Цінності (громадські, соціальні, етичні, естетичні).
3. Ставлення до споживача
4. Позиціонування компанії
У світі існують дві основні моделі рекламного ринку і брендменеджменту: англо-американська (західна) і японська (азіатська). Рекламні
комунікації України в своєму розвитку більш тяжіють до західної
моделі. Тим не менш, явно спостерігаються і деякі риси японської моделі. У
тому числі і в брендингу. [4]
Західний бренд: В англо-американської рекламно-комунікаційної
моделі бренд - поняття майже священне.Це пішло ще з початку ХХ століття,
коли на Заході закріпилася теорія "брендів, що вільно стоять" (free standing
brands). На практиці це означало, що якщо компанія випускала кілька товарів
чи товарних ліній, то вони позиціонувалися абсолютно незалежно і один від
одного, і від компанії-виробника (назва якої найчастіше була навіть
незнайома покупцю).
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Східний бренд: У Японії система роботи з брендами зовсім
інша. Історично склалося, що після активного розвитку ринку в 50-60-ті роки,
коли ціна була основним чинником вибору товару, японські покупці стали
тремтливо відноситися до якості продукції. А його гарантували, перш за все,
великі компанії-виробники, що вкладали гроші в наукові розробки. Західна
система брендів, коли покупець часто не знав, яка компанія виробила той чи
інший товар, абсолютно не підходила Японії 60-х, адже якість для більшості
японців асоціювалося з величиною компанії. Так, у Японії склалася своя
унікальна система бренд-менеджменту. [5]
Японські компанії і рекламні агентства відмовилися від створення
"брендів, що вільно стоять" і ввели свою систему під брендів
(sub brands).Назва компанії (Sony, Panasonic), уже добре відома покупцю і
гарантує якість товару, є як би "парасолькою" для під брендів, які
поділяють товарні лінії (Sony Walkman-плеєри, Sony Trinitron-телевізори).
[6]
Таким чином, спочатку, історично в Японії бренди несуть для
споживачів набагато менше смислове навантаження, ніж назва компанії.
Відповідно японські компанії набагато частіше поміщають корпоративний
логотип в телевізійні ролики і друкарську рекламу. За дослідженнями одного
з найбільших в світі японського рекламного агентства Dentsu, 82%
рекламних роликів, що демонструються в прайм-тайм на японському
телебаченні, включають логотип компанії-виробника. Частка компаній, що
розміщують свій логотип у друкованій рекламі, ще вище - 83,6%. Основною
цінністю для японських компаній є високий корпоративний імідж, а не імідж
окремих брендів. Тому їх ставлення до брендів в корені відрізняється від
західного. [7]
Отже, кожна компанія, виходячи зі своїх потреб, кінцевої мети та
можливостей обирає для себе, найбільш вигідний підхід, який забезпечить їй
нормальне функціонування та визнання у певних колах бізнес-середовища.
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НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
На сьогоднішній день практично всі вищі навчальні заклади (ВНЗ), що
пропонують ринку освітні послуги, здійснюють рекламну діяльність. Необхідно
підкреслити, що роль системи маркетингових комунікацій невпинно зростає.
Вочевидь, що за умови перенасиченого ринку освітніх послуг замало створити
відмінні умови навчання. Успіху можна домогтися лише в тому випадку, коли
ВНЗ налагодить взаємозв'язок, порозуміння з абітурієнтами та здобувачами
вищої освіти, створить атмосферу відкритості та довіри. Адже успіх ВНЗ
залежить не тільки від надання якісних освітніх послуг. Для збільшення
контингенту здобувачів вищої освіти, обсягу фінансових надходжень та
забезпечення стабільності і можливостей для розвитку потрібно донести до
свідомості споживачів вигоди від використання цих послуг. Комунікації
дозволяють здійснити передачу повідомлень роботодавцям, абітурієнтам, їх
батькам, всьому суспільству з метою зробити послуги освітнього закладу
привабливими для цільової аудиторії, підвищити імідж ВНЗ, викликати
бажання навчатися саме тут і зараз.
З економічного погляду, маркетингові комунікації на освітньому ринку
розглядаються як необхідний інструмент управління діяльністю ВНЗ.
Для підвищення конкурентоспроможності та вдосконалення діяльності вищі
навчальні заклади
ефективно використовують різні інструменти
комунікацій, які забезпечують одночасне розповсюдження і отримання
широкого спектру економічної, технічної і комерційної інформації.
Вищі навчальні заклади тією чи іншою мірою використовують всі
основні засоби комунікацій: рекламу, пропаганду і суспільні зв’язки, зв’язки
з громадськістю, стимулювання збуту, особисті контакти з учнями середніх
освітніх, професійних і технічних навчальних закладів (табл. 1) [1, c.300].
Таблиця 1
Основні види засобів маркетингових комунікацій, які
використовуються вищими навчальними закладами
Засоби
комунікацій
реклама
public relations
особисті контакти
стимулювання
збуту

Основні види і носії
преса, телебачення, радіо, інтернет, друкована, зовнішня
редакційні статті, інтерв’ю, прес-релізи, презентації, урочисті
ювілеї, дні відкритих дверей, профорієнтаційні зустрічі в
школах, технікумах
усні рекомендації випускників, профорієнтаційні бесіди в
школах, ПТУ, технікумах, день відкритих дверей, участь у
ярмарках навчальних місць і професій, приймальна комісія
підготовчі курси, експозиції в місцях продажу (приймальна
комісія), стимулювання власного персоналу
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додаткового устаткування не дозволяють максимально ефективно
використовувати маркетингові комунікації як діючі інструменти залучення
абітурієнтів і формування позитивного образу в цільовій аудиторії [3, с. 71].
Отже, якість освітніх послуг в Україні в значній мірі залежить від рівня
розвитку закладів вищої освіти. В нинішніх умовах необхідно застосовувати
сучасні методи і технології у освітній діяльності, які б дозволяли отримувати
об’єктивну інформацію про стан справ, на базі якої можна приймати
адекватні управлінські рішення. І в цьому важливу роль відіграють
комунікації. Знання всіх видів маркетингових комунікацій має важливе
значення для керівників вищих навчальних закладів, спеціалізованих
підрозділів та підвищення економічних переваг освітніх закладів. Проте не
всі інструменти є ефективними, тому не варто приділяти увагу кожному із
них. Виходячи з проведеного дослідження, можна порекомендувати ВНЗ
застосовувати такі інструменти популяризації своїх освітніх послуг, як
Інтернет, проведення днів відкритих дверей, зустрічі представників ВНЗ з
абітурієнтами в школах, ліцеях, гімназіях.
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СТРАТЕГІЇ ЗАВОЮВАННЯ МІЛЛЕНІАЛІВ
У сучасних ринкових умовах купівельна спроможність покоління
Міленіуму (18-36 років) вище, ніж у інших поколінь. Не дивлячись на власну
активність, взаємодія з цією групою вимагає від маркетологів абсолютно
нової тактики, адже, мілленіали в меншій мірі піддаються традиційним
методам і прийомам.
Дослідженням покоління мілленіалів, та способами маркетингового
впливу на них займалися такі маркетологи як Ден Аріелі, Кессі Могільнер,
Говард Шульц, Алан Малалі та інші.
Згідно Алану Малалі, мілленіали – це велика і важлива група клієнтів.
Саме зараз вони стають активними споживачами, адже, до 2020 мілленіали
витрачатимуть 13,4 трильйона доларів щорічно, що становить 30% продажів
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усього ритейлу. Маркетологам потрібно починати думати як мілленіали, щоб
не залишитися позаду. Для мілленіалів, молодих людей ± 20, створюються
тисячі товарів і брендів, адже їх купівельні спроможності зростають з
кожним днем. Вони дуже впливають на споживчий попит. Тому, щоб
розробити стратегію взаємодії, потрібно познайомитися з поколінням ЯЯЯ
ближче[1].
На долю покоління Y вже припало два економічні кризи:
перший - спочатку 2000-х, другий - так звана, «велика рецесія», що
супроводжувалася іпотечною кризою 2009 року. Обидві ці події мали
значний вплив на їх фінансову довіру і безпеку робочих місць, що, в свою
чергу, вплинуло на те, як вони визначають індивідуальний успіх і витрачають
гроші.
Більше, ніж будь-які інші покоління, мілленіали покладаються один на
одного, на думки друзів, при прийнятті рішень. У них є «технології на
кінчиках пальців» (смартфони, планшети та інше), а також ряд платформ для
спілкування (Facebook, Instagram, Twitter і т.д.).
Так як соціальні медіа дозволяють їм ділитися своїми думками з
широким колом людей і впливати на них, то «лайки», репости і
коментарі - це їх знаряддя влади. За допомогою цих «інструментів» вони
висловлюють свою думку і судять про ті чи інші речі. Будь то думка про
товар, подію або оцінка діяльності тієї чи іншої політичної фігури, бренду,
мілленіали знають - їх голос має силу.
Мілленіали виросли в століття цифрових технологій, інтернету і
смартфонів:
- 50% представників регулярно грають у відеоігри;
- 45% постійно спілкуються в мережі;
- 44% молоді активно викачує музику і відео;
- 37% щодня заходять в соцмережі;
- 38% дивляться он-лайн ТБ [2].
Тому, на нашу думку, усі ці аспекти необхідно врахувати для
завоювання та утримання даної цільової аудиторії. Мілленіали – це майбутнє
маркетингу, адже, 1 з 10 представників даного сегмента дізнається про
товари і послуги через рекламу. Вони залюбки розповсюджують інформацію
про товари та бренди. При цьому 60% мілленіалів заявили, що спробують
товар, рекомендований блогером на YouTube, при цьому одна третина вважає
блоги кращим ресурсом для отримання інформації про товар. Одним з
ефективних способів спонукання користувачів публікувати більше відео про
ваш бренд на YouTube - попрацювати над упаковкою товарів, тим самим
сприяючи збільшенню числа записів з розпакуванням товарів. На таких відео
користувачі вперше знайомляться з продуктом і діляться своїми враженнями.
Для мілленіалів відео з розпакуванням товарів - важливий фактор в
процесі прийняття рішення про покупку, 62% людей цікавляться подібним
контентом, збираючись придбати показаний продукт.
У результаті, співпраця з блогерами і авторитетами в соцмережах має
величезний потенціал для залучення мілленіалів, особливо в індустрії моди і
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краси. Давши можливість авторитету продемонструвати ваш товар, ви
можете зацікавити його передплатників і встановити контакт зі своїми
ідеальними покупцями.
Мілленіали проводять більшу частину часу онлайн, тому вони
очікують чесної і неупередженої політики брендів в мережі. Так, 60% хочуть,
щоб незалежно від того, який канал використовується – інтернет, мобільний
маркетинг або реклама в магазині – їх споживчий досвід був цілісним і
несуперечливим. Так, 58% заявили, що бажають мати повний контроль над
тим, як проходить їх взаємодія з брендами [1].
Стосовно так званої «сили бренду», здійснюючи покупку, люди 24-34
років придбають:
- скоріше не брендову річ (36%);
- скоріше брендову річ (30%);
- тільки не брендову річ (20%);
- тільки брендову річ (8%);
- точно не знають (6%)
Більш орієнтовані на бренд лише молоді люди 16-24 років. Решта
покоління відносяться до марок і фірм спокійніше[3].
З появою Twitch і Periscope прямі трансляції стали неймовірно
популярні серед мілленіалів. Навіть Facebook вирішив не відставати від
цього тренда, запропонувавши функцію live відео. Так, 43% мілленіалів при
перегляді новин більше цінують достовірність, а не сам контент. А прямі
трансляції якнайкраще відповідають цій вимозі.
У Twitch, що пропонує прямі трансляції ігор, 100 мільйонів глядачів
щомісяця, з них приблизно 2/3 мілленіали. У середньому дивляться тут live
відео протягом 106 хвилин в день, що навіть більше, ніж у деяких кабельних
телеканалів у прайм-тайм. Вищеописані факти відкривають нові можливості
для маркетологів для завоювання мілленіалів [2].
Мілленіали - соціально відповідальне покоління, вони хочуть змінити
світ, тому і вибирають бренди, які допомагають їм внести вклад в загальне
благополуччя. Відтак 69% мілленіалів по всьому світу хочуть, щоб компанії
залучали своїх клієнтів до вирішення соціальних проблем. Провідні бренди
розуміють цю тенденцію, тому використовують в свої роликах мімікрію, а
також беруть активну участь в вирішені соціальних проблем.
Оскільки мілленіали - мобільне покоління, у 87% з них смартфон
завжди знаходиться під рукою. Тому компанії повинні в першу чергу
орієнтуватися на розробку мобільної стратегії. Саме смартфони люди
використовують найчастіше для доступу в інтернет, тому потрібно
переконатися, що всі ваші пропозиції оптимізовані під цю платформу.
Створення мобільного ecommerce додатку значно спростить процес
покупки для мілленіалів. Такі програми дуже популярні серед цієї категорії
покупців, майже половина користувачів у віці від 18 до 34 років
встановлюють додатки для шопінгу на свої смартфони.
Отже, оскільки мілленіали звикли отримувати будь-яку інформацію за
допомогою натискання клавіш гаджетів або комп'ютерів, і ця тенденція буде
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тільки підсилюватися з роками, брендам які орієнтовані на дану цільову
аудиторію, необхідно оптимізувати свій сайт під усі види пристроїв.
Створення та просування мобільного додатку в ритейлі значно підвищує
довіру до бренда, так само як і відео – контент, а також залучення
авторитетних чи відомих осіб у власних рекламних кампаніях.
Список використаних джерел:
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СТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ ЦІНИ ЦІЛЬОВИМИ
СПОЖИВАЧАМИ
У сучасних нестабільних ринкових умовах навіть незначні знижки в
декілька гривень грають велику роль в маркетингу. Вони створюють ілюзію
що споживач платить набагато менше ніж насправді. Зазвичай людський
розум округлює ціну в 4990 гривень до 4000, ніж до 5000. Непарні ціни є
частиною методу, які експерти називають психологією ціноутворення.
Дослідженням психологічного ціноутворення та стратегій його
встановлення займалися такі видатні маркетологи, як Дженніфер Аекер, Ден
Аріелі, Кессі Могільнер, Філіп Котлер та інші.
Згідно Ф. Котлеру, психологічне ціноутворення – це тактика, яка
використовує емоційну реакцію клієнта на конкретні ціни для підвищення
продаж. Вона встановлює незвичайні ціни на товари або послуги, щоб вони
виглядали набагато дешевше, ніж насправді [1, с. 230].
Список стратегій психологічного ціноутворення досить великий,
розглянемо які з них краще використовувати.
Стратегія № 1. Необхідно визначити правильну ціну для продукту.
Багато досліджень намагаються виявити, як психіка людини реагує на
психологічне ціноутворення. З досліджень видно, що люди вважають за
краще непарні розцінки. Потенційні покупцям найбільше подобаються ціни,
які закінчуються на цифри 9,99 або 95.
Багатьом покупцям важко сприймати такі ціни, як 99,84 гривні. Тим не
менш, вони легко засвоюють наступну за нею круглу цифру - 100. Але
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округлені цінники - не найкращий вибір, так як люди вважають їх
завищеними. Краще дотримуватися наступної стратегії: якщо продукт
апелює до емоцій, то необхідно використовувати цифри, які легко округлити.
Стратегія № 2. Зазвичай компанії використовують стратегію, при якій
ціни продуктів нижче, ніж у конкурентів. Так маркетологи залучають
клієнтів за допомогою невеликого зниження ціни на тлі аналогічних
продуктів. Цей метод в основному працює, але іноді має негативний ефект.
Ще одне важливе відкриття, зроблене маркетинговими експертами:
краще продавати час, ніж гроші. Клієнти завжди прив’язуються до
улюблених товарів і цінують час, який витрачають на них. Згідно Дженніфер
Аекер, професору з маркетингу в Стенфордської вищій школі бізнесу, більше
половини рекламних кампаній посилаються на час, а не гроші.
Для підтвердження цієї теорії Аакер і її автор Кессі Могільнер
організували експеримент. Вони розмістили три стенди з лимонадом і
встановили ціни від 1 до 3 доларів. Кожен з них використовував різні слогани
для залучення клієнтів. Перший заклик був нейтральним і рекламував сам
продукт, другий зазивав потенційних споживачів витратити трохи часу і
насолодитися лимонадом. Третій стенд спонукав витратити трохи грошей і
насолодитися напоєм.
Результати виявилися вражаючими: стенд, який закликав витратити
трохи часу, привернув вдвічі більше клієнтів. Крім того, ці люди були готові
витратити на лимонад вдвічі більше грошей [2].
Експеримент підтверджує теорію про цінність часу для людини в
сучасному ритмі життя, що для маркетологів відкриває нові можливості
створення стратегій привернення уваги цільової аудиторії.
Стратегія №3. Психологія цифр «9» і «99»: можна зайти в будь-який
магазин і помітити, що більшість цін закінчуються на 9. Контекст відіграє
важливу роль при ціноутворенні. Виріб буде виглядати набагато
привабливіше, якщо буде представлено на тлі аналогічного товару з більш
високою ціною. Так, портфель за 400 гривень продати набагато легше, якщо
він розташований поруч з аналогом за 1600.
Поряд з цією стратегією існує та успішно виконує свою функцію інша,
а саме округлення ціни до 7. Споживачі стають обізнаними в різних сферах,
тому ні для кого вже не секрет що маркетологи використовують стратегію
цифр
«9» і «99». Внаслідок цього доводиться впроваджувати та
використовувати й інші стратегії, такі як округлення до семи, цей метод ще
не настільки популярний як минулий, тому дещо дієвіший.
Людям подобаються ціни, які візуально виглядають менше. Хоча вони
все одно платять ту ж ціну, такі розцінки більш привабливі для підсвідомості.
З цієї причини багато магазинів підкреслюють тільки базову вартість за
продукти, без урахування податків, вартості доставки і так далі [2].
Інший метод психологічного ціноутворення - надання розстрочки.
Звичайно, «5 внесків по 1000 гривень» виглядають набагато привабливіше,
101

ніж цільні 5000 гривень. Слідуючи цим методом, компанії також вказують
ціну своєї послуги за день, а не місяць або рік.
Стратегія № 4. У сучасній економіці зміна ціни продукту неминуча.
Проте, підвищення розцінок все ще важко обґрунтувати перед споживачами.
Краще за все слідувати наступним стратегіям:
1. Невелика, але часта зміна ціни: ця тактика має на увазі, що ціна
підвищується незначно, але більш часто. Подібне зростання цін гарантує, що
споживач не буде занадто стривожений. Крім того, ця тактика допоможе
компанії регулярно боротися з інфляцією.
Наприклад, ціну продукту за 49 гривень у другому місяці можна
підвищити до 53, а в третьому - до 56 гривень. Якщо продовжувати слідувати
стратегії, то через п'ять місяців товар буде коштувати 59 гривень. Краще
діяти таким чином, ніж відразу піднімати ціну з 49 до 59 через п’ять місяців.
2. Менше можливостей - та ж ціна: є інший спосіб підвищення ціни.
Необхідно зменшити або прибрати деякі особливості продукту, не змінюючи
ранні розцінки. Наприклад, багато компаній в умовах кризи вдаються до
незначного зменшення розміру продукту, щоб знизити витрати виробництва і
отримувати прибуток без збільшення ціни [3].
Важливо пам’ятати, що точна ціна найкраще сприймається
споживачем. Ціна в 191,5 гривень справедливіше сприймається ніж 200.
Створюється ефект плідної праці над розробкою ціни, врахуванням всіх
елементів та витрат, а також потреб споживача.
Також, що не мало важливо, за допомогою останньої стратегії
поступової зміни ціни навіть значне підвищення яке відбуватиметься
протягом певного періоду буде менш болісним та помітним для сприйняття
споживачем.
На українському ринку використовуються усі описані вище стратегії,
але найбільш актуальною, на нашу думку, є саме остання. Це зумовлено тим,
що психологічно, навіть значне підвищення ціни на продукт, сприймається
споживачем як щось природнє коли воно відбувається поступово. Адже, у
сучасній нестабільній ситуації в якій знаходиться наша країна, споживачі
звикли до «стрибків» валюти, і здатні не помічати незначних змін в ціни. З
часом ціна зростає на досить велику суму і утворює значну різницю, але
якщо не слідкувати постійно за змінами, вони стають не такими помітними.
Отже, якщо слідувати даним стратегіям окремо, або використовувати
їх в комплексі, можна досягти найбільш оптимального ціноутворення яке
значно збільшить прибуток фірми.
Список використаних джерел:
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В сучасних економічних умовах інформаційна складова набуває все
більшого значення для ефективного функціонування підприємств. З цієї
причини на українському ринку суттєво збільшилася роль та значення
маркетингової комунікаційної діяльності підприємств. З метою забезпечення
зв'язку підприємств із зовнішнім та внутрішнім середовищем,
використовується комплекс маркетингових комунікацій. Важливим
фактором, що сприяє посиленню ролі маркетингових комунікацій, а отже і
управління ними, є й те, що різноманітні елементи використовуються на тлі
мінливих соціальних, економічних і конкурентних сил. На сьогодні
управління комунікаційною діяльністю підприємства є однією із
найважливіших частин маркетингового управління в цілому.
Вагомий внесок в дослідження теорії та практики маркетингових
комунікацій, та, зокрема, проблеми управління комунікаційною діяльністю
підприємства в сучасних умовах, зробили такі вітчизняні та зарубіжні
науковці й фахівці, як Р. Джозлін, Ф. Котлер, Г. Почепцов, Т. Примак, Г.
Рижкова, Т. Решетілова, Є. Ромат, С. Хамініч та інші. Проте, питанню
маркетингової комунікаційної активності машинобудівних підприємств на
сучасному етапі, не приділено уваги.
Успішне функціонування машинобудівного підприємства залежить від
багатьох факторів, у тому числі й від проведення маркетингової
комунікаційної діяльності. Комунікаційна система підприємства повинна не
тільки забезпечувати оперативну відправку повідомлень адресатам,
використання найбільш ефективних комунікаційних каналів, але і
забезпечувати точне формулювання та однозначне розуміння адресатами цих
повідомлень.
Машинобудівним підприємствам дуже важливо вчасно виявляти
неактуальні комунікаційні напрями, якими потенційні споживачі не
користуються або яким не довіряють, що дозволить підприємствам своєчасно
перерозподілити кошти на актуальні комунікаційні напрями маркетингової
комунікаційної системи, що звичайно позитивно позначиться на результатах
економічної та комунікаційної діяльності підприємства. Для цього потрібно
створити певний механізм управління маркетинговою комунікаційною
діяльністю машинобудівного підприємств [3].
На нашу думку, необхідно рекомендувати машинобудівним
підприємствам планувати та реалізовувати свою маркетингову комунікаційну
діяльність відповідно до запропонованого нами механізму, який сприятиме
більш ефективному функціонуванню маркетингової комунікаційної системи
машинобудівних підприємств, що позитивно вплине на економічні та
комунікаційні результати діяльності підприємства (рис. 1).
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Рис. 1. Механізм управління маркетинговою комунікаційною діяльністю
машинобудівних підприємств
Рекомендований механізм включає наступні етапи: підготовка,
планування з обов’язковим знаходженням коефіцієнта пріоритету
комунікаційних напрямів; реалізація з визначенням коефіцієнта
маркетингової комунікаційної активності та оцінка результатів.
Проаналізуємо зазначені етапи детальніше. Перший етап –
підготовчий. На цьому етапі машинобудівним підприємствам необхідно
визначитися з поточною ситуацією маркетингових комунікацій, сформувати
їх систему та поставити комунікаційні цілі перед кожним елементом
комунікаційної системи, кампаніями та заходами маркетингових
комунікацій.
На етапі планування обирають комунікаційні канали розповсюдження
маркетингової інформації, які є актуальними на даний період; розробляють
календарний
план-графік
для
кожного
елемента
маркетингової
комунікаційної системи; проводять попередню оцінку каналів поширення
повідомлень; розраховують витрати та прогноз доходів від застосування
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маркетингових комунікацій, прогноз результатів заходів і кампаній
маркетингової комунікаційної системи.
На етапі реалізації проводиться поточний моніторинг маркетингової
комунікаційної системи, а саме: розрахунок відхилень фактичних показників
від планових; визначення коефіцієнта маркетингової комунікаційної
активності; формування каналів зворотного зв’язку та, в разі необхідності,
коригування плану маркетингових комунікацій.
Заключним етапом є оцінка результатів. Вона передбачає збір та
обробку інформації; оцінку психологічного впливу на представників
цільових груп за визначений період, оцінку результативності каналів
поширення повідомлень, оцінку економічних показників і ефективності
проведених кампаній та комунікаційних заходів; комплексну оцінку
маркетингової комунікаційної діяльності машинобудівного підприємства за
визначений період та аналіз динаміки визначених показників [2].
Тенденція підвищення значущості неформальних комунікацій вимагає від
підприємств більш ретельних планів та дій щодо формування репутації
підприємства, адже позитивний імідж та репутація підприємства на ринку
сприятимуть розвитку маркетингових неформальних комунікаційних каналів [1].
Отже, рекомендований механізм щодо управління маркетинговою
комунікаційною діяльністю машинобудівних підприємств допоможе
керівництву
підприємства
визначати
маркетингову
комунікаційну
активність, що дасть можливість оцінювати ефективність комунікаційних
напрямів і створювати дієву систему формування та реалізації маркетингової
комунікаційної діяльності підприємства в цілому і більш ефективно
використовувати маркетинговий потенціал машинобудівних підприємств.
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МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
З маркетингової точки зору, ціна - це сума тих цінностей, які споживач
віддає за право володіння певними товарами чи послугами. Історично
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склалося так, що ціна завжди була основним фактором, який визначає вибір
покупця. Це твердження характерне для країн з низькою купівельною
спроможністю населення і продуктів типу товарів широкого вжитку. Однак
останнім часом здійснюють вагомий вплив на вибір покупців нецінові
фактори.
Останніми роками питання маркетингової цінової політики
підприємства все більше досліджується та аналізується вітчизняними
економістами. Найбільшого відгуку згадана проблема знайшла у працях
Павленко А.Ф., Корінєв В.Л.,Балабанової Л.В., Окландера М.А., Дугіної С.І.,
Тормоси Ю.Г., Длігача А.О., Гаркавенка С.С. та ін.
Маркетингова цінова політика - комплекс заходів фірми, до яких
належить формування ціни, знижок, умов оплати за товар, реалізація якого
покликана забезпечити задоволення потреб споживачів і отримання фірмою
прибутку, а також вирішення стратегічних завдань фірми[5].
У цілому, починаючи з 70-х р. XX ст., значення маркетингової цінової
політики, однак, почало зменшуватися з кількох причин. Найголовнішим
було те, що в уявленні споживачів ціна часто сприймалася як показник
вартості. Тому зниження цін, яке диктувалося тією чи іншою маркетинговою
ситуацією, не завжди збільшувало обсяги збуту. Низькі ціни багатьом
споживачам здавалися показником низької якості, а тому вони відмовлялись
від придбання таких товарів. До того ж можливість маркетингового
маневрування під час прийняття цінових рішень часто обмежувалась
умовами, що складалися в каналах розподілу, а також нормами і правилами,
установленими чинним законодавством. Другою важливою причиною
зменшення ролі маркетингової цінової політики стало те, що конкурентна
боротьба між підприємствами в той час велася в основному через
поліпшення якості товарів і супроводжувального сервісу. Однак з початку
90-х р. XX ст. товарні методи конкуренції в багатьох галузях майже
вичерпали себе[1]. А тому на перший план знову виходить цінова
конкуренція а нею і маркетингова цінова політика.
Ціна, яку платять за товари чи послуги споживачі, має різні назви:
плата (за навчання, квартиру, оренду), проценти (за банківський кредит,
посередництво), страховий внесок, гонорар, тариф (за проїзд чи перевезення
вантажів), аванс, комісійні, заробітна плата[3]. У будь-якому разі з погляду
маркетингу ціна - це гроші, або якась інша компенсація, що її пропонують за
перевідступлення права власності чи користування товарами (послугами).
Розбіжність між вдалим і невдалим ціноутворенням залежить від
підходу до самого процесу встановлення ціни. Для досягнення максимально
можливого та стабільного рівня рентабельності ціноутворення має бути
невід'ємною частиною маркетингової стратегії підприємства, а не простою
операцією з установлення ціни. Важливо хто, коли та в який спосіб ухвалює
рішення про ціни[6]. Одним із напрямків, що забезпечують прибуткове
ціноутворення, є якомога більш рання відмова від тих ідей, реалізація яких
унеможливить забезпечення адекватної вартості, достатньої для компенсації
завданих витрат. Цей напрямок припускає і пошук балансу між бажанням
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покупців одержати потрібну вартість і необхідність підприємства покрити
свої витрати й одержати прибуток.
Значення і роль маркетингової цінової політики в діяльності фірми
суттєво залежать від типу ринку. Найзначнішою є ЇЇ роль на ринку
монополістичної конкуренції. Тут існує широкий діапазон цін, отже, і
багатоваріантність рішень щодо їх величини.
Політика цін традиційно є одним із головних елементів маркетингу з
кількох причин. По-перше, ціна - один із головних інструментів у
конкурентній боротьбі. По-друге, відповідний рівень цін дає можливість
виробникові продати товар, отримати відповідні доходи і прибутки, а
споживачеві цей товар придбати і використати для власної потреби. Потретє, ціна - це просто і точно вимірювана змінна, яка традиційно
використовується в усіх економічних розрахунках підприємства. Почетверте, ціна - важлива передумова досягнення підприємством своїх
стратегічних цілей (освоєння ринків чи стратегічних просторів). По-п'яте, у
ринковій економіці ціна є надійним зрівнювачем попиту та пропонування
товарів.
Дещо меншою є роль маркетингової цінової політики на олігопольному
ринку. Невелика кількість продавців, які негайно реагують на цінову
політику конкурентів. Труднощі проникнення на такий ринок призводять до
того, що кожен підприємець орієнтується не стільки на поведінку споживачів
і свої витрати, скільки на конкурентів, тобто на існуючі орієнтири, які
встановлюють цінові лідери.
Незначною є роль маркетингової цінової політики на ринку чистої
монополії. Тут, ураховуючи те, що існує лише один продавець, ціна може
бути як нижчою, так і значно вищою за собівартість продукції[2].
Мінімальна роль маркетингової цінової політики на ринку чистої
конкуренції. Головна причина цього - наявність ринкової ціни, яка
встановлюється завдяки великій кількості продавців і покупців. Головне
завдання маркетингової цінової політики на такому ринку - орієнтування на
динаміку ринкової ціни.
Розглядати ж цінову політику фірми слід лише у взаємозв'язку з тими
завданнями, які загалом ставить перед собою фірма. Перш за все необхідно
вирішити, які саме цілі фірма намагається досягти за допомогою конкретного
товару, й чим чіткіше уявлення про них, тим легше встановити ціну[4].
До факторів, які впливають на процес ціноутворення, можна віднести
дії уряду, учасників каналів збуту, реакцію споживачів, політику
конкурентів. Уряд може здійснювати вплив у рамках антидемпінгових та
антитрастових законів, установлювати штрафи або інші види стягнень за
фіксування цін (як горизонтальне, так і вертикальне), за обман у ціновій
рекламі. Торговий посередник може продавати товар під приватною маркою,
відмовитись від реалізації невигідних товарів, встановлювати високу ціну на
ту чи іншу марку товару, а інші реалізовувати дешевше («продаж проти
марки»). За умови високого ступеня конкуренції ціни регулює ринок, цінові
війни витісняють слабкі фірми з ринку[3]. Якщо конкуренція обмежена, то
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ступінь контролю фірми над цінами зростає, і вплив ринку зменшується.
Споживачі здійснюють вплив як у плані еластичності попиту за цінами, так і
поведінковими особливостями, що дуже важливо для цільового маркетингу
(економні покупці, персоніфіковані, етичні, апатичні).
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ
Цифровий маркетинг – це використання різноманітних форм
просування товару або послуги із застосуванням цифрових каналів . На
даний момент вони включають: просування в блогах і соціальних мережах;
створення спеціальних Інтернет сайтів; вірусна реклама; контекстна реклама
та інші форми. По суті це великий комплекс, що використовує на основі
цифрових технологій різні види маркетингу для просування бренду та
продукту.
Головними завданнями цифрового маркетингу є просування бренду і
збільшення збуту за допомогою різних методик. Цифровий маркетинг
включає в себе великий вибір маркетингових тактик з просування товарів,
послуг і брендів. Крім мобільних, традиційних ТБ і радіо технологій методи
цифрового маркетингу використовують Інтернет в якості основного
комунікаційного посередника [5].
Як і будь-який інший вид маркетингу, цифровий маркетинг допомагає
досягати максимального комерційного результату оптимальним способом,
тобто дозволяє економити кошти та час, уникати зайвих неефективних
витрат [3].
Основні заходи цифрового маркетингу:пошукова оптимізація (SEO);
пошуковий маркетинг (SEM); контент-маркетинг; маркетинг впливу
(influencermarketing); автоматизація процесу створення контенту; маркетинг в
електронній комерції; маркетинг соціальних медіа (SMM); прямі розсилки;
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контекстна реклама; реклама в електронних книгах програмах, іграх та інших
формах цифрової продукції. Також використовуються канали, не пов'язані
безпосередньо з мережею Інтернет: мобільні телефони (SMS і MMS),
зворотний дзвінок, мелодії утримання дзвінка [4].
Фундаментальна концепція цифрового маркетингу полягає в
клієнтоорієнтованому підході.У світі наростають процеси, що потребують
нових підходів і трансформації поглядів на управління маркетингом.
Розвиток інформаційного суспільства, смарт-економіки, економіки знань,
процесів глобалізації викликають необхідність використовувати цифровий
маркетинг. При цьому сама парадигма цифрового маркетингу постійно
розвивається, створюючи умови для успішного розвитку і конкурентного
позиціонування бізнесу. Цеособливо актуально для країн, де швидкими
темпами розвиваються інформаційні технології [1].
Цифровий маркетинг має ряд переваг:
1. активне залучення споживача у взаємодію з брендом;
2. відсутність територіальних обмежень при реалізації маркетингових ідей;
3. легка доступність до ресурсу;
4. підтримка іміджу бренду та стимулювання продажів;
5. можливість оперативної оцінки проведеної кампанії і управління
подіями в режимі реального часу.
Digital Marketing має наступні форми:
1. Споживач самостійно вибирає потрібну йому інформацію (контент) і
сам звертається до бренду. У цьому випадку, аудиторія користується тим, що
їй запропоновано.
2. Споживач, не залежно від свого бажання отримує інформацію
(smsрасилка, спам, та ін.). Щоправда дана форма має значний мінус - на
отриману таким способом інформацію часто не звертають достатньої уваги,
іноді вона просто марна.
Цифровий маркетинг тісно пов'язаний з Інтернет-маркетингом, але він
дозволяє взаємодіяти з цільовими аудиторіями і в офлайн середовищі
(використання брендованних додатків в комп'ютерах і мобільних телефонах,
sms/mms, цифрові рекламні дисплеї на вулицях, QR-коди в рекламних
плакатах і журналах і т.д.), перетягуючи їх у віртуальний світ[2].
Сучасним і ефективним способом цифрової реклами є соціальні мережі
(Вконтакте, Facebook, Twitter та ін.). Дійсно, це один із найпростіших
способів для знаходження споживача,так як кількість користувачів таких
мереж перевищує кілька десятків, іноді й сотень. Ще один плюс соціальних
мереж - користувачі можуть бути жителями інших країн і навіть континентів,
тобто при правильному розширенні та плануванні своїх дій, Digital Marketing
може помітно допомогти вийти на більш широке коло охоплення
споживачів[1].
Так, наприклад, згідно eMarketer, до 2016-го сукупна сума світових
витрат на цифрову рекламу сягне $178 млрд. (це 30% від сукупних
рекламних видатків). Відповідно до прогнозів, через кілька років у США
обсяги ринків digital- та ТБ-реклами зрівняються. У Великій Британії 60%
споживачів у середньому 52 хвилини щодня «сидять» у соціальних мережах,а
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в Німеччині 13% всіх купівель здійснюються в он-лайні або через мобільні
пристрої (при цьому кількість транзакцій із віртуального продажу
збільшується на 20% кожного року). У цілому в світі приблизно 25%
споживачів використовують смартфони, а до 2018-го року ця цифра зросте
десь до 33%, або до 2,5 млрд. осіб[5].
Найчастіше на українському ринку застосовують банерну та
контекстну рекламу на власних та спеціалізованих сайтах. Незважаючи на те,
що український Інтернет-ринок знаходиться в процесі розвитку, за темпами
росту він випереджає всі інші засоби комунікацій. Вже сьогодні більшість
споживачів приймають рішення про вибір товарів та послуг ґрунтуючись на
інформації отриманій у мережі Інтернет .Враховуючи той факт, що інтернетаудиторія зростає та компанії з різних галузей усвідомлюють привабливість
даного медіа каналу, ринок Інтернет-маркетингу, а разом з тим і digital
marketing, продемонструє значне зростання в найближчі роки [4].
Дана тенденція обумовлена тим, що; по-перше, використання
традиційних комунікаційних каналів у поєднанні з потенціалом цифрових
медіа допомагає реалізувати концепцію інтегрованих маркетингових
комунікацій підприємства, оптимізувати маркетингові програми і підвищити
ефективність комунікаційних заходів; по-друге, завдання формування іміджу
компанії потребуватиме набагато менше маркетингових зусиль і
капіталовкладень [2].
Цифровий маркетинг - це реалія, з якою сьогодні стикається майже
кожний бізнес. Тому керівників повинно принаймні насторожити те, що, як
зазначають дослідники, більшості фірм бракує навичок, потрібних для
впевненого функціонування у цій сфері [4].
Отже, хоча креативність та знання тонкощів побудови бренду не
втрачають актуальності в новій цифровій реальності, маркетинг все більшою
мірою стає наукою, що потребує навичок роботи з інформаційними даними.
У час, коли постійно з’являються нові digital-канали й інструменти,
маркетингова діяльність мусить проходити все коротші інтеграційні цикли,
бо інакше компанії не зможуть адаптуватися до стрімких змін у зовнішньому
середовищі.
У більшості випадків компанії вимушені трансформувати
маркетингову функцію та зробити розвиток цифрових спроможностей одним
із своїх основних пріоритетів, що потребує реструктуризації цілої організації
та суттєвого розширення навчально-розвиваючих ініціатив. У свою чергу,
топ-менеджери, крім демонстрації власної залученості у процес втілення ідеї
інформатизації, мусять надавати необхідні ресурси, підтримувати нові
ініціативи та не скупитися на інвестиції у створення платформ, що
дозволяють використовувати переваги digital-технологій.
Крім того, важливо прищеплювати культуру самонавчання (як додаток
до традиційнихпрограм саморозвитку), використовувати адаптивну
стратегію, що ґрунтується на підході «тестувати та робити висновки», а
також заохочувати прийняття персоналом розважливого ризику.
Дослідження показують, що більшість фірм, включаючи лідерів галузі,
мають приблизно однакові прогалини в навичках і бізнес-потреби [1].
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Процес змін, який спостерігається в даний час на території України,
проник в усі сфери економічного життя і у практиці багатьох українських і
зарубіжних підприємств все частіше виникає питання про ефективне
планування та реалізацію маркетингової діяльності.
Сьогодні кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні
своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як
аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки,
розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у
життя маркетингових зусиль. Відтак, суть стратегічного маркетингу полягає в
пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання
у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових
заходів. Обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в
несприятливому зовнішньому середовищі [1].
Актуальність
теми,
маркетингових
досліджень,
обумовлена
об’єктивною необхідністю підвищення рівня конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника на світових ринках, формуванням дієвої
маркетингової програми-підприємства зовнішньоекономічної діяльності,
розробки маркетингового інструментарію, спрямованого на формування
нової ринкової поведінки підприємства у сфері зовнішньоекономічної
діяльності, орієнтованого на нейтралізацію погроз й стабільне економічне
зростання.
Питаннями маркетингових досліджень займалося багато вітчизняних та
зарубіжних науковців , серед них : І. Ансофф, В. М. Геєць, В. Г. Герасимчук,
Ф. Вірсема, Ф. Котлєр, О. П. Крайник, Є. В. Крикавський, Н. В. Куденко,
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Рис. 1. Процеес маркеттингових досліджеень
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При виході па зовнішній ринок підприємство потрапляє в умови
твердої міжнародної конкуренції. У цих умовах можна успішно працювати,
лише застосовуючи сучасні методи управління, у тому числі й маркетинг.
Ефективна робота на зовнішньому ринку є неможливою без творчого і
гнучкого використання комплексу маркетингових методів правильного
вибору збутової організації, контролю над роботою торгових посередників,
вибору і застосування різних методів стимулювання та збуту, ділової
діяльності, реклами. Для ефективної роботи необхідно враховувати вимоги
зовнішнього середовища маркетингу: особливості чинного законодавства,
міжнародні правила, соціально-культурне середовище, звичаї, правила
валютно-фінансових розрахунків та ін [3, с 32].
Можна виділити такі основні розділи маркетингового дослідження
ринку для зовнішньоекономічної діяльності:
1. Вивчення попиту. Першорядне значення має виявлення потреби в
товарі, рівня купівельної спроможності, вимоги покупців до товару, фактори
поведінки покупця, а також перспективи зміни потреб у товарі.
2. Вивчення пропозиції. В аналізі товару велике значення має кількісна
оцінка товарів на місцевому ринку, імпорту й експорту товару, зміни його
запасів.
3. Вивчення умов роботи на конкретному ринку товару.
4.Дослідження потенційних можливостей фірми. При роботі на
зовнішньому ринку дослідження потенційних можливостей підприємства має
па меті оцінити його конкурентоспроможність при роботі на конкретному
ринку [2, с. 286].
Отже, маркетингові дослідження є невід’ємною частиною ефективного
функціонування підприємства та ведення бізнесу. Адже саме дослідження
спрямовані на вивчення потреб і запитів споживачів і використання зібраної
інформації, сприяють раціональному використанню ресурсів для
виробництва затребуваних товарів і послуг та виходу на зовнішні ринки.
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ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ
Жоден вид реклами не можна зрівняти з телевізійною за рівнем
впізнання. І хоча відгуки про неї часто неоднозначні та досить різкі, реклама
на телебаченні залишається надзвичайно ефективною завдяки масштабу
аудиторії, недоступному іншим засобам реклами, а також максимальним
можливостям впливу на телеглядача.
Перш за все необхідно відзначити, що телебачення як рекламний носій
має безліч переваг. Так, незаперечною перевагою телевізійної реклами є
одночасний візуальний та аудіальний вплив, а також те, що подія
спостерігається в русі. Іншою перевагою телереклами є те, що таргетинг
(вибірковий показ реклами) дозволяє точно адресувати рекламне оголошення
цільовій аудиторії, відбираючи її за географічним розміщенням, інтересами,
часом. Крім того, саме телебачення надає можливість створювати незабутні
образи, показати, що відчуватиме глядач після придбання товару; може
створити навколо товару атмосферу ажіотажу; особистісне звернення
уподібнює телерекламу особистому продажу та ін. Серед недоліків
телереклами варто назвати її короткочасність та епізодичність, зокрема
нетривалість телереклами не дозволяє запропонувати ввесь асортимент
товарів, високу вартість. Та головний її недолік полягає в тому, що увага
телеглядача має увесь час зосереджуватися на екрані, в іншому разі
телерекламу просто не сприйматимуть.
Припустимо, що рекламний бюджет фірми затверджено і вирішено
створити рекламний відеоролик. Перш за все необхідно вибрати носій
зображення та формат. До вибору пропонуються напівпрофесійний
відеоформат S-VHS, професійний формат Betacam та класична кіноплівка.
За однакових сценарних та творчих рішень ролик на Betacam
коштуватиме удвічі дорожче, ніж у S-VHS, а на кіноплівці – удвічі дорожче
за Betacam. Якщо реклама розрахована для трансляції виключно по
регіональних каналах, то зйомки можна впевнено проводити у форматі SVHS. Коли ж ролик показуватимуть на центральних каналах або навіть за
межами країни, форматові Betacam (та різним його модифікаціям типу Dіgіtal
Betacam) практично немає альтернативи. У будь-якому разі краще мати
матеріал формату Betacam – при потребі його завжди можна перетворити у
S-VHS, у зворотному напрямі здійснити цю процедуру без відчутних втрат
якості картинки майже неможливо.
Існує принципово інший шлях – зйомки на кіноплівку. Але такий
варіант у нас непопулярний через ціну та деяку додаткову мороку, пов’язану
з проявленням. До того ж, розвиток технологій обробки відеоряду на
магнітних носіях дозволяє відтворити неповторний шарм та відео
зображення. І все-таки, якщо потрібно щось нетлінне, на зразок реклами
нагадування для тривалої кампанії, знавці радять кіноплівку.
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Досвід свідчить, що замовник майже завжди приходить до рекламістів
з більш-менш сформованою ідеєю, як все має виглядати. Однак, сценаристрежисер, професіонал у своїй сфері, не завжди поділяє думку клієнта. І в
результаті обидві сторони довго не можуть дійти порозуміння. Аби уникнути
цього, замовникові бажано заздалегідь визначити деякі творчі засади.
Однією з них є насиченість програми комп’ютерною графікою, що, до
того ж, істотно впливає на ціну. Хоча графіка ще доволі популярна у
рекламних роликах, пік захоплення нею вже минув. За сучасною модою
втручання розумної машини обмежується накладанням різного роду
спецефектів на натуральний відеоряд. Але важливо дотримати міри, інакше
неминуче набридання.
Замість пошуку оптимальної дози насичення комп’ютерною графікою,
можна створити і чисто мультиплікаційний продукт. Ролики, мальовані за
класичною технологією або створені комп’ютером, завжди справляють добре
враження на глядача будь-якого віку – анімаційні персонажі сприймаються
по-дитячому позитивно [2].
Останнім часом популярною стала зйомка рекламних матеріалів у
чорно-білому форматі. Для прикладу, у рекламі лікарських препаратів
перехід чорно-білого зображення у колір символізує полегшення після
вживання ліків. Але й тут надмірне захоплення цим художнім прийомом
робить його неоригінальним, а роботи з ним не запам’ятовуються.
За теорією на чорно-білому кадрі через брак барвистого фону вся увага
глядача прикута до виразу обличчя та рухів акторів, що теж має свій сенс, але
потребує більш клопіткої роботи сценаристів і режисерів та професійного
застосування світла, а це – додаткові витрати.
Особливістю будь-якого відеопродукту є те, що на початковому етапі
його створення він існує тільки в уяві замовника. Для цього і працюють
режисери (сценаристи), які створюють для замовника макет телевізійного
ролика. Він може мати орієнтовний характер – начерки художника та
орієнтовний текст, або бути більш поширеним – репліки акторів, принципи
поєднання сцен і фірмових знаків, вказівки щодо музики, особливих ефектів
тощо.
Спеціалісти в галузі рекламного виробництва рекомендують розрізняти
відеопродукцію за класифікаційними ознаками [1]:
- сюжетна;
- проблемна;
- хронологічна;
- із використанням спеціальних ефектів;
- із використанням рекомендацій;
- із використанням таких специфічних засобів, як сатира чи гумор;
- із допомогою диктора;
- із використанням демонстрації певного виробу;
- зі створенням атмосфери нетерплячого очікування, хвилювання;
- використання «зрізу життя»;
- використання аналогії;
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- створення якогось фантастичного світу навколо виробу;
- із запрошенням знаменитостей.
Ці засоби побудови рекламних теле- (кіно-) фільмів не виключають
один одного, а просто покладаються в основу класифікації, необхідної для
досліджень, аналізу та опрацювання рекламних звернень.
Щоб чітко поставити завдання та уникнути непорозумінь, окрім
традиційного сценарію пишеться ще й так-звана розкадровка – покадровий
опис ролика з вказівками про умови зйомки, знімальні плани.
Щоб запобігти суперечностям, створюються «пілоти» – своєрідні
прототипи ролика у дешевому форматі без використання основних ресурсів.
«Пілот» – це теж додаткові гроші, але й гарантія, за яку варто заплатити.
Виготовлення рекламного комерційного фільму є найдорожчим видом
реклами. У США, наприклад, такий фільм тривалістю до однієї хвилини
передбачає участь творчого та технічного колективу кількістю понад 100 осіб
і коштує близько 100 тис. доларів [3].
Отже, телевізійна реклама на сьогодні є найефективнішим способом
рекламування свого товару для рекламодавця, адже за допомогою цього
методу можна охопити найбільшу для виробника цільову аудиторію,
розкрити найвигідніші сторони рекламованого товару та покращити імідж
власного підприємства.
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ЦІНА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ
ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ТОВАРНИХ РИНКАХ
На шляху інтеграції України економіки, одним із головних напрямів
розвитку є активізація участі підприємств АПК України у зовнішньоторговельній діяльності. В той же час запорукою одержання вигідних
конкурентних позицій є активна маркетингова діяльність, яка сприяє
задоволенню потреб покупців на світових ринках за кількістю, якістю та
споживчими властивостями, здійсненню міжрегіонального обміну та вихід на
внутрішні і зовнішні ринки. Ціна є найважливішим гнучким важелем
ринкової політики будь-якого підприємства. Вона є одним із елементів
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оптимальної маркетингової стратегії, тобто такої поведінки фірми, яка
забезпечує досягнення мети при встановлених можливостях в зазначений
термін часу виходу на міжнародні ринки. Маркетингова цінова політика
полягає в управлінні цінами й ціноутворенням, встановленні на товари
(послуги) таких цін, щоб поставлені цілі були досягнуті [2, с.112].
Відомо, що маркетингова цінова політика реалізується через
маркетингові цінові стратегії й засновується на певних методах
маркетингового ціноутворення, тому повинна розглядатися лише в контексті
загальної політики фірми
З-поміж функцій, що виконує маркетингове ціноутворення, можна
виділити ряд найважливіших [3, с.143]:
−
встановлення тенденцій економічних явищ і процесів у
конкретних умовах діяльності підприємства;
−
вивчення ринку й характеру взаємовідносин його учасників;
−
аналіз результатів діяльності підприємства, виявлення причин
зниження ефективності його функціонування;
−
пошук резервів зниження ціни й розробка системи заходів, що
направлені
на
розширення
частки
ринку
та
підвищення
конкурентоспроможності підприємства
Ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності має
ряд своїх особливостей: тісний зв'язок з предметом угоди (товар, послуги,
інтелектуальна власність), особливості організаційної форми торгівлі
надсвітовому ринку, характер взаємовідносин між зовнішньоторговельними
партнерами. Встановлення ціни зовнішньоекономічного контракту є дуже
відповідальним моментом здійснення зовнішньоекономічних операцій. При
встановленні ціни в контракті визначаються одиниці виміру, базис ціни,
спосіб визначення і фіксації ціни, рівень ціни. В Україні однією з умов
виходу на зовнішній ринок є відповідність контрактних (світових) цін
індикативним цінам. Індикативні ціни - ціни на товари, які відповідають
цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту
(імпорту) на момент здійснення експортної (імпортної) операції з
урахуванням умов постачання та умов здійснення розрахунків, визначених
згідно із законодавством України, а також якісних показників товару, які
затверджено Міністерством економіки України. Індикативні ціни є
обов’язковими для використання при укладанні та виконанні всіх видів
зовнішньоекономічних угод, за якими здійснюється експорт-імпорт товарів
[1, с. 147].
Доцільно погодитись, що при формуванні цінової політики
підприємства, що діє на зовнішньому ринку, необхідно дотримуватися певної
послідовності маркетингових дій [4,с.152]:
− визначення цільового ринку (сегмента світового ринку);
− аналіз сприйняття торгівельної марки;
− аналіз інших елементів маркетингового комплексу (товар,
просування, канали розподілу);
− визначення цілей ціноутворення;
118

− дослідження факторів впливу на ціну;
− вибір методу розрахунку ціни;
− формування цінової стратегії;
− реалізація цінової стратегії.
Політика ціноутворення при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності є послідовність дій виробника, завдяки яким забезпечується
досягнення комерційного успіху на зарубіжних ринках. Ці дії стосуються
формування взаємозв’язку цін на товари в межах номенклатури виробництва,
використання системи знижок і частоти змін ціни, співвідношення цін
підприємства з цінами конкурентів, методу встановлення цін на нові товари
тощо.
Отже, вищезазначені проблеми на ментальній карті у сфері
ціноутворення зумовлюють потребу в пошуку й утвердженні нового підходу
до процесу формування цінової політики підприємств. Управління
маркетингом на зарубіжних ринках вимагає диференційованого підходу до
застосовуваних стратегій за статусом ринку, рівнем глобалізації, соціальноекономічного
розвитку,
інноваційними
розробками,
стратегіями
ціноутворення, механізмами збуту, коопераційними зв’язками тощо. Вище
зазначені напрями удосконалення процесу формування оптимальної
маркетингової політики ціноутворення сприятимуть створення економічно
вигідних умов функціонування сучасних товарних ринків.
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Харьковский торгово-экономический институт КНТЭУ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС И УКРАИНА
Основной причиной, спровоцировавшей глобальный экономический
кризис, стало «перепроизводство» долларов в США. Проще говоря –
американский доллар в последнее время был практически ничем не
обеспечен. То есть США производили товаров и услуг на сумму гораздо
меньшую, чем потребляли. ВВП США занимает в общемировом ВВП
примерно 20%. А потребляет США 40% производимых во всем мире товаров
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и услуг. Другими словами, до мирового кризиса США производили товаров и
услуг на доллар, а потребляли – на 2. То есть как минимум каждый второй
доллар – простая, ничем не подкрепленная бумажка. И при этом США
тратили колоссальные суммы на различные социальные и медицинские
программы.
Возникновение кризиса также связывают с общей цикличностью
экономического развития, дисбалансами международной торговли и
движения капиталов, а также перегревом кредитного рынка и особенно
проявившегося его следствием ипотечного кризиса – как результата
кредитной экспансии, развернутой в 1980-х – начале 2000-х годов.
По заключению обнародованного итогового отчета созданной по
решению специальной комиссии американского конгресса по расследованию
причин кризиса 2008-2009 годов, кризис спровоцировали следующие
факторы: провалы в финансовом регулировании, нарушения в области
корпоративного управления, которые привели к чрезмерным рискам;
чрезмерно высокая задолженность домохозяйств; широкое распространение
«экзотических» ценных бумаг (деривативов), рост нерегулируемой «теневой»
банковской системы.
Как стал мировым финансовый кризис в США?
Во-первых, американские банковские группы, имеющие филиалы и
дочерние банки по всему миру уменьшили выделение средств на их
развитие.
Во-вторых, акции наиболее пострадавших в результате финансового
кризиса банков (акции, которые котируются на международных биржах)
стали падать в цене, что привело к паническим настроениям.
И в-третьих – самое интересное. Как оказалось, благодаря
глобализации экономики, многие европейские банковские группы активно
вкладывали свои деньги в американскую ипотеку. Пострадав от финансового
кризиса в США, они уменьшили прогнозы своей прибыли, что в свою
очередь привело к падению цен на их акции. Началась паника и на
европейских биржах – финансовый кризис пришел в Европу.
Мировой финансово-экономический кризис продолжается. Об этом
свидетельствуют официальные данные международных организаций.
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует мировую экономическую рецессию на
ближайшие 2-3 года. Резко возрастает дефицит бюджета США (дефицит уже
равен государственному долгу страны и составляет 18 трлн. долл.
В этой связи большой интерес представляет книга американского
экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике П. Кругмана
«Выход из кризиса есть!». П. Кругман выступает с кейнсианских позиций:
«Я сам считаю себя в чем-то неокейнсианцем и даже публиковал статьи в
этом духе. Я не очень верю в гипотезу о рациональности и рынках, без
которой не обходятся многие современные математические модели, включая
мою собственную, и часто обращаюсь к идеям Кейнса, но считаю такие
модели полезными для тщательного анализа некоторых вопросов». П.
Кругман пишет: «К сожалению, мы не используем знания, которыми
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обладаем, поскольку слишком многие люди, облеченные властью, –
политики, государственные чиновники, а также более многочисленный класс
говорящих и пишущих, формирующих общественное мнение, – по разным
причинам предпочли забыть уроки истории и выводы нескольких поколений
экономистов и заменить давшиеся большим трудом познания идеологически
и политически удобными предубеждениями».
Идеи и научные положения П. Кругмана конструктивно могут быть
использованы в Украине. Однако есть и другие варианты выхода
национальной экономики из кризиса. За 1992-2014 гг. реальный ВВП
Украины сократился на 35%. Согласно данным Всемирного банка, это –
наихудший результат в мире за последние 24 года. Из 166 стран имевших и
раскрывших полную статистику ВВП за 1991-2014 гг., он снизился только в
пяти странах. Украина опередила Молдову (-29%), Грузию (-15,4%),
Зимбабве (-2,3%) и Центральноафриканскую Республику (-0,94%).
В 2000 г. отечественный ВВП впервые вырос на 5,9%. Но последующие
14 лет показали его предельную неустойчивость. Даже в благополучные годы
Украину лихорадило, и темпы роста её ВВП прыгали с 12,1% (2004 г.) до
2,7% (2005 г.). с началом же глобальной рецессии она вновь оказалась
слабейшей в мире: в 2009 г. украинская экономика возглавила список
мировых неудачников, упав на 14,8%. Глубина спада украинского ВВП в 7
раз превысила среднемировой (-2,1%).
За 14 лет, с 2000-го по 2013 г., отечественный ВВП увеличился на
69,8%. Этот худший результат среди всех республик бывшего СССР. После
Украины минимальный прирост ВВП показала Эстония (75,7%), а
максимальный – Таджикистан (ВВП вырос в 2,9 раза), Туркменистан (в 3,1
раза) и Азербайджан (в 4,8 раза).
Одновременно Украина, по классификации Всемирного банка,
отставала и от группы развивающихся экономик – как с низкими
доходами(106,8%), так и со средними (125,4%).
Одной из причин кризиса стала технологическая деградация Украины.
За годы независимости страна утратила не просто отдельные предприятия и
научные комплексы, а целые отрасли: микроэлектроника, станкостроение,
приборостроение, авиастроение, аэрокосмическая отрасль, автомобильная
промышленность, моторостроение.
Понятно, что борьба с кризисом это долгий и утомительный процесс,
но
только
при
условии
последовательной,
согласованной
макроэкономической политики всеми ветвями власти можно будет его
преодолеть.
Для преодоления последствий финансово-экономического кризиса
необходимо разработать комплекс взаимосвязанных мероприятий по
взаимодействию финансового и нефинансового секторов экономики и
согласовать действия всех органов государственной власти и субъектов
хозяйствования с целью их выполнения. При этом ключевая роль должна
принадлежать разработке и реализации государственной стратегии
экономического и социального развития, которая предусматривала бы четкое
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развитие отдельных отраслей национальной экономики, экспортноимпортную, энергетическую политику и т.д., а также реализацию задач
денежно-кредитной политики Национальным банком Украины.
Первоочередными факторами новой экономической политики Украины
должны быть: коренная модернизация структуры экономики, особенно
промышленности; переход от экстенсивной к интенсивной, а затем – к
инновационной модели развития; повышение конкурентоспособности
продукции, технологии, систем управления производством.
Список использованой литературы:
1. Кругман Пол. «Выход из кризиса есть!», (Пер. с англ.). – М. Азбука
Бизнес. 2013.
2. Стратегия социально-экономического развития Украины до 2020 г. Киев.
2010.
3. Геец В. Либерально-демократические основы: курс на модернизацию
Украины. «Экномика Украины». 2010. - №3.
4. Зеркало недели. 2015. №30.
Марія Павленко, Наталія Юркова
Науковий керівник: Костунець Т.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ПРОСУВАННЯ
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сьогоднішній день практично будь-яка компанія зацікавлена у збуті
своїх товарів і послуг, а тому на сучасному етапі просування багато
торговельних підприємств здійснюють свою діяльність не тільки за
допомогою таких традиційних засобів реклами, як телебачення, радіо, газети
тощо, а й шляхом активного використання можливостей Інтернету. Із
кожним днем все більше і більше компаній використовують Інтернет для
спілкування із клієнтом, віддають перевагу просуванню товарів і послуг в
мережі. Люди вкладають величезні кошти, щоб отримати інформацію або
надати її громадськості. Одним зі способів надання такої інформації є
Інтернет реклама, яка є засобом інформування, переконання, впливу і
маніпуляції.
Питання особливостей Інтернет-реклами, її змісту, можливостей,
тенденцій її розвитку були предметом досліджень таких зарубіжних та
вітчизняних авторів, як Котлер Ф., Уілсон Р., Хартман А., Хенсон У.,
Холмогоров В., Голубков Є., Успенський І., Литовченко І., Бойчук І., Івін Л.,
Куклін В., ін. [1]. Теоретико-методичні засади, що викладені в роботах даних
авторів, формують основу науки про Інтернет-рекламу. Проте, враховуючи
темпи розвитку Інтернет-технологій, питання застосування і можливостей
мережі Інтернет у діяльності компаній, сьогодні стають дуже актуальними і
потребують детального і глибокого вивчення.
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Важливим фактором розвитку сучасної світової економіки є значне
підвищення значимості інформації та ефективна організація обміну нею між
учасниками ринку.
Простоту і швидкість отримання необхідної інформації через всесвітню
інформаційну систему Інтернет не можна порівняти ні з чим іншим. Сьогодні
Інтернет – це глобальна мережа, яка змінила сприйняття джерел інформації,
розширила можливості для доступу до інформації, для обміну цією
інформацією.
Функціональні
можливості
Інтернету
постійно
удосконалюються та змінюються. Мережа не має кордонів, для неї не існує
відстаней. Інтернет-реклама сьогодні є перспективним напрямом, що
дозволяє комплексно підійти до питань просування компанії клієнта і її
продукції у віртуальному просторі [2].
Реклама в Інтернеті насамперед спрямована на:
– створення сприятливого іміджу фірми або товару/послуги;
– забезпечення доступності інформації про фірму або продукцію для
сотень мільйонів людей, зокрема географічно віддалених;
– реалізація всіх можливостей подання інформації про товар: графіка,
звук, анімація, відео зображення і багато чого іншого;
– оперативна реакція на ринкову ситуацію: відновлення даних прайслистів, інформації про фірму або товари, анонс нової продукції;
– продаж продукції через Інтернет – одне віртуальне представництво
дасть вам змогу не відкривати нових торгових точок [3].
Саме через віртуальну систему сучасні споживачі, особливо молодь,
купують товари та послуги для власного використання. Джерела засвідчують,
що приблизно 80 % інтернет-користувачів в Україні — це молоді люди до 35
років, українці 45 років становлять 15 % усіх користувачів, а старші 45 років
— лише 5 %. Варто відзначити, що чоловіки користуються інтернет-мережею
більше за жінок, 67 % і 33 % відповідно [4].
Також ми можемо відмітити основні переваги реклами через мережу
Інтернет серед інших, а саме:
– інтерактивність;
– відносно невелика вартість доступу до інформації;
– оперативність отримання інформації;
– зручність;
– доступність;
– можливість детального постклік-аналізу;
– необмежена аудиторія;
– можливість максимально точного таргетингу ( рекламного
механізму, що дозволяє виділити цільову аудиторію і показати рекламу саме
їй);
– зниження рівня впливу на потенційного клієнта.
Звичайно, не потрібно забувати, що ще однією важливою перевагою
Інтернет-реклами є те, що її можна редагувати у процесі її запуску в мережу,
робити її зручною для користувачів та спілкувати із клієнтом при першому
контакті з вашим повідомленням.
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Потрібно наголосити, що провідні фахівці в галузі маркетингу високо
оцінюють можливості просування і рекламування товарів і послуг в мережі.
Застосування можливостей Інтернету у маркетингу дозволяє організувати
ефективну модель функціонування компанії.
Стає зрозумілим, що Інтернет-маркетинг стає могутнім інструментом
для налагодження довгострокових відносин із покупцями, поліпшення
показників продажу, передачі покупцям інформації про фірму та товар.
Інтернет-маркетинг, зазвичай, обертається навколо веб-сайта фірми. Це
сторінка в мережі, доступ до якої може бути отриманий її користувачами, і в
якій знаходиться інформація і посилання на інші сторінки, де також містися
інформація по зацікавленій темі. Веб-сайт може містити рекламні
повідомлення, загальну інформацію про продукцію і компанію, а також
електронну адресу для запитань та покупок з використанням кредитних
карток. Веб-сайти часто містять детальні фотографії продукції, і, завдяки
можливості контакту з фірмою через засоби електронної пошти, стає
можливим вести переговори і здійснювати он-лайн продажі.
Сучасні засоби зв'язку дають змогу забезпечувати доступ до
величезних банків інформації у різноманітних сферах маркетингу,
наприклад, одержувати відомості про товари, їхні порівняльні
характеристики, ціни тощо.
І як результат підприємці мають справу з дедалі більш
поінформованими
покупцями,
а
маркетингова
інформація
стає
фактографічною, конкретною, такою, що більше слугує покупцеві, ніж
виконує функцію продажу [5].
За допомогою Інтернет-реклами у підприємств з’явилась можливість
більш точного охоплення цільової аудиторії за рахунок розміщення
інформації на тематичних Інтернет-сайтах та можливість аналізувати
поводження відвідувачів на сайті.
Отже, Інтернет на сьогодні надає надзвичайні можливості для ведення
економічної
діяльності
будь-якого
підприємства.
Удосконалення
інформаційних технологій, систем і стандартів їх взаємодії привели до
створення нових напрямків розвитку рекламної діяльності, а саме появи та
стрімкого поширення Інтернет-реклами. Такий вид рекламування динамічно
розвивається, а тому потрібно все частіше пристосовуватися до нових
відкриттів та змін та можливостей для подальшого функціонування.
Позитивними рисами Інтернет-реклами як в Україні, так і в усьому світі є те,
що вона є доступною для всіх користувачів Інтернету, змістовною,
орієнтована на цільового споживача, дешевшою за традиційні рекламні носії.
Тому можна сказати, що у наш час світом володіє той, хто досконало
опанував Інтернет-маркетинг.
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СУВЕНІРНА ПРОДУКЦІЯ ЯК ДОПОМІЖНИЙ ЗАСІБ В РЕКЛАМІ
Раніше сувенірна продукція була лише додатковим і незначним
інструментом у побудові іміджу компаній, яка неохоче витрачали гроші на її
виробництво. Але з ростом конкуренції все більше уваги приділяється
сувенірним продуктам, як засобам реклами, яка стає одним з найпотужніших
засобів з просування товарів і послуг, а також формування іміджу фірми.
Сувенірна продукція відноситься до сегменту так званих іміджевих
послуг і є частиною рекламного ринку в цілому, займаючи, зa різними
оцінками, близько 10% від його обсягу [2, с.37]. У сучасній Україні
"сувеніркa" вже виділилася в самостійну галузь, цим видом бізнесу зайняті
тисячі компаній, різних за своєю спеціалізацією, а також за розміром і
структурою виробництва. Незважаючи на бурхливе зростання сувенірного
ринку в нашій державі, у найближче десятиліття нам навряд чи вдасться
наблизитися до аналогічних показників розвинених країн Європи [3, c.245].
Поняття «сувенірна продукція» та його вплив на діяльність компанії
досліджували Т.Ю. Бистрова, А.К. Хісматулліна, Ф.І. Шаркова,
А.В. Рябчикова, І.А. Гольман.
Зокрема, І. А. Гольман розглядає сувенірну продукцію як засіб «для
підтримки особистих продажів, виставок та діяльності PR » [2, c.140].
На думку Ф. І. Шаркова: «Сувеніри (англ. specialties) - безкоштовні
фірмові подарунки, що несуть у собі назву торгової марки або інші відмітні
знаки компанії, які використовуються з метою іміджевої реклами та виділяє
такі типи допоміжних засобів в рекламі (табл.1.) [5, c.230].
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Таблиця 1
Типи допоміжних засобів в рекламі
Стандартна
сувенірна
продукція
Нестандартн
а сувенірна
продукція

Ексклюзивн
а сувенірна
продукція

Тип
Ручки, брелки, попільнички, столові
кружки, жіночі хустинки, краватки,
візитниці, блокноти, календарі і т.п.
Спонсорські акції, спеціальні заходи,
робота з численними аудиторіями.

Дорогі вироби з металу та дерева,
ексклюзивні годинники, ручки і т.п.

Характеристика
Предмет ділового вжитку з
нанесеним логотипом
Річ, забезпечена додатковим
змістом і значенням.
Сувенір або є предметно
втіленою суттю слогану, або
продовженням деяких
рекламних кроків.
Найчастіше ці вироби
використовуються для
масштабного дарування.
Предмети, спеціально
розроблені і вироблені для
компанії-замовника.
Вартість створення таких
сувенірів складається з
трьох частин: вартість
розробки ідей (зазвичай
кілька на вибір замовника),
вартість створення
сигнального зразка і
вартість створення
одиничної речі або тиражу.
Ці сувеніри створюються
для роботи з приватними
(малочисельними)
аудиторіями,
використовуються для
індивідуального дарування

Як наголошується в дослідженні Т.Ю. Бистрової і А. К. Хісматулліної,
термін «сувенір» сьогодні використовують часто, причому в різних
контекстах - від етикету до проблем брендингу території, та рекомендують
розрізняти сувенірну продукцію різних типів (табл.2.) [1, c.89].
Таблиця 2
Типи сувенірної продукції
Промоушн-сувеніри
недорогі ручки, запальнички,
брелки, значки

Бізнес сувеніри
ручки, запальнички,
письмові та настільні
набори, щоденники,
записні книжки, кухлі,
попільнички, футболки

Представницька продукція
дорогі запальнички,
наручні годинники, дорогі
ручки, VIP набори зі
шкіри, дерева, металу

Традиційно найбільший обсяг продажу при порівняно низькій ціні
припадає на промо-сувеніри. Однак фахівці відзначають, що близько 20%
сьогоднішніх клієнтів обирають ексклюзивну продукцію [3, c.278].
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Промоушн - сувеніри роздають безкоштовно у вигляді предметів
утилітарного призначення, що містять інформацію про рекламодавця і
рекламований товар. Цю групу утворюють вироби, що використовуються
при проведенні виставкових заходів, презентацій, переговорів і т. д. і мають
безпосереднє відношення до ділової сфери, покликані допомагати,
встановлювати і зміцнювати ділові і партнерські зв'язки. Ще одна важлива
відмінність цього виду продукції: вироби, що виготовляються, як правило,
обмеженими тиражами, тобто не для широкого продажу[4, c.45].
Дегустація, семплінг, мерчандайзинг та інші промоакції, що міцно
ввійшли в рекламний обіг, також вимагають підкріплення на рівні сувенірної
реклами. У житті підприємства настає такий момент, коли сувенірна
продукція стає необхідним атрибутом ввічливості, як і візитна картка.
Використання рекламних бізнес-сувенірів є ефективним. Оскільки
реклама заснована на використанні предметів звичайного призначення, які
забезпечені друком у вигляді найменування фірми, її адреси чи телефону.
Сувеніри використовують для охоплення заздалегідь визначеної аудиторії і
роздають безкоштовно, завдяки чому вони служать знаками розташування і
цінні як спогади [1, c.134].
За даними бази звітів Market Research World виробництво сувенірів не
стоїть на місці: щорічно змінюється асортимент щоденників на 80%, ручок приблизно на 70%, відзначають оператори ринку [5, с.135]. Також від року до
року змінюються уподобання клієнтів - так, останнім часом стало модним
наносити фірмовий логотип на офісні годинники. Однак виключно нові,
оригінальні види все ж з'являються досить рідко. Загалом мода на друковану
продукцію особливо не змінюється, існують певні усталені уявлення про
красу і стиль.
Загалом рекламні сувеніри мають наступні переваги:
- предмети, що використовуються в побуті і мають власну цінність.
Такі сувеніри сприяють повторним рекламним контактам і повторному
впливу без додаткових витрат;
- такі предмети розміщуються в гаманцях, кишенях, робочому столі і т.
д., куди інші засоби реклами зазвичай не поміщають;
- вони недорогі, не конкурують з іншими засобами реклами, тому їх
доцільно використовувати поряд з іншими [2, c.37].
Отже, на нашу думку, використання сувенірної продукції в силу її
відносно невисокої вартості напевно не завдасть серйозної фінансової утрати
фірмі. У той же час навряд чи знайдеться настільки ж дієвий інструмент для
створення сприятливого іміджу, що обов'язково позначиться на відносинах з
партнерами та клієнтами. Спосіб просування реклами за допомогою
сувенірної продукції найкращим чином впливає на психіку людини, служить
легкою і не нав'язливою, але дуже дієвою формою рекламного піару в наш
час. Головне - дотримуватися певних правил у використанні і виготовленні
сувенірів, а саме - наносити на них елементи фірмового стилю та
підтримувати ідею позиціонування, оригінальності та простоти.
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ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВOГО МАРКЕТИНГУ В РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНOСИН
Після проведення економічних реформ в Україні створилося міцне
підґрунтя для використання економічних методів управління промисловим
ринком. Успіх економічних реформ нерозривно пов’язаний iз поглибленням
та вдосконаленням товарно-грошових відносин, у тому числі за рахунок
переходу від стихійного маркетингу до розвинутої системи маркетингових
взаємовідносин на промисловому ринку.
Промисловий маркетинг являє собою вид діяльності у сфері
матеріального виробництва та промислових послуг, спрямованої на
задоволення потреб підприємств у сировині, матеріалах, комплектуючих
виробах, устаткуванні, а також на підвищення ефективності виробництва та
збуту товарів виробничого призначення шляхом дослідження та задоволення
попиту на промислову продукцію та промислові послуги [4, с.43].
Діяльність промислового маркетингу визначається у сфері ринку
товарів виробничо-технічного призначення, яка направлена на просування
даних товарів або послуг від підприємств, які їх виробляють, дo тих
організацій і фірм, які набувають їх для подальшого використання у
виробництві або перепродажу без змін. За А. І. Ковальовим: «Суть
промислового маркетингу полягає в створенні для клієнтів споживчої
вартості товарів i послуг, які направлені на задоволення потреб організацій і
досягнення їхніх цілей» [3, с. 21].
Вивченню питань промислового маркетингу присвячені праці багатьох
вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких І.М. Акімова, В.Г. Герасимчук,
А.І. Ковальов, Є.В. Крикавський, Стiв Міннетт, О.А. Новиков. Ними досить
повно розкривається сутність та особливості застосування промислового
маркетингу, проте немає місця визначення його вагомості в умовах
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економічного розвитку України й особливостей маркетингової діяльності
вітчизняних підприємств.
У промисловому маркетингу предметом його діяльності виступає
сукупність взаємовідносин мiж діючими ринками, що виникають унаслідок
їх ділової активності в процесі актів купівлі-продажу. Об’єктом виступає
промисловий ринок, а його суб’єктами – виробники, посередники, банки,
державні органи, агенти, брокери, фірми, що пропонують послуги, які
офіційно діють на цьому ринку, вступають у відносини один з одним i
здійснюють свою діяльність з метою отримання певного прибутку,
дотримуючись при цьому вимог, передбачених законами України та статутом
підприємств[1, с. 56].
До основних положень промислового маркетингу у сфері виробництва
можна віднести:
−
маркетингові дії повинні розпочинатися й базуватися на
первинних потребах організацій - покупців;
−
орієнтація на клієнта повинна взаємодіяти з функціональними
підрозділами підприємства;
−
задоволення потреб організацій-клієнтів повинно розглядатися як
оптимальний засіб досягнення власних довгострокових цілей задля
підвищення рівня прибутковості підприємств-виробників.
Маркетингова діяльність та економічний розвиток в цілому має
двосторонню спрямованість, виступає одночасно як стимул так і наслідок
економічного розвитку.
Важливими інструментами промислового маркетингу в стимулюванні
економічного розвитку є розвиток ринково орієнтованої системи
менеджменту та приваблення національних i зарубіжних інвесторів. Така
модель була розроблена для опису процесу економічного розвитку та
факторів, що впливають на нього, в умовах країн, які розвиваються. Але цю
модель можна використати для пояснення багатьох економічних процесів,
які відбуваються під час розвитку ринкової економіки.
Промисловий маркетинг як один із наслідків економічного розвитку
суспільства можна проаналізувати на прикладі розвинутих країн. Прогрес
виробництва в епоху промислової революції відкрив безліч можливостей для
насичення ринку різноманітними товарами та послугами. Рух суспільства від
ринку виробника до ринку споживача супроводжувався загостренням
проблеми попиту та необхідності ретельного вивчення потреб споживачів.
Розвиток маркетингових інститутів та інструментів дозволив оптимізувати
використання обмежених ресурсів суспільства для задоволення постійно
зростаючих потреб покупців. На певному етапі з’ясувалось, що подальший
економічний ріст просто неможливий без активного використання
промислового маркетингу[4, с. 15].
Необхідність застосування принципів промислового маркетингу в
Україні зумовлена розірванням економічних зв’язків між виробниками й
споживачами, взаємини між якими раніше регулювалися централізовано.
Нині, коли кожне підприємство - виробник здійснює свою діяльність
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самостійно, проблеми маркетингу набули першочергового значення. Адже
маркетинг у широкому значенні цього слова являє собою діяльність із
виявлення потреб людей та їх задоволення найбільш ефективним способом.
На макрорівні промисловий маркетинг відграє роль каталізатора
економічного розвитку, оскільки він допомагає:
- найбільш ефективно узгодити пропозиції доступних товарів та
послуг із існуючими потребами покупців;
- забезпечити вихід нових продуктів та послуг на ринок;
- долучити споживачів до ринкової економіки [3, c.12-13].
Остання функція особливо важлива для країн, які перебувають на етапі
формування цивілізованої ринкової економіки. Як на рівні підприємства, так
і на рівні країни промисловий маркетинг дозволяє вирішувати щонайменше
три завдання:
−
по-перше, він може бути використаний як ефективний інструмент
визначення стратегії економічного розвитку й напряму структурної
перебудови при заданих умовах обмеження природних, трудових i
фінансових ресурсів, оскільки дозволяє проаналізувати особливості
середовища діяльності та порівняти їх iз наявними та потенційними
можливостями економічного суб’єкта;
−
по-друге, промисловий маркетинг може сприяти трансформації
економічної та соціальної системи, допомагаючи контролювати зміни у сфері
попиту та пропозиції;
−
по-третє, промисловий маркетинг допомагає просуванню
основних ідей трансформації, сприяючи їх розвитку та сприйняттю різними
верствами та соціальними групами суспільства.
Взаємозв’язок мiж маркетинговою діяльністю й економічним
розвитком промислового підприємства має в цілому двосторонню
спрямованість, оскільки маркетинг одночасно виступає i як стимул, i як
наслідок економічного розвитку. Він може відігравати провідну роль,
прискорюючи економічний розвиток, чи наслідувати його з невеликим
відривом.
Залежно від особливостей середовища промисловий маркетинг виконує
одне із цих завдань або обидва одночасно. Якщо економічний розвиток
відбувається відносно рівномірно та досить високими темпами, промисловий
маркетинг справляє сильний стимулюючий вплив. Якщо ж економічний
розвиток проходить спонтанно, маркетинг може відставати від нього, поки не
буде досягнутого певного поворотного пункту. В умовах трансформації
економіки цей пункт пов’язаний iз невідворотністю економічних і
політичних реформ, викликаних розвитком ринкової економіки[2, с. 76].
Отже, зараз на ринку тенденцію розвитку промислового маркетингу
неможливо визначити, оскільки в сучасному розумінні на промислових
підприємствах практично не застосовується. Застосовуються лише його
основні напрямки та ідеї. До того ж ефективна маркетингова діяльність
підприємств може здійснюватися лише за умов, що нею будуть займатись усі
працівники з апарату управління фірмою, а сприяти цьому будуть усі
робітники, зайняті у сфері виробництва та доведення товару дo споживача.
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MARKETING TECHNOLOGIES IN BUSINESS
Today's development of business requires the improving of profitability and
diversification of its products. Intensification of relationships in the sphere proves
the need for constant improvement and requires efficiency and clear organization
forms from the market players. Then there is a prerequisite to implement in an
administrative practice the system of marketing technologies for enterprise's
capacity improvement, which also becomes a decisive factor in the competition for
customer engagement and gaining market advantages. It's more difficult to explore
the demand, form a clear picture of consumer preferences and make effective
impact on them, using only specific activities and traditional functions of
marketing. Under such conditions, it is necessary to actively use existing
marketing technologies and develop new ones [1].
Based on М. Selyukov, N. Shalygin and A. Kulik opinion, marketing
technology is a designed system of science and human knowledge, the use of
which makes it possible to implement specific market plan with certain conditions,
ways and means [2]. They enable the company to achieve profitability and
efficiency in the market through the planning, organization, analysis, and
monitoring the results of the company's and its competitors market activities [3].
The market is changing dramatically. The consumer is becoming more
sophisticated; classic segmentation approach often does not work; comes up a
change in the information field, which is reflected in different kinds of information
channels (the emergence of new channels and new opportunities using old ways
techniques to deliver information to the consumer: Internet marketing, electronic
scoreboards, etc.); appears an intra pressure and the desire to the managers and
owners to increase business efficiency. These changes throw down a gage to the
companies and require them to find new ways to solve the problems. Exactly the
marketing techniques, which are widely used in today’s business, is an important
factor to overcome them. Let's consider some of them:
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− Branding and rebranding. Branding – is a process involved in creating a
unique name and image for a product in the consumers' mind. As a technology of
marketing, branding uses the body of knowledge on ways and means to control the
formation and development of the brand and achieve a competitive advantage for
the company through the product differentiation. Rebranding - is the creation of
new look of an established product. Rebranding efforts may include a name
change, new logo or packaging and updated marketing materials that includes the
latest industry buzzwords.
− Cross-promotion – a technology of promoting the enterprise or product,
when two or more companies cooperate to create programs that are aimed at
stimulating the demand. [5].
− Internet marketing – is the promotion or exchange of goods and services
through the Internet. This type of marketing uses various online advertisements to
drive traffic to an advertiser's website. It includes email marketing, electronic
customer relationship management and any promotional activities that are done via
wireless media.
− Customer relationship management (CRM) – a technology used by
companies to manage their relationships with consumers, including the collection,
storage and analysis of information about customers, suppliers, partners, and all the
data associated with them. Modern CRM is aimed at studying the market and
specific customer needs. Based on this knowledge, new products or services are
elaborated. Thus the company achieves its goals and improves its financial
matters [6].
− Reverse marketing. In this type of marketing trategy, the idea is to get the
customer to seek out the business rather than marketers seeking the customer.
Typically, this is done through traditional advertising media such as television ads,
print ads, online media and others.
− Business to business (B2B) marketing strategy allows businesses to sell
products or services to other companies or organizations that in turn resell the same
products or services, use them to augment their own products or services, or use
them to support their internal operations.
To sum it up, the use of marketing techniques in terms of innovative
business development is an integral part, which contributes to more effective
management, increasing service quality and reducing costs. Implementation of any
of these technologies is associated with changes in traditional approaches of
business, changes in the market and the problems arising from the development of
the enterprises. Marketing expands its functions, functions along with research,
planning, sales promotion and distribution, a function of interaction with the buyer,
which led to his evolution from mass marketing to relationship marketing. Clearly
the world of technology, digital marketing and social media is having a significant
impact on how we behave socially, act as consumers and how we do business so it
could be fair to say that any business that does not adapt to the new era of
marketing and communications is in danger of losing out.
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ПСИХОЛОГІЮ ЛЮДИНИ
Сьогодні важко уявити хоча один день у якому б не було реклами. Вона
перенаповнила наш світ і чекає майже на кожному кроці. Реклама буває дуже
різною, а саме теле- та радіореклама, біл-борди, флаєра, пости, спливаючі
вікна в Інтернеті та багато іншого. І уся вона має одну головну мету - це
привернути увагу якомога більше покупців. Але зараз просто донести
інформацію недостатньо і велика кількість фахівців з маркетингу, психології,
іміджу та ін. галузей роблять усе для того, щоб маніпулювати нашими
смаками, вподобаннями та модними тенденціями взагалі.
Дана тема досліджувалася такими вченими, як: К. Мозер, Е. Дихтер,
Є.В. Ромат, Г.М. Андрєєва, Р.і. Мокшанцев та інші.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати,
голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що
розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого
чи опосередкованого одержання прибутку [2].
Психологія людини дуже не передбачувана і немає певної гарантії, що
товар який рекламується стане популярним. Адже її вплив відбувається не на
свідомість, а на підсвідомість. Фахівці з психології твердять, що лише 3%
діяльності людини контролює свідомість, а решту 97% – підсвідомість, тому
нескладно зрозуміти причини ефективності таких технологій.
Суть підсвідомого впливу полягає у наступному. Коли людина свідомо
роздумує про факти, події чи новини, це означає, що вона їх свідомо
побачила або почула. Проте існує можливість передачі символів іншим
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шляхом, нижче межі нормального сприйняття. Такого роду повідомлення
діють на підсвідомість – їх отримання не відчувається сприйнятим. Це
означає, що символи надто нечіткі або на дуже короткий час з’являються,
щоб їх виразно побачити. Звичайна людина не в змозі їх помітити [3].
Серед технологій впливу на підсвідомість можна виділити
нейролінгвістичне програмування (НЛП), еріксоніанський гіпноз, технологія
впливу «25 кадру» та інше. Іноді елементарний обман, заснований на
підтасовуванні
фактів,
спотворенні
інформації,
необгрунтованих
перебільшеннях або маніпулюванні співрозмовником під час переговорів
також відносять до завдань психології реклами. Застосування психологічної
науки дозволяє створити умови, при яких між споживачем товару і
рекламодавцем виникає «діалог», що сприяє ефективному збуту товарів,
послуг, взаєморозуміння. Це може допомогти авторам рекламних ідей
уникнути приписування власних уявлень про якість товару потенційному
споживачеві. Така проекція найчастіше нічим не виправдана, оскільки процес
сприйняття реклами споживачами визначається їх психологічними
властивостями, а властивості ці не завжди очевидні і вкрай різноманітні. І
саме НЛП дозволяє в певній мірі керувати нашою свідомістю, а саме все, що
людина бачить і чує, сприймається нею на двох рівнях – свідомому і
підсвідомому, причому це сприйняття різне і часто навіть протилежне, адже
кожне слово несе не тільки змістовне навантаження, але й викликає в людини
певну емоційну реакцію, яка в свою чергу спричиняє фізичні дії. Таким
чином, використовуючи певні ретельно підібрані слова, можна програмувати
людину на певну поведінку [1].
Вчені дійшли висновку, що вплив здійснюють не лише слова, а й звуки,
запахи, образи. Фахівці з НЛП твердять, що мозок людини – потужний
біокомп’ютер, який виконує закладену в нього програму. Вони й займаються
творенням цих програм, а матеріалом є слова, образи, звуки, запахи – все,
через що людина отримує інформацію про навколишній світ.
Еріксоніанський або ще називають прихований гіпноз відрізняється від
НЛП і за методологією, і за ефектом. А саме за допомогою спеціальних
прийомів на певний час можна приспати свідомість людини, а підсвідомість
зробити відкритою для інструкцій. Одна з базових тез еріксоніанського
гіпнозу – людина входить у транс, коли глибоко зосереджується на чомусь, і
відключається від дійсності. Насправді ж підсвідомість чітко фіксує все, що
відбувається [3]. «25 кадр» також намагається маніпулювати нами.
25-й кадр - методика впливу на свідомість і підсвідомість людини за
допомогою вставки прихованої реклами чи іншої інформації у вигляді
додаткових кадрів. Як відомо, для того щоб людське око при проекції
кінофільму або телепередачі не помічав переходу від одного кадру до
іншого, за секунду повинні мінятися 24 кадри. Так званий "25-й кадр"
неможливо вловити оком, але психологи давно знають, що він має дуже
потужний вплив і тому його використання заборонено. Сьогодні
стверджують, що
досить часто у передвиборній агітації політики
використовують такий метод, але цю інформацію ніхто не підтверджує [4].
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Отже, простим споживачам потрібно бути обачними при здійсненні
покупок, тому що наша підсвідомість може керувати нами, а ми навіть не
підозрюючи будемо жити заздалегідь сформованими чужими стереотипами.
Виробники тільки й прагнуть, щоб отримати якомога більше прибутку, а те
чи споживач буде обирати саме їх за власною волею чи ні, це вже їх зовсім не
цікавить.
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МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ
Мінливість зовнішнього висококонкурентного середовища змушує
суб’єктів бізнесу постійно шукати нові маркетингові інстументи впливу на
свідомість, потреби, поведінку, лояльність споживачів. Ефективність їх
застосування сьогодні залежить від тенденцій, трендів, переваг споживчого
вибору на ринку. Активний розвиток мобільного зв’язку та Інтернету –
можна визначити як характерну особливість останніх десятиліть, яку
обов’язково повинні використовувати як споживачі – для кращого
задоволення власних потреб, так і підприємства – для ефективнішого впливу
на пріоритети споживачів та результативність діяльності зокрема.
З огляду на це все більшої актуальності набуває проблема
використання переваг мобільного маркетингу в діяльності вітчизняних
підприємств, й зокрема апробації мобільних додатків як унікальних програм,
що відкривають нові можливості, для підприємств різних сфер
господарювання.
Мобільний додаток являє собою програму, встановлену на тій чи іншій
платформі, що володіє певним функціоналом, що дозволяє виконувати різні
дії. [2, c.15]. Актуальність та ефективність розробки та використання
мобільних додатків в бізнесі напряму залежить від частоти та популярності
використання мобільних пристороїв споживачами та відповідно їх впливу на
повсякденне життя цільової аудиторії. На підтвердження чого наведемо
результатами опитування українських споживачів стосовно використання
смартфонів в їхньому житті. Отож:
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88% опитаних респондентів – не виходять із дому без свого
мобільного пристрою;
смартфонами опитані споживачі користуються в різних місцях
перебування: 94% (дома), 89% (робота), 87% (у дорозі), 86% (кафе), 84%
(громадський транспорт), 74% (магазин), тощо;
смартфони щодня допомагають знаходити потрібну інформацію
про: продукт (60%), ресторани, кафе, бари (45%), туризм (45%), вакансії
(43%), квартири та будинки (36%);
55% власників смартфонів хоча би раз на місяць здійснюють
покупку за допомогою мобільного пристрою [3].
Таким чином, смартфони стали невід’ємною частиною повсякденного
життя споживачів, що відповідно актуалізує проблему використання
мобільних додатків як ефективного інструменту розвитку мобільного
маркетингу на підприємстві.
Вважаємо, що використання сучасних
мобільних додатків може стати потужним маркетинговим інструментом,
який дозволить вирішити безліч завдань: створити власний імідж
підприємства, підтримати бренд і підвищити лояльність до нього з боку
споживачів, оптимізувати процеси комунікації, створити певний
інформаційний простір.
Огляд ринку існуючих мобільних додатків дозволяє класифікувати їх
на дві основні групи, в залежності від завдань, які вони покликані
виконувати, а саме: група додатків для бізнесу та група клієнтських
мобільних додатків (див. рис. 1).
Мобільні додатки
Мобільні додатки для бізнесу

Клієнтські мобільні додатки

- мобільні додатки для автоматизації
процесів (системи автоматизації ресторанів,
готелів, торгових центрів);
- додатки для підвищення продуктивності,
колаборації та спільної роботи (системи
загального доступу, месенджери, трекери
повідомлень, електронні опитувальники,
мобільні версії корпоративних соціальних
мереж, системи управління проектами).

- додаток як «продовження» онлайн-сервісів
(мобільні вітрини інтернет-каталогів та
магазинів, сервіс покупки квитків, мобільний
банкінг, трекери статусів замовлень або
пересилання посилок);
- мобільний додаток як програма лояльності
(замість картки постійного клієнта).

Рис. 1. Групи мобільних додатків
Очевидно, що наведені групи мобільних додатків в загальному
дозволяють вирішити такі бізнес-завдання на підприємстві, як:
оптимізувати та автоматизувати роботу персоналу –
використання додатків для внутрішніх потреб;
досягнути пріоритетних маркетингових цілей на ринку
(зростання іміджу підприємства, впізнаваність бренду, збільшення обсягів
реалізації) - використання додатків для зовнішніх потреб.
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Зауважимо, що раніше мобільні додатки використовувалися для
функціонального розважального наповнення мобільних пристроїв. На даний
момент вони ефективно задіяні у діловій сфері, надаючи підтримку
споживачам. Прикладами таких додатків є геолокаційні сервери, мобільний
банкінг, інформаційні портали та ін. Українські мобільні інтернеткористувачі активно використовують мобільні додатки: локаційними
додатками користу- ється 43% мобільних інтернет-відвідувачів,
переглядають відео – 31%, заходять до соціальних мереж – 30%, до
електронної пошти – 26% [1].
Вважаємо, що розробка та просування власного мобільного додатка є
одним із найпріоритетніших завдань для підприємств сфери послуг, таких
як: ресторани, бари, нічні клуби, розважальні заклади, перукарні, салони
краси, агентства нерухомості тощо, що пояснюється наступними перевагами
використання мобільного додатка в поточній діяльності, а саме:
- можливість формувати та пітримувати прямі комунікації з існуючими
та потенційними споживачами;
- можливість популяризації бренда підприємства / його послуг через
соціальні мережі;
- можливість надання чітких GPS орієнтирів розміщення закладу;
- постійне інформування споживачів про новини бізнесу, спеціальні
пропозиції;
- можливість надсилання акційних купонів прямо на мобільні
присторої клієнтам;
- швидкий зв’язок з підприємством, яке «завжди під рукою»;
- стимулювання повторних покупок і нагадування про підприємство;
- ефект «Wow» для споживачів – мати свій додаток –популрна
тенденція серед споживачів;
- великі можливості з функцією Push Notification, яка існує в Android та
iPhone й є в 10 разів ефективнішою, ніж email-розсилка, адже користувачі
набагато більше читають дані з додатку (статистика відкриття повідомлень
становить 98% протягом 15 хв. після отримання).
Важливо також звернути увагу й на ключові переваги розробки та
підтримки
функціонування
мобільних
додатків
вітчизняними
підприємствами:
по перше – це легкий старт з мінімумом фінансових витрат, адже
мобільні додатки простіше створювати, ніх game-application;
по-друге – це величезний ринок, який знаходиться на стадії
зародження, тому на ньому не спостерігається висока конкуренція, що
водночас дозволятиме отримати постійний стабільний прибуток;
по-третє – підприємство може отримувати дохід не тільки від
розробки додаку, але й від щомісячного його обслуговування.
Огляд існуючих інструментів мобільного маркетингу вказує на те, що
на ринку сьогодні присутні універсальні та офіційні мобільні додатки, також
існують багато клієнтських додатків, що спрощують задоволення багатьох
споживчих потреб. Однак, помітно, що на ринку немає ефективних
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мобільних додатків, присвячених виключно маркетинговим проблемам
(брендинг, реклама, збільшення обсягів реалізації, тощо), окрім тих, які
являють собою програми лояльності. Тому саме ця ніша ринку є
затребуваною й потребує вдосконалення.
Сучасні тенденції викликають бум у сфері мобільних розробок. Так,
більшість глобальних сервісів уже давно мають власні мобільні додатки, що
дозволяють користувачам смартфонів зручно користуватися можливостями
сервісу через свій пристрій. Мобільні додатки – це потужний інструментом
для розвитку business-to-business and business-to-consumer комунікацій, саме
тому їхнє активне застосування вітчизняними суб’єктами господарювання є
не лише поточною, але й стратегічною метою маркетингової діяльності.
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ВПЛИВ ЕМОЦІЙ НA ВИБІР ТA РAЦІОНAЛЬНУ ПОВЕДІНКУ
СПОЖИВAЧA
Особливості поведінки людини як споживaчa почaли досліджyвaти
лише з першої половини 1960-х років. Сaме тоді бyли здійснені перші
спроби зaстосyвaння методів психології тa соціології для пояснення
поведінки споживaчів. Стимyлом для дaних досліджень бyлa потребa
мaркетологів y знaннях про те, яким чином біхевіоризм і соціологія можyть
допомогти їм y виявленні специфічних детермінaнт поведінки споживaчa й,
особливо, прийняття ним рішення про кyпівлю того aбо іншого товaрy.
Дослідженням проблемaтики поведінки споживaчa в тих чи інших
yмовaх зaймaлись тaкі вчені, як Е. Роджерс, A. Копонен, В. Тaкер,
Дж. Пейнтер, Ф. Евaнс, М. Хейр, Е. Діхтер, П. Мaртіно, Р. Коyлмaн, С. Леві,
Г. Гьюбaр, С. Бaртон.
Стрімкий розвиток мaркетингy як нayки і як сфери людської діяльності
зyмовив виникнення чотирьох підходів до моделювaння поведінки
споживaчів:
мікроекономічного,
психологічного,
соціологічного
і
інтегровaного.
Мікроекономічний підхід включaє концепцію рaціонaльності, якa
визнaчaє зaлежність між споживчим попитом і тaкими об'єктивними
економічними хaрaктеристикaми, як корисність і цінa товaрy. Відповідно до
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дaного підходy, споживaчі нaцілені нa мaксимізaцію свого зaдоволення з
yрaхyвaнням існyючих обмежень y грошових ресyрсaх, мaючи достaтню
інформaцію про aльтернaтивні джерелa зaдоволення потреб; їхня поведінкa
оцінюється як рaціонaльнa.
Психологічний бaзyється нa теорії пізнaння тa психоaнaлітичній теорії
мислення. Теорія пізнaння відводить вирішaльнy роль y поведінці знaнням –
споживaч оцінює чинники, що нa нього впливaють, виходячи з нaявного
досвідy та влaсних цільових yстaновок.
Інтерес виробників до психології поведінки споживaчів, оцінки ними
товaрy і процедyр виборy виниклa в період зaгострення конкyренції тa
широкого використaння мaсового мaркетингy. Це зyмовило знaчний попит нa
дослідження поведінки споживaчів, можливостей впливy нa неї чи,
принаймні, врaхyвaння її особливостей в своїй діяльності зa рaхyнок
розyміння зовнішніх і внyтрішніх чинників, що формyють поведінковy
реaкцію споживaчів, як індивідyaльних, тaк і оргaнізaційних.
Вaрто зaзнaчити, що нa поведінкy споживaчa впливaють психологічні,
особистісні, соціокyльтyрні фaктори, ситyaційний вплив. Емоції людини
відносяться до фaкторів ситyaційного впливy.
У ході досліджень бyло встaновлено, що чим склaдніше оргaнізовaнa
живa істотa, чим більш високий щaбель нa еволюційних сходaх вонa зaймaє,
тим бaгaтшою і різноманітнішою є гaмa емоцій, якy вонa здaтнa переживaти.
У нayковій літерaтyрі зaлежно від якісних хaрaктеристик, виділяють
три бaзові емоції: стрaх, гнів і рaдість. К. Ізaрд, зокрема, виділив тaкі основні
емоції: інтерес, рaдість, подив, стрaждaння, гнів, відрaзa, презирство, стрaх,
сором [1, с. 36].
Слід зayвaжити, що емоції зaлежать від нaстyпних фaкторів:
- індивідyaльних (типологічних) особливості споживача (емоційності,
мотивaційної сфери, вольових якостей, а також розміру доходу тa сyми
грошей, якa відведенa нa певний товaр);
- чaсy, зaлежно від якого емоційнa реaкція нaбyвaє певного хaрaктерy
(періоду, протягом якого споживaч здійснює свій вибір (швидко і в
несприятливих yмовaх чи обдyмaно і звaжено)).
- особистісних потреб, влaсних почyттів (сyб’єктивних перевaг
споживача).
Тaким чином, ми можемо розглядaти вплив емоцій нa поведінкy
споживaчa y двох aспектaх, a сaме:
- як впливaють емоції, що викликaні y споживaчa діями продaвця,
зокремa під впливом реклaми тa зaходів щодо просyвaння продyктy в ціломy
нa нaш вибір;
- як впливaють особистісні емоції споживaчa, які є індивідyaльними тa
формyються під впливом психологічних тa емоційних особливостей кожної
людини [2, с. 88].
Перший aспект передбaчaє, що нa емоції споживaчa вливaють зовнішні
фaктори – компетенції продaвця y просyвaнні товaрy тa y зaбезпеченні
інших мaркетингових склaдових для його реaлізaції, високa чи низькa
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емоційність при рекомендyвaнні чи реклaмі товaрy – aдже сaме продaвець тa
реклaмa нaйбільше впливaють емоції, і відповідно, нa вибір споживaчa.
Продaвець зaцікaвлений y томy, щоб продaти продyкцію і отримaти прибyток
і, звісно, він повинен якомогa крaще розповісти про товaр. Зaлежно від того,
як продaвець бyде предстaвляти свій продyкт споживaчy – емоційно,
вирaжено, рекомендyючи, нaполягaючи чи бaйдyже, останній і зробить свій
вибір. Щоденно ми стикaємося з реклaмою і вонa мaє величезний вплив нa
нaш вибір сaме через нaші емоції, оскільки ми бyдемо кyпyвaти нaйкрaще
реклaмовaний товaр, який спрaвив нa нaс гaрне врaження. Як приклaд можнa
взяти нaйкрaщy і нaйбільш yспішнy реклaмy нaпою Coca-Cola: через її
яскрaвість, мyзичність, гaрмонійність більшість людей кyпyють сaме цей
товар, a не іншу продyкцію компанії.
Дрyгий аспект передбачає, що при здійсненні вибору вирішальне
значення мають особисті емоції покупця. Тобто, останній здійснює вибір, не
звертaючи yвaгy нa реклaмy, а лише довіряючи влaсним переконaнням.
Емоційний стaн впливaє нa поведінкy споживaчa різним чином: позитивний
стaн прискорює процес опрaцювaння інформaції тa скорочyє чaс прийняття
рішення при виборі відповідних товaрів; aктивізaція нaстрою приводить до
того, що людинa згaдyє продyкти, з якими y неї пов’язaні позитивні aсоціaції;
емоції можyть aктивізyвaти стaн спонyкaння. Зважаючи на те, що емоції
сyпроводжyються відповідними фізіологічними змінaми (розширенням
зіниць, потовиділенням, прискореним подихом, серцебиттям), вони можyть
виявлятися, вимірювaтися тa спостерігaтися [3].
Задля активізації збуту, підприємству доцільно: сегментувати ринок,
означити окремі групи покупців та відповідним чином формувати взаємини з
ними; забезпечувати розвиток персонaлу (його нaвчaння з aкцентyвaнням
yвaги нa комунікативних здібностях); при підборі працівників перевaгy
нaдaвaти тим, хто мaє яскрaвy емоційність і хaризмy; приділяти yвaгy
реклaмі; проводити для споживaчів зaохочyвaльні зaходи.
Тaким чином, дослідження поведінки споживaчів є основою для
прийняття ефективних мaркетингових yпрaвлінських рішень. Без знaнь
поведінки споживaчів неможливо ефективно прaцювaти нa ринкy в yмовaх
існyвaння фірм-конкyрентів, що виробляють продyкцію з великим рівнем
схожості її об'єктивних хaрaктеристик. Зважаючи на те, що емоції відігрaють
дaлеко не остaнню роль y виборі, що його здійснюють споживачі, їх потрібно
врaховyвaти не лише мaркетологaм тa підприємствaм (для крaщих продaжів
товaрів), a й пересічним покyпцям (зaдля прийняття прaвильних рішень і
yникнення небaжaних нaслідків від невдaлої покyпки).
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ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ У
РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Управління запасами є складним комплексом заходів, завданням якого
є забезпечення безперебійного процесу виробництва й реалізації продукції
при мінімізації поточних витрат на обслуговування запасів.
Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогоднішній день у
будь-якій розвиненій країні, важливе значення має роздрібна торгівля. Вона,
як найближче розташована до покупця сфера, робить значний вплив на всі
інша сфери економіки. Роздрібна торгівля виконує безліч важливих
маркетингових функцій: вивчає і формує попит покупців на готову
продукцію і супутній сервіс, відповідає на потреби покупців.
Метою даної роботи є дослідження проблеми та перспективи
управління виробничими запасами на сучасних підприємствах з метою
покращення ефективності їх функціонування в умовах ринкової економіки.
Даним питанням активно займалися та приділяли значну увагу
науковці різних держав – як українські, так і зарубіжні, зокрема:
Крушельницька О.В., Ю. Рижиков, Г. Євсєєва, Н. Скригун, Н. Самородова,
Савицька Г.В., Тарасенко Н.В., Бланк І.О. та ін. Однак це питання
залишається відкритим та має необхідність детального вивчення.
Система складського господарства у роздрібних магазинах була
завжди, кожен магазин має в своєму розпорядженні власні складські
потужності. Однак саме останніми роками відбувається ускладнення
складської системи − виділення розподільчого центру. Наявність такого
центру дозволяє підприємствам роздрібної торгівлі посилити контроль над
вторинною дистрибуцією.
Наявність власного розподільчого центру дозволяє підприємствам
мережевої роздрібної торгівлі отримати відносну незалежність від
постачальників, скоротити терміни поставки, зменшити витрати на
зберігання. Варто зазначити, що світовою тенденцією взаємин всередині
каналу розподілу є скорочення ланцюга поставок шляхом витіснення
оптових посередників. Однак виникнення посередників історично мало
економічне обґрунтування. Оптові посередники виконують цілий ряд
функцій, пов’язаних з розподілом продукції: управління запасами, обробкою
вантажів, розробкою та підтримкою системи замовлень. Просте витіснення
оптового посередника з каналу розподілу є неприпустимим. Тому
перераховані вище функції бере на себе роздрібний торговець в рамках
контролю над вторинною дистрибуцією. Таким чином, розподільний центр
фактично приймає функції оптового посередника, залишаючись під
безпосереднім економічним, юридичним і адміністративним контролем
підприємства мережевої роздрібної торгівлі.
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В рамках логістики роздрібної торгівлі можна виділити наступні
функціональні зони:
− управління запасами;
− вирішення питань прогнозування;
− ведення бази постачальників [1, c.18].
Виділяються наступні основні ланцюги поставок в рамках підприємств
роздрібної торгівлі:
1. постачальник − підприємство роздрібної торгівлі;
2. постачальник − розподільчий центр − підприємство роздрібної
торгівлі [2, c.49].
Таким чином, можна говорити про централізовану і децентралізовану
поставках. В рамках ланцюга «постачальник − розподільчий центр −
підприємство роздрібної торгівлі» можна виділити наступні способи обробки
вантажів:
− поставка товару великою партією на розподільний центр з
подальшим зберіганням і відвантаженням товару на підприємства
мережевого роздрібного відвантаження дрібними партіями в міру
необхідності;
− крос-докінг в чистому вигляді: поставка товару на розподільний
центр здійснюється вантажними одиницями, призначеними для відправки на
підприємства мережевої роздрібної торгівлі без додаткової переупаковки;
− перевалка з додатковою комплектацією. Поставка товару на
розподільний центр здійснюється у вигляді, що вимагає додаткової
комплектації для відвантаження на підприємство мережевої роздрібної
торгівлі.
Зберігання товарів на розподільчому центрі призводить до формування
додаткових витрат на утримання та зберігання запасів продукції. Однак
подібне зберігання може бути виправдане в цілому ряді випадків:
− закупівля можлива і економічно обґрунтована тільки великими
партіями. Причому розмір такої партії перевищує сумарну ефективну партію
поставки в кінцеві магазини;
− товар є стратегічно важливим для підприємства. Підприємству
мережевої роздрібної торгівлі необхідно мати можливість поставити дану
продукцію в магазин в будь-який момент;
− зберігання «сезонних товарів». Найчастіше в магазинах залишаються
запаси сезонної продукції. Такі товари можна або розпродати, або повернути
постачальнику, або залишити на зберігання до наступного сезону;
− підприємство мережевої роздрібної торгівлі має можливість
спекулятивної закупівлі. Іншими словами, компанія може закупити
продукцію і залишити її на зберігання в розподільному центрі, чекаючи
підвищення цін [3, c.25].
Слід визначити основні аспекти ефективного використання виробничих
запасів на підприємстві:
1. Визначити раціональну величину виробничих та товарних запасів
шляхом умілого маневрування ними.
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2. Упроваджувати нові прогресивні системи управління виробничими
запасами.
3. Удосконалювати процес нормування шляхом встановлення науково
обґрунтованих норм та нормативів, застосовувати індивідуальні норми для
підприємств.
4. Покращувати організацію постачання, у тому числі шляхом
встановлення чітких договірних умов постачання, оптимального вибору
постачальників, налагодженої роботи транспорту тощо.
5. Правильно організовувати інфраструктуру господарства, що
передбачає раціональне використання запасів та контроль за їх витрачанням.
6. Уміло підбирати та розставляти кадри з питань матеріальнотехнічного забезпечення.
7. Удосконалювати первинні документи з руху матеріальних цінностей
Отже, слід зазначити, що при розробці політики управління запасами
на підприємстві мережевої роздрібної торгівлі важливими є вивчення
характеристик товарів (логістичних, цінових та ін.), вироблення методики
нормування запасів і безпосередньо самих норм, визначення стратегії і
тактики взаємодії з постачальниками. Дані обставини вказують на те, що
управління запасами на підприємстві мережевої роздрібної торгівлі є
складним багатоаспектним завданням, в рішенні якого повинні брати участь
всі служби і відділи підприємства.
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РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
На сучасному етапі життя реклама відіграє важливу роль у просуванні
та збуті товарів. Потенційні споживачі зустрічаються з нею скрізь: на
телебаченні, радіо, у Інтернеті, на вулицях, у магазинах, в транспорті та ін.
найнеочікуваніших місцях. Але реклама не завжди викликає у людей
однакові почуття та емоції, тобто інколи це захоплення, здивування, а часом
навпаки – негатив та обурення. Але в будь-якому випадку реклама впливає
на поведінку та рішення споживачів при здійсненні покупок.
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Оскільки реклама спрямована на передачу певної конкретної
інформації споживачеві та впливає на його поведінку, а також є невід’ємним
засобом маркетингових комунікацій, то дана тема є актуальною для її
подальшого дослідження.
Проблема значення реклами розглядалася як вітчизняними, так і
зарубіжними вченими, їй були присвячені багато праць. Серед яких варто
назвати В. І. Бородіної, Е. Дихтер, Є. В. Ромат, Х. Адлер, Є. В. Сидоренка,
К. І. Веркман К. Мозер, , та інші [2].
За свою тривалу історію реклама якісно еволюціонувала. Як пише Р. І.
Мокшанцев: «Вона пройшла шлях від інформування до вмовляння, від
вмовляння – до вироблення умовного рефлексу, від вироблення рефлексу –
до підсвідомого навіювання, від підсвідомого навіювання – до проектування
символічного зображення». До того ж, можна чітко простежити взаємозв'язок
розвитку реклами і психології впливу. Адже всі досягнення в області впливу
привносилися в рекламу, просуваючи її на наступний етап розвитку [2].
Підприємства приділяють велику увагу розробленню реклами для
успішного та ефективного представлення їхнього товару на ринку таким
чином, щоб вона справила позитивне враження на споживачів та стала
стимулом для здійснення покупки. Тобто реклама є одним з засобів
комунікації, який допомагає впливати на поведінку споживачів.
Інститут практиків реклами дає таке визначення реклами: «Реклама є
найефективнішим і найдешевшим способом переконати потенційного
споживача придбати саме цей товар або скористатися саме цією
послугою» [2].
При створенні реклами спеціалісти враховують найтонші особливості
людської психології. Основна її дія спрямована на підсвідомість кожного з
нас. Адже реклама навіює нам конкретну інформацію про необхідність
придбати певний товар, який допоможе нам стати щасливими,
успішними і т.д.
До реклами можна ставитись по-різному, але вже визнано, що вона вже
давно перестала бути просто джерелом інформації про товари та послуги.
Тепер реклама стає потужним засобом впливу на масову свідомість. Адже
технік переконання в рекламі створює лише ілюзію вільного вибору,
нав’язуючи цілком певні стереотипи, стандарти і цінності. Серед негативних
моментів цього впливу також є створення штучних потреб і поширення
далеко небездоганних естетичних смаків. І хоч споживачі прекрасно
розуміють, що те, в чому переконує нас реклама, зовсім не є істиною, але все
одно піддаються її впливу [1].
На сьогоднішній день існує велика кількість видів реклами:
різноманітні брошури, на телебаченні, радіо, електронна реклама, в газетах,
журналах, світлові плакати на зупинках міського транспорту, світлові панно
із рухомим рядком, які встановлюються на дахах високих будинків, або
стрічки з тканини, що коливаються під вітром, та багато інших.
Але постійно психологами здійснюється оцінювання ефективності
реклами та її впливу на поведінку споживачів. Даний аналіз здійснюється для
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подальшого удосконалення реклами та підвищення її ефективності, що як
результат призведе до збільшення збуту товарів та прибутку.
Практика свідчить, що ефективність реклами залежить від її
психологічного
впливу
на
споживача.
Основними
елементами
психологічного впливу реклами є:
1. Увага. Досвід рекламної діяльності переконує, що увага людини
витрачається на рекламні повідомлення тільки за певних умов, до яких
належать: наявність персонажів у рекламі; парадоксальність, гумор, який
викликає позитивні емоції; ситуація, що спричиняє шок (негативні емоції
також мають сильний ефект привабливості й можуть привертати увагу);
незвичність, оригінальність сюжету; надмірне підкреслення якостей, якими
наділений товар та його образ у рекламі.
2. Інтерес до реклами може бути безпосереднім, який спричинений
привабливістю об'єкта, та опосередкованим, що виступає засобом досягнення
певних цілей. Важливою характеристикою інтересу є емоційна комфортність:
якщо привернення уваги викликає позитивні емоції, обов'язково виникає
інтерес. Отже, реклама має бути генератором позитивних емоцій.
3. Мотив є відтворюючим потребу переживанням, трансформованим в
думку про можливість щось придбати. Сильне бажання спричиняє емоційне
забарвлення і усвідомленість потреби. Адже чим вища усвідомленість, тим
сильніше бажання.
4. Дія. Чим сильніше бажання людини щось придбати, тим більше вона
прагне зробити дію, спрямовану на задоволення потреби, тобто здійснити
покупку [2].
Але реклама не повинна бути навязуючою, оскільки тоді навпаки
спонукатиме людей не купувати певний товар. Вона повинна виконувати
основне своє завдання, тобто представити товар. І це представлення має бути
виконано таким чином, щоб заохочувати споживачів здійснювати покупку
конкретного товару.
Потрібно вміти протистояти маніпулятивним впливам реклами, не слід
довіряти будь-якій інформації, що подається у рекламі, бути більш
прискіпливими до неї задля збереження власного здоров’я та коштів.
Отже, реклама відіграє велику роль у нашому житті, тому що
безпосередньо впливає на психіку людини та спонукає її до здійснення
певних дій. Хоча основне завдання реклами полягає у інформування
споживачів, але на сьогоднішній день вона є засобом маніпулювання
підсвідомістю людей. Тому варто з обережністю та уважністю ставитися до
будь-якої реклами.
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АН
НАЛІЗ ПРОСУВА
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АННЯ Т
ТУРИСТИ
ИЧНОГО
О ОПЕРА
АТОРА «БОМБА-ЖІ ІНТЕР
РНЕТ
ТУР» В МЕРЕЖ
В умоовах роззвитку ін
нформаціійних і комунікааційних технологгій
траддиційна реклама поступоово витіссняється рекламоою черезз Інтернеет.
Друукована реклама,
р
різні доовідники, листівки і букллети, зви
ичайно, ще
щ
привваблюють клієнтівв, але всее більш сеерйозних успіхів м
можна доссягти, якщ
що
вклю
ючити в медіа-пл
лан заходди по пр
росуванню
ю компаннії і її продукції
п
ї в
мережі. Зроб
бити це мо
ожна як зза допомо
огою вірту
уальних ааналогів традиційн
т
ної
рекллами (нап
приклад, банерів
б
таа оголош
шень), так і за допоомогою пр
росуванняя в
мережі сайтуу компаніїї, в тому ччислі за допомогою
д
ю пошукоових систтем.
Промон
ніторивш
ши соціалььні мереж
жі авторо
ом було ввизначенн
но цільоову
иторію тууристично
ого операатора: «В
Вконтакте» є клієнтти від 18-35 роківв, а
ауди
“Faccebook” – 18-60
0 років. Також для краащого заалученняя аудитоорії
провводяться різноман
нітні акціїї, наприкл
лад, безко
оштовна ппоїздка заа репост.
Провіввши досл
лідження Інтернеет просттору, мии дізнали
ись, що в
пош
шуковій си
истемі Go
oogle при
и пошуку тур фірм
ми, офіціййну сторін
нку вибивває
перш
шою, а наа другій позиції
п
оф
фіційна гр
рупа у соц
цмережі ««Вконтактте» (рис. 1).
На сьоогоднішніій день ттакі гіган
нти пошу
укових сиистем як Яндекс та
Gooogle розрообили низзку програам за доп
помогою яких
я
ви м
можете від
дслідкуваати
запи
ити корисстувачів пошуково
п
ої системи
и (Fanalyttix, Wordsstat), тако
ож великоою
нішею зали
ишаються програм
ми для оптимізаації рекллами в пошуковвих
систтемах та в Інтернетті загалом
м (AdWorrds, Wordttracker, C
CRM Softw
ware, Trafffic
Estim
mator, InffusioSoft, ShoppinggCart, Aweeber, WorrdPress, A
AdSence).

Заапит в Goo
ogle «Бомба
а-тур»
на 1 місці – оф.сай
йт
2 місце – оф
ф.сторінка у ВК

шуковій си
истемі “G
Google”
Рисс. 1 Запитти в пош
До білльшості названихх програам, які використ
в
товує під
дприємствво,
просстий кори
истувач Інтернетуу немає до
оступу, то
ому ми нне можемо
о здійсни
ити
аналліз стати
истичних даних. В ході аналізу викориистовуємо
о програм
му
Worrdstat, воона аналіізує запи
ити в по
ошукових
х систем
мах. Данаа програама
ствоорена як в Яндекссу так і в Google, але більше оптим
мізована програмаа в
Янддексу, том
му вона біільш попуулярна.
Структтура про
ограми Wordstat Яндексс предсттавлена у вигляяді
пош
шукової си
истеми, результат
р
тів пошукку, історії активноості за осстанній рік.
р
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Перегляд запитів здійснюється за показом в місяць, в рік, за рейтингом по
містах за регіональною популярністю (рис. 2 та рис. 3).

Рис. 2 Графічна інтерпретація запитів за рік
Також було досліджено, що при пошуку в пошуковій системі Яндекс
слово «путівка» шукали 7 110 раз. В зазначеній статистиці не йдеться про
туристичну фірму, з чого можна зробити висновок, що при розробці сайту не
було вказано широту можливого пошуку за словами та словосполученнями в
пошукових системах.
В системі Яндекс за словосполученням «Бомба-тур» було 285 запитів, а за
словосполученням «Бомба-тур Вінниця» на російській та українській мовах –
134 запитів. Історія активності за пошуком «Бомба-тур» за 2014 – вересень 2015
рр. доволі мінлива. З початку 2014 року так само як і в 2015 році, кількість
запитів зменшується – це відповідає закриттю зимового сезону. Підвищення
попиту в 2014 році припадає на кінець березня – початок травня – це означає
відкриття низки подорожей в межах України, рідше закордон.

Найчастіші словосполучення які шукають :
1. Путівці – 7110 запитів
2. Путівки – 7064 запитів
3. Гарячі путівки – 1377 запита
4. Путівки в Єгипет – 725 запитів
5. Ціни на путівки – 689 запитів
Зі ТМ:
1. Бомба тур – 285 запитів
2. Бомба тур Вінниця / Винница – 134 запита

Рис. 3 Динаміка запитів в пошуковій системі Яндекс
Така динаміка не спостерігається в 2015 році, за лютий – березень ми
спостерігаємо однакову кількість запитів, а з кінця березня починається
стрімке підвищення запитів і його пік припадає на липень, абсолютний
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показник становить 356 запитів. Таким чином робимо висновок, що в
2015 році населення почало планувати відпочинок заздалегідь і тенденція
збільшувалась до липня – середини літнього сезону, після стрімко пішла на
спад. Тільки в середині серпня призупиняється і рівномірно зменшується до
середини вересня, а у потім починає збільшуватись, отож динаміку запитів
можемо обґрунтувати початком сезону поїздок на захід країни та планування
новорічного відпочинку.
За січень 2014 р. було 69 запитів, а за січень 2015 р. – 73 запити, що на
5,48 % більше. За квітень 2014 – 89 запитів, а за 2015 р. їх становило 139, що
на 50 запитів або 56,18% більше. Пік літнього сезону в 2014 році припадає на
серпень – 79 запитів і плавно переходить на осінні та зимові тури, де
збільшується до жовтня і йде на спад , а в 2015 році припадає на липень – 368
запитів плавно переходячи в осінні та планування зимових турів, після
зменшується до жовтня. Динаміка запитів за цей період змінюється
відповідно до піку сезонів та періоду коли потенційні клієнти активно
починають планувати відпочинок на майбутній сезон.
За показом в місяць найбільше запитів було показано на території
Євразії – 285 запитів, на другій позиції знаходиться СНД – 230 запитів, а на
третій Україна з 223 запитами, після стоїть Центр (Європа) з 194 запитів, а
Вінницька область (Україна) займає 5 місце з 127 запитами. Таким чином
можемо визначити територію поширення послуг від туристичного оператора
«Бомба-тур» та його місце знаходження. Перший показник показує охоплену
територію діяльності, другий – територію найбільш організованих
закордоних поїздок, за третім показником спостерігаємо країну в якій
організовують внутрішні подорожі, тобто країну в якій проводить свою
діяльність туристичний оператор, за четвертим показником регіон країни, а
за пятим – місто з якого проводить свою діяльність «Бомба-тур».
Проаналізувавши дані можемо говорити про те, що місце, де починає свою
діяльність туристичний оператор має найбільше запитів. Дана статистика не
є чистою, тому що дані в кожній позиції включають попередні дані, до
прикладу, дані Вінницької області входять до показників по Україні і т.д.
В Україні популярність по запитам «Бомба-тур» становить 223, а в
Росії цей показник складає 50 запитів. Відповідно до аналізу запитів стає
зрозуміло, що основна частина запитів з України, але є 22% і з Росії, що
підтверджує прагнення туристичного оператора охопити даний регіон.
Аналіз просування Туристичного оператора «Бомба-тур» в Інтернеті
виявили, що рекламні заходи орієнтуються на цільову аудиторію віком від 18
до 65 років. Корпоративний сайт при пошуку відображається на першій
сторінці пошукових систем. Враховуючи зростаючий попит на продукт ТОВ
«Бомба-тур» необхідно активізувати рекламу та представленість в Інтернеті.
Підприємству потрібно націлитись на кінцевого споживача, щоб донести
йому інформацію про переваги свого продукту.
Таким чином, аналізувати діяльність підприємства в Інтернеті можна
різними способами, але найдоступнішим залишається моніторинг інформації
або результатів.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТМ «ФУРШЕТ» ТА
«БРУСНИЧКА»
Сучасні
тенденції
розвитку
навколишнього
світу,
вимоги
конкурентного середовища та його постійні зміни вимагають від системи
підприємництва торгівлі більшої гнучкості та динаміки. На сьогодні існує
ряд
інноваційних
технологій
конкурентоспроможностей,
які
використовуються керівниками торговельних підприємств чи організацій для
ведення успішної підприємницької діяльності на ринку.
Студентами ВТЕК КНТЕУ були проведені маркетингові дослідження з
метою використання інноваційних технологій у веденні успішного
торговельного підприємництва. За результатами проведення такого
дослідження виявилося, що керівник ТМ «Фуршет» та міні - гіпермаркету
використовує ряд сучасних технологій для ведення конкурентоспроможності
підприємницької діяльності на ринку. Використання надсучасних ідей та
оперативність прийняття гнучких рішень керівниками даної торгової марки,
забезпечили лідерські позиції на ринку успішної
та прибуткової
підприємницької діяльності.
Під час проведення дослідження студенти ВТЕК отримали таку
інформацію від адміністрації ТМ «Фуршет» та «Народний» :
переводять
1. торгові мережі на українському ринку поступово
торгівлю продуктами харчування в більш зручний та сучасний формат.
2. кількість мереж магазинів збільшується з кожним днем, а разом з
цим зростає конкуренція на ринку підприємницької діяльності.
Для того, щоб втримати становище конкурентоспроможності на ринку,
адміністрацією цієї ТМ було прийнято рішення використовувати сучасні
технологічні системи.
Однією з особливостей компанії «Фуршет» є те, що ця компанія
виділяє 3 формати магазинів, які просуває на ринок:
-«Фуршет» - супермаркет сімейної покупки;
-«Гурман-Фуршет» - супермаркет-ресторан;
-«Народний» - міні-гіпермаркет.
Ключовою відмінною ознакою вищезгаданих форматів від конкурентів
є наявність системної роботи з цільовою аудиторією та іншими
потенційними клієнтами.
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Будь-який магазин в залежності від міста, району, особливостей та
навіть звичок місцевих жителів орієнтується не на віртуальну сім’ю
населення, а на кожного окремого її члена, намагаючись максимально повно
задовольнити його потреби.
‐
Міні-гіпермаркет «Народний» - це повний проект, який успішно
стартував в червні 2015 року та продовжує активно розвиватись. Цей проект
найкраще розвивається у даній мережі. Якщо порівнювати магазин
«Народний» у період відкриття і зараз, то можна сказати, що існує велика
різниця, а саме – він став більш зручним, цікавим, комфортним та домашнім.
Такі перетворення відбуваються для того, щоб бути завжди
конкурентоспроможним, займати постійно лідерську позицію на ринку та ще
більше задовольняти потреби і вимоги кінцевих споживачів. Даний
гіпермаркет постійно поновлює та розширює свій асортимент, випереджаючи
на крок своїх потенційних споживачів, аналізуючи їхні бажання ще до того,
як вони починають відвідувати дане торговельне підприємство.
‐
Важливою відмінною рисою міні-гіпермаркету «Народний» є
цінова політика підприємництва. Це так званий софт-дискаунтер, у якому
діють мінімальні націнки на весь асортимент продукції.
‐
Ще однією з переваг є зручність місця розташування, раніше для
того, щоб відчути усі переваги широкого асортименту та доступності цін,
споживачу потрібно було споживачу їхати у другий кінець міста у великий
гіпермаркет. Тепер можна максимально використати зручність місця
розташування «Народного».
‐
Головна ціль ТМ «Фуршет» і «Народний» - запропонувати
споживачу найбільш високу якість продукції за доступною ціною. Даний
підхід реалізується шляхом дуже жорсткого відбору партнерів виробників.
‐
Другим невід’ємним фактором, котрий характеризує ТМ
«Фуршет», є ціна. Нижча ціна на продукцію торгової марки «Фуршет»
досягається шляхом мінімізації затрат на рекламу, оптимізації процесів
зберігання і логістики.
‐
Дисконтна програма на сьогоднішній день найбільш прозора
програма лояльності на ринку України. Картка Єдиної Дисконтної програми
діє на простих прозорих умовах (при покупці на 300 грн.), строк її дії
необмежений. Отримуючи картку, споживач має дисконтну знижку в 3% та
планомірно разом з усією сім’єю накопичує її до 7 %. На відміну від
популярних бонусних програм, знижка надається в кожному конкретному
чеці. Знижка по дисконтній програмі тільки накопичується і не згорає.
‐
Цими підприємствами запроваджена ще одна сучасна програма, а
саме пенсійна програма – це ведення компанією «Фуршет» соціальної
відповідальності бізнесу перед суспільством. Для отримання пенсійної
картки не потрібно здійснювати покупки на визначені суми, достатньо
прийти в магазин «Фуршет», де діє Пенсійна програма, і отримати картку,
пред’явивши пенсійне посвідчення та заповнивши анкету. На жаль, картка
діє не у всіх магазинах, тому що окремо взята компанія не може повністю
виконувати функції держави перед соціально-незахищеним верствам
населення.
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‐
Ще однією інновацією у магазинах «Фуршет» та «Народний» є
використання нового маркетингового проекту SmartCheckout. Принцип даної
комунікації полягає в тому, що при оплаті покупки на касі даного магазину
покупець отримує купон з інформацією про акцію. Ці купони
роздруковуються автоматично і тільки тим покупцям, які відповідають
критеріям цільової аудиторії конкретної акції на основі сканування
інформації про споживчий кошик. Такі новітні технології використовує
ТМ «Фуршет» та «Народний», щоб вести успішний бізнес.
Не меншим попитом користуються і магазини ТМ «Брусниця», яка
складає ряд конкурентоспроможностей на ринку ведення підприємницької
діяльності. Так звані «магазини вдома», які в повній мірі вийшли на ринок
української торгівлі в кризові часи, показавши всі свої переваги. Такий
формат торгової точки підходить для будь-якого українця, тому що магазин,
який знаходиться біля будинку стає близьким та рідним, особливо якщо
споживач може задовольнити свої споживацькі потреби, придбавши в тому
все необхідне для себе. Саме такий формат розвиває торгова мережа
«Брусниця», прагнучи стати найбільшою роздрібною мережею в східному
регіоні. На сьогоднішній день магазини ТМ «Брусниця» широко охоплюють
весь східний регіон України ( Донецька, Луганська, Харківська,
Дніпропетровська та Запорізька області).
Найбільшими конкурентами ТМ «Брусниця» є ТМ «АТБ-маркет». У
кількох регіонах України вони знаходяться територіально близько до магазинів
ТМ «Брусниця» і варто сказати, що вони є професіоналами своєї справи.
Але ТМ «Брусниця» проводить ряд заходів, які направлені на
представлення споживачам найбільш вигідних цінових пропозицій. Разом з
тим, варто відмітити їхню особливість: асортимент продукції доповнюється
товарами групи «Фреш». До цієї групи потрібно віднести лінію молочної
продукції, а саме :
Організовані системні поставки даної продукції;
Розлив свіжого молока;
У відділі власного виробництва самі виготовляють сир;
Системно регулюють свіжі овочі та фрукти, які постачаються в
дану
мережу
на
основі
прямих
договорів
з
вітчизняними
сільськогосподарськими підприємствами та імпортерами плодоовочевої
продукції;
Використовується реалізація свіжого м’яса та м’ясопродуктів на
основі прямих договорів із підприємствами первинної переробки тварин ;
Власний виробничий цех з виробництва хлібобулочних виробів
та випічки, м’ясних напівфабрикатів, курячого м’яса та кулінарних виробів.
Сьогодні виробничий цех постачає свою продукцію у 38 магазинів даної
мережі.
Список використаних джерел:
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ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
У сучасних умовах господарювання підприємства гостро потребують
впровадження у власну діяльність принципів маркетингу. Найбільш
важливим моментом у застосуванні маркетингових підходів є організація
маркетингової діяльності через відповіді на питання: хто саме з працівників
буде реалізовувати всі необхідні дії; у яких взаємозв’язках ці працівники
будуть між собою та з іншими працівниками підприємства; хто управлятиме
маркетинговою діяльністю і вестиме контроль за її виконанням.
Організація служби маркетингу на будь - якому діючому
промисловому підприємстві повинна розпочинатися з переорієнтації його
менеджменту на маркетинговий підхід в управлінні.
Дослідженню маркетингової діяльності промислових підприємств
присвячені теоретичні праці зарубіжних вчених І. М. Акімової,
А. І. Ковальова, Ф. Котлера, С. Мінетта ,Ф. Уебстера та інших. Основна увага
таких науковців, як К. А. Бакшта і М. Є. Кунявського зосереджена на
специфіці управління маркетингом промислових компаній і забезпечення
ефективної побудови відділу маркетингу. У свою чергу, вітчизняні
дослідники А. О. Старостіна, В. П. Пилипчук, О. С. Тєлєтов акцентують на
проблематиці промислового маркетингу і умовах його застосування у
практиці українських підприємств.
Актуальним стає застосування маркетингового підходу при управлінні
діяльністю промислових підприємств і пошуку нових шляхів у формуванні
відповідних організаційних структур.
В ідеалі маркетинг на промисловому підприємстві є однією з головних
функцій, у процесі реалізації якої особливе значення приділяється інтеграції
всіх ресурсів для досягнення основної цілі підприємства, яка виражається у
тривалому та стійкому існуванні на ринку. На багатьох українських підприємствах служба маркетингу нерівноцінна в своїх правах і обов’язках з
іншими основними службами та підрозділами.
Маркетинговий підхід до управління промисловим підприємством
характеризує його як комплексну систему, що дозволяє зв’язати можливості
цього господарюючого суб’єкта з потребами відповідного ринку та добитися
переваг, порівняно з конкурентами. Ефективна маркетингова діяльність
підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур
– відділів, підрозділів, бюро тощо.
Беручи концепцію маркетингу як основу для прийняття управлінських
рішень, промислове підприємство має реальну змогу досягнути бажаного
комерційного результату та уникнути загроз, присутніх на ринку. При
формуванні служби маркетингу на промисловому підприємстві необхідно
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враховувати основні напрями його товарної, цінової та розподільчо-збутової
політики, специфіку обраної комунікаційної стратегії, розміри і характер
діяльності підприємства, виробничі потужності та інноваційний потенціал.
Орієнтація промислових підприємств на використання маркетингового
підходу, зазвичай, вимагає зміни структури їх управління. При цьому на
перше місце в управлінні господарюючими суб’єктами виходить підрозділ
маркетингу та його керівники, що визначатиме в майбутньому напрями
діяльності всіх інших служб, включно з безпосереднім виробництвом.
Кожне промислове підприємство може самостійно формувати
структуру свого маркетингового відділу. Функціональна структура відділу
маркетингу використовується на тих промислових фірмах, які випускають
невеликий обсяг товарів і перебувають на стадії зростання, або їхня
продукція не є настільки диверсифікованою, що виникає потреба в
організаційно-управлінській перебудові.
Товарна організація відділу маркетингу поширена на великих фірмах з
диверсифікованим виробництвом, які випускають широкий асортимент
продукції за різними технологіями виробництва. Цей підхід дає змогу
швидко реагувати на зміни умов конкуренції, технологій, на нові виклики
ринку.
Промислові підприємства, які у своїй діяльності виходять за межі
певного регіону, оскільки працюють на загальнодержавному або навіть на
міжнародних ринках, при організації служби маркетингу керуються,
зазвичай, регіональним принципом. Отже, регіональна структура відділу
маркетингу передбачає наявність на підприємстві окремих підрозділів,
діяльність яких зорієнтовано конкретно на певні регіональні ринки.
Регіональна орієнтація маркетингових служб найбільш актуальна для тих
промислових підприємств, які діють на ринках з чітко визначеними межами
регіонів.
Найбільш відповідною до маркетингової орієнтації підприємства на
споживача є сегментна структура організації відділу маркетингу. Цей підхід
передбачає наявність на промисловому підприємстві окремих підрозділів,
діяльність яких орієнтована на певні сегменти споживачів.
Окрім базових типів організаційних структур відділу маркетингу, часто
використовується їх перехресне поєднання: товарно-функціональна структура, регіонально-функціональна структура, товарно-регіональна структура
тощо.
При широкому асортименті продукції та знач- ній кількості ринків, а
також при виведенні нового товару на ринок найбільш актуальною схемою
організації служби маркетингу на промисловому підприємстві, зазвичай, є
матрична структура відділу маркетингу.
Окрім розглянутих видів маркетингових організаційних структур, на
підприємствах іноді використовуються холдингова і конгломератна. Так,
холдингову структуру служби маркетингу використовують на дуже великих
промислових підприємствах.
153

Конгломератна структура служби маркетингу підприємства не є
сталою і впорядкованою. Її особливістю є те, що в одному відділенні фірми
може використовуватись продуктова структура відділу маркетингу, а в
іншому, наприклад, функціональна.
Отже, маркетинг як нова філософія організації сучасного бізнесу
сприяє активізації підприємницької діяльності, забезпеченню виробничого та
збутового процесів ідеями щодо ефективного впливу на ринок і споживачів,
створенню більш гнучких організаційних структур управління. Утворення
інтегрованих маркетингових структур і вибір організаційних моделей відділу
маркетингу орієнтують на впровадження системного підходу до практичної
адаптації маркетингової діяльності промислових підприємств.
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МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Важливим елементом маркетингового інструментарію є ціна, яка
займає провідне місце в механізмі формування ринкових відносин між
суб'єктами господарювання. Вона являється одним із найголовніших важелів
ринку. Ціна як елемент комплексу маркетингу забезпечує прибуток і є одним
із гнучких елементів цього комплексу, адже її можна швидко змінювати, а
отже, і необхідно постійно аналізувати. Роль тих або інших факторів у
процесі виготовлення продукції, виведення її на ринок, тривалих періодах
реалізації та виходу з ринку неоднозначна та залежить від конкретних умов
впливу конкретного фактора на конкретну ціну.
Питання маркетингового ціноутворення є одним з ключових в
діяльності підприємства. Нині ж політика підприємства цілком змінилася і
керівництво змушене включати в апарат управління службу маркетингу [1].
Маркетингова цінова
політика привертає увагу вчених
фундаментальних та прикладних наук. Існують різні підходи до вивчення
цінової політики як в зарубіжній літературі, так і у вітчизняній на наукових
працях таких вчених, як Б. Берман, В. Пілюшенко, В. Кіган, Г. Елбаум,
Дж-П. Дженнет, Дж.М. Еванс, Дж. Йогансон, Н. Моісєєва, C. Нікіфірова,
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C. Дуглас, C. Джейн, Т. Прітиченко, Ф. Катеора, Ф. Котлер. Таким чином,
аналізуючи праці зарубіжних та вітчизняних вчених по проблемам
маркетингової цінової політики можна констатувати про відсутність єдиного
механізму розробки маркетингової цінової стратегії [2, с.5 ].
Будь-якому підприємству, що працює на ринку, слід мати чітку цінову
політику, від якості розроблення якої істотно залежать результати його
діяльності. Саме ціни визначають структуру виробництва, рух матеріальних
ресурсів, розподіл готової продукції, рівень прибутковості, а отже,
життєздатність підприємства.
При формуванні цінової політики одним з першочергових завдань
цілей.
Саме
суб’єкта
господарювання
визначення
постановка
цілеспрямованість цінової політики відчутно дисциплінує підприємство,
змушує його якомога оперативніше вирішувати свої далекосяжні стратегічні
завдання, аби в кінцевому підсумку забезпечити собі володіння певною
часткою ринку і досягти запланованого обсягу прибутку.
Саме підприємство, за таких умов, спроможне встановлювати на
продукцію відповідні ціни і варіювати ними. Звичайно, у відповідності з
прийнятою на підприємстві ціновою політикою, при визначенні цілей
ціноутворення необхідно враховувати низку різних факторів.
Головними з них слід вважати:
⎯ місце та роль ціни в стратегії маркетингової діяльності
підприємства;
⎯ методи розрахунку ціни;
⎯ рівень базисної ціни;
⎯ рівень попиту та пропозиції;
⎯ особливості входження на ринок нової продукції та
політика її реалізації;
⎯ особливості посередницьких і транспортних послуг;
⎯ вимоги реклами;
⎯ наявність обмежень з боку держави на прибуток, ціну та
свободу її змінювання.
Формування рівня ціни з урахуванням факторів цінової політики є
досить складною справою. Підприємство повинно формувати свою цінову
політику таким чином, щоб, незважаючи на різні непередбачені обставини,
постійно мати запланований рівень прибутку [3, с.32 ]. Більше того, у своїй
практичній діяльності воно повинно орієнтуватися на його максимальний
розмір. Цей вибір виправданий не тільки тим, що прибуток використовується
в більшості відомих моделей цінової політики, а й також тим, що орієнтир на
нього, як на вартісний показник ефективності виробництва, є найбільш
адекватний механізмові функціонування ринкової економіки. При цьому в
умовах маркетингової діяльності підприємства ціна з урахуванням рівня
кон’юнктури ринку має відповідати такому рівню рентабельності, при якому
забезпечуватиметься вирішення усіх його стратегічних і тактичних завдань.
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Система цін, що на сьогодні склалася в Україні, є далекою від
ідеального стану. Проте дана система ще формується, і миттєво з'явитися та
скластися вона не може. Але не можна відкинути і той факт, що відсутність
регульованості сучасної системи цін також завдала великих втрат при
формуванні сучасної ринкової економіки в Україні. Сучасне вітчизняне
ціноутворення проявляє тенденцію поступового переходу від затратних
методів до ринкових. Зумовлено це все більшим посиленням конкурентної
боротьби практично на всіх ринках. Характерною рисою є тенденція до
зменшення ролі держави у регулюванні цін, яке при недосконалому ринку
може мати негативні соціальні наслідки.
Отже, маркетингова цінова політика підприємства є одним з
найважливіших чинників, що суттєво впливає на його кінцеві результати. Це
зумовлено тим, що ринкова ціна перебирає на себе роль найважливішої
передумови досягнення підприємством його стратегічних цілей, стає
основним інструментом ринкової діяльності та конкурентної боротьби,
використовується в економічних розрахунках з суб’єктами маркетингового
середовища, служить надійним індикатором перевірки наявності попиту і
пропозиції. Хоча ціноутворення являється одним із найважливішим
елементом ринку, проте його не можна розглядати у відриві від інших
факторів. Тільки в комплексному підході, коли враховуються всі основні
фактори, що діють в процесі життєдіяльності підприємства, буде досягнуто
оптимальний результат.
Недоліками вітчизняного ціноутворення є переважання затратних
методів у формуванні цінової політики більшості вітчизняних підприємств,
що з огляду на все більшу роль ринкових відносин, часто не дає оперативно
реагувати підприємствам на зміни цін конкурентів, втрачаючи при цьому
ринки збуту. Ще одним недоліком є поступове самоусунення держави від
механізму утворення цін, хоча практика показує, що в розвинутих країнах
держава, навпаки, приймає саму активну участь в процесах ціноутворення.
Проте, хоч і повільно, цінова політика все більше підприємств
рухається у напряму до ринкових методів. Цьому, безумовно сприяє розвиток
та становлення національної школи маркетингу, коли посада маркетолога все
частіше включається до штатного розпису багатьох підприємств та
створюється все більше центрів маркетингових досліджень, які можуть
надати оперативну і кваліфіковану допомогу підприємству у розробленні
цінової політики.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу та інформатизація
бізнесу є важливими чинниками переорієнтації основних напрямів діяльності
більшості підприємств, у тому числі, виникненню нових видів маркетингу.
Одним із результатів науково-технічного прогресу є створення принципово
нового виду маркетингу – Інтернет-маркетингу. Питання Інтернетмаркетингу є предметом наукових досліджень багатьох іноземних авторів,
серед яких особливе місце займають дослідження Котлера Ф., Хенсона У.,
Хартмана А., Еванса Дж. та ін. У них, зокрема, досліджуються тенденції
розвитку віртуальної економіки, віртуальне мікро- та макросередовище,
питання формування та специфіки маркетингу в Інтернет-просторі тощо [3, c.9].
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..
Поява та розвиток Інтернет-маркетингу тісно переплітається із
виникненням та розвитком електронної комерції в бізнесі. Розвиток
інформаційних технологій, серед яких одне із ключових місць зайняла
мережа Інтернет, поява й бурхливе зростання електронної комерції стали
основою для появи нового напрямку в сучасній концепції маркетингу
взаємодії – Інтернет-маркетингу.
Сутність поняття «Інтернет-маркетинг» пояснюється різними вченими і
фахівцями-маркетологами по-різному. Постійний користувач Всесвітньої
мережі визначає Інтернет-маркетинг як комплекс спеціальних методів, що
дозволяють власникам веб-ресурсів просувати свій сайт в Інтернет,
розкручуючи, таким чином, торгову марку свого підприємства, отримувати,
застосовуючи мережеві технології, додатковий прибуток. На думку
Холмогорова В.В., Інтернет-маркетинг включає в себе цілий комплекс
дочірніх дисциплін [7, c.16-19].
Петрик О.А. в книзі «Інтернет-маркетинг» визначає спрямованість
даного напрямку маркетингу на «освоєння алгоритмів формування і
забезпечення високої ефективності рекламних кампаній, способів
правильного позиціонування торгової марки на ринку» [4, с.29].
Успенський І.В. відзначає, що поява Інтернет-маркетингу тісно
пов'язана з розвитком багатьох суміжних областей і, перш за все, основою
даної дисципліни є сам маркетинг. Під терміном Інтернет-маркетинг
розуміється теорія і методологія організації маркетингу в гіпермедійному
середовищі Інтернет [6, с.18].
Базуючись на різноманітних підходах до трактування поняття
«маркетинг» з урахуванням специфіки діяльності в мережі Інтернет висунуто
ряд визначень категорії «Інтернет-маркетинг»:
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1. Інтернет-маркетинг являє собою процес планування і втілення
задуму, ціноутворення, просування і реалізації ідей, продукції і послуг в
мережі Інтернет за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих осіб і
організацій.
2. Інтернет-маркетинг – сукупність послідовних організаційнотехнічних дій підприємства з вивчення 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.
3. Інтернет-маркетинг – система заходів щодо вивчення ринку в мережі
Інтернет і активного впливу на споживчий попит у її межах з метою
розширення збуту вироблених підприємствами товарів.
4. Інтернет-маркетинг – вид діяльності, спрямований на задоволення
потреб шляхом обміну через мережу Інтернет [3].
Використання Інтернету привносить нові особливості і переваги в
порівнянні з маркетингом, заснованим на традиційних технологіях. Ось деякі
з них:
1) Персоналізація взаємодії і перехід до персонального маркетингу.
Використовуючи засоби електронної взаємодії, компанії можуть отримувати
детальну інформацію про запити кожного індивідуального замовника і
автоматично надавати продукти та послуги, що відповідають індивідуальним
вимогам. Одним із простих прикладів цього може служити персональне
представлення веб-сайту для кожного з клієнтів або партнерів компанії.
2) Перехід ключової ролі від виробників до споживачів. Одними з
найбільш фундаментальних якостей, привнесених Інтернетом у світ сучасної
комерції, є перехід ключової ролі від виробників до споживачів. У такій
ситуації увага покупців стає найбільшою цінністю, а встановлені взаємини з
клієнтами – головним капіталом компаній.
3) Зниження трансформаційних витрат. Воно може досягатися за
рахунок оптимального вибору структури товарного асортименту, скорочення
часу на розробку і впровадження нової продукції, обґрунтованої політики
ціноутворення, зниження числа посередників, витрат на збут і т.д. [5].
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 поглиблення розвитку Інтернет-маркетингу в
Україні та залучення досвіду його використання іншими країнами [2].
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
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останнім часом відбувається перехід від використання застарілих веб-сайтів з
обмеженою функціональністю до концепції створення сайту як повноцінного
маркетингового інструменту [1].
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що 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.
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ПРОВІДНІ МІЖНАРОДНІ КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ ЯК
КОМПЛЕКСНИЙ КАНАЛ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Виставкова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної
світової економіки, оскільки відіграє важливу роль у зміцненні міжнародних
зв'язків, при цьому сприяє: підвищенню міжнародного іміджу держави;
розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі; залученню інвестицій та
кредитів, пропаганді нових технологій, нових видів продукції і послуг;
стимулюванню і закріпленню позитивних структурних змін в економіці;
науково-технічному і технологічному оновленню виробництва; розвитку
ділового туризму та ін. Варто відзначити й те, що міжнародна виставкова
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діяльність є одним із комунікативних каналів сучасних вітчизняних та
закордонних підприємств у світовій економічній системі.
У сучасних умовах виставкова діяльність належить до істотних
чинників, стимулюючих розвиток усіх галузей економіки. Важливим і
найстарішим сектором промислових виставок і ярмарків інформаційної
сфери традиційно є книжкові виставки. Окрім економічних, політичних,
інформаційних та соціальних аспектів, книжкові виставки і ярмарки носять
також яскраво виражений культурно-просвітницький характер, який
проявляється через низку івентів, що проходять у їх рамках, спрямованих,
зокрема, на інформування видавців, авторів, перекладачів, ілюстраторів про
новітні тенденції ринку, книжкові новинки та проекти; презентацію
перелічених вище суб’єктів книжкового ринку; піднесення престижу книги в
суспільстві та формуванні позитивного ставлення до читання як
альтернативи іншим формам дозвілля тощо.
Сьогодні в Україні проводиться близько півтора десятка книжкових
виставок і ярмарків, різних за кількістю задіяної виставкової площі, якістю
супутніх заходів, популярністю серед експонентів і відвідувачів [1, с. 26].
Відзначимо, що сьогодні поняття «виставка» значно розширилося і
розглядається як захід, пов'язаний з демонстрацією продукції, товарів та
послуг, який сприяє просуванню їх на внутрішній та зовнішній ринок з
урахуванням його кон'юнктури, створенню умов для проведення ділових
переговорів з метою укладення договорів про постачання або протоколів про
наміри, утворення спільних підприємств, отримання інвестицій [3].
На основі аналізу інформаційних, рекламних, довідкових матеріалів
встановлено, що на сьогодні спостерігається збільшення та урізноманітнення
програм івент-заходів, які проводяться в рамках міжнародних книжкових
виставок і ярмарків. Зокрема, це презентації книг, періодичних видань,
видавництв та видавничих проектів; зустрічі з провідними фахівцями галузі
та публічними особами; дискусії, семінари, тренінги, конференції, майстеркласи; вікторини, конкурси, благодійні акції, лотереї; урочисті церемонії
нагородження переможців різноманітних премій тощо.
Представницькі заходи книжкових виставок і ярмарків останнім часом
суттєво урізноманітнюються за рахунок сучасних креативних дійств,
перфомансів, поєднання різних культурно-мистецьких напрямів, наприклад,
літератури, музики, театру, живопису, кіно, навіть моди, кулінарії. Окремої
уваги заслуговує практика запрошення почесного гостя, яким може бути як
окрема країна, так і конкретна особа. У ролі почесного гостя книжкові
виставки і ярмарки відвідують відомі письменники, зірки шоу-бізнесу,
телебачення та ін. Важливу роль у процесі комунікації відіграють традиційні
та електронні ЗМІ, які всебічно освітлюють перебіг подій на виставках.
Таким чином, у практиці проведення сучасних книжкових виставок і
ярмарків формується широка програма івент-заходів, а їх кількість та якість,
значущість та результативність залежать від масштабності представницького
заходу. Всі ці заходи яскраво характеризують комунікаційний потенціал
виставкового заходу. Комунікаційний аспекти виставки має декілька вимірів:
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маркетинговий, соціальний, політичний[4, с. 124]. Виставка є комплексним
каналом комунікації: з одного боку, вона є каналом маркетингової,
міжособової, масової соціальної та інших типів комунікації; з іншого боку,
виставка використовує різноманітні види каналів комунікації: візуальний,
вербальний, перфомансний. Для ефективної виставкової діяльності
підприємства необхідно враховувати, що кожна конкретна виставка має свої
характеристики й особливості (місце й терміни проведення, характеристика
числа учасників, відвідувачів, рейтинг тощо), які з огляду на стратегію
підприємства важливо враховувати при плануванні маркетингової стратегії.
У світовій виставковій індустрії одним з найавторитетніших
міжнародних фахових об’єднань є Міжнародна асоціація виставкової
індустрії (UFI). Одним із основних напрямів її діяльності є оцінювання якості
виставкових заходів різних галузей економіки у всьому світі і надання цим
заходам спеціального статусу [4, с.211].
Один з найстаріших виставкових заходів, який цього року відзначив 50
річницю, – Болонський ярмарок дитячої книги. Болонський ярмарок дитячої
книги – найважливіший міжнародний захід, присвячений виданню
традиційної та цифрової дитячої книги, який сприяє продажу та
популяризації найкращих дитячих видань, мультимедійної продукції,
створює нові бізнесові можливості та допомагає налагоджувати професійні
контакти. Цього року виставку відвідали біля 1200 експонентів із 66 країн
світу, серед яких чотири фірми представляли Україну. Захід викликає високу
зацікавленість громадськості: більше 600 журналістів з провідних видань 70
країн світу акредитуються для висвітлення подій, що проходять у рамках
виставки.
Виставка «Cero A Cuatro» (м. Валенсія, Іспанія) позиціонується як
захід, що об’єднує представників різних галузей промисловості, які
обслуговують споживачів віком «від 0 до чотирьох» років. Завданням
виставки є пропозиція товарів, що сприяють вихованню всебічно розвиненої
дитини. Світ дитинства представлений такими секторами: дитяча та юнацька
мода, взуття, текстиль та тканини, ковдри та постіль, косметичні та
санітарно-гігієнічні товари, посуд, посаг немовлят, меблі, іграшки, подарунки
та ювелірні прикраси, дитячий транспорт, книги тощо. Окрім залучення
найвідоміших спеціалістів, важливою особливістю іспанської виставки є
підтримка майбутніх фахівців галузі – сьогоднішніх студентів, для
презентації робіт яких організована низка проектів «See me». 2011 р. у
виставці взяла участь рекордна кількість експонентів – представники з 50
країн світу, що свідчить про широку інтернаціоналізацію заходу [2, c.15].
Отже, міжнародні книжкові виставки є потужним соціокультурним
феноменом та каналом професійної комунікації, який дозволяє
налагоджувати контакти між суб’єктами книжкового ринку – видавцями,
поліграфістами, ілюстраторами, перекладачами, книго-розповсюджувачами,
бібліотекарями та авторами, покупцями книги; підвищувати якість
підготовки та поліграфічного виконання книги; формувати якісно новий
рівень представлення книги на ринку, доведення її до читача; пропагувати
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культуру читання серед дітей і дорослих. Участь вітчизняних фахівців
книжкової індустрії у провідних міжнародних галузевих виставках та
ярмарках повинна розглядатися як пріоритетний напрям їх розвитку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ЗАСОБАМИ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
Розвиток ринку освітніх послуг призвів до серйозних змін у сфері
освіти: з'явилася і продовжує посилюватися конкурентна боротьба між
навчальними закладами, істотно змінилися вимоги і цінності споживачів
(цільових аудиторій). Всі ці фактори диктують необхідність організації і
ведення маркетингової і рекламної діяльності ВНЗ.
Сьогодні освітні заклади почали займатися формуванням стратегії і
тактики маркетингової і комунікаційної діяльності. Професійний і
продуманий підхід до засобів просування освітніх послуг до споживача,
формування планів маркетингової та комунікаційної діяльності, проведення
маркетингових досліджень, ефективна організація рекламної діяльності - є
факторами і ресурсами успішного розвитку закладу. Для ефективного
просування організації необхідно використовувати різні комунікаційні
технології, об'єднуючи їх в систему продуманих стратегічно збудованих дій.
Кожна комунікаційна технологія, будь то реклама або зв'язки з
громадськістю, прямий маркетинг або ярмаркова і виставкова діяльність, має
свої особливості впливу на споживачів. Об'єднання різних комунікаційних
технологій в систему інтегрованих маркетингових комунікацій дозволяє
посилити ефективність кожної з них і, звичайно ж, загальну
результативність. Отже, інтегровані маркетингові комунікації - це: єдина
стратегія і система, яка об'єднує учасників, канали, прийоми і стиль
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корпоративних комунікацій вузу для досягнення маркетингових, іміджевих
та репутаційних цілей [2, с. 110].
Найбільш важливими для просування освітнього закладу є такі
елементи маркетингових комунікацій:
- реклама;
- зв'язки з громадськістю;
- прямий маркетинг;
- ярмаркова і виставкова діяльність;
- представництво вузу в Інтернеті.
Подібний розподіл є досить умовним, оскільки сучасні маркетингові
комунікації є інтегрованим комплексом, кожен засіб впливу може включати
елементи інших засобів.
Hайпопулярнішим
елементом
маркетингових
комунікацій
є
представництво ВНЗ в Інтернеті. Електронні комунікації включають як
мінімум чотири напрямки діяльності: створення та управління
корпоративним сайтом закладу; організація рекламних кампаній в Інтернет
просторі; співробітництво і розміщення різної інформації на галузевих
порталах; робота з блогами і в рамках соціальних мереж.
Сучасний корпоративний сайт навчального закладу є комунікаційною
структурою, покликаною об'єднувати всі рівні зовнішніх і внутрішніх
взаємодій, представляючи їх в Інтернеті. Він повинен реалізовувати всі
правила веб-дизайну, що покращують сприйняття (наприклад, спливаюче
меню), і веб-технології, що спрощують завантаження і навігацію (наприклад,
правило «трьох кліків», згідно з яким будь-яка інформація на сайті повинна
знаходиться на відстані не більше трьох клацань мишею). Фірмовий дизайн
сайту повинен бути таким, що запам'ятовується, але не відволікає від змісту;
сайт повинен підтримувати не тільки нові, але і старі версії браузерів, а його
робота повинна коректуватися грамотним персоналом. Корпоративний сайт
повинен бути привабливий для всіх груп відвідувачів, які є як
«випадковими», так і цільовими аудиторіями, на які будуть спрямовані
маркетингові зусилля. Для потенційних клієнтів на сайті повинні бути
представлені програми навчання, ціни, умови вступу, карта розташування
ВНЗ. Студенти повинні отримати доступ до інформації про події, що
відбуваються в організації, про розклад занять, датах сесій, екзаменаційних
питаннях, гуртожитках, мати особистий кабінет і т.д [4, с. 12].
Все більше освітніх закладів для ефективного просування об'єднують
різні комунікаційні технології в систему інтегрованих маркетингових
комунікацій. Ця система допомагає ретельно продумувати і координувати
роботу численних комунікаційних каналів, передаючи інформацію про
надання освітніх послуг, якість навчального процесу, про напрямки наукових
досліджень, кадровий потенціал, ступінь технічної оснащеності, можливості
роботи в сучасному інформаційному середовищі і т.п. ВНЗ може
використовувати засоби масової інформації для публікації іміджевих статей,
видавати свої буклети, проводити традиційні дні відкритих дверей і
презентації в гімназіях, коледжах. Крім цього для просування освітніх послуг
163

ВНЗ можуть використовуватися різні ювілеї або пам'ятні дати, зустрічі
випускників, установа асоціацій випускників, клубів почесних докторів,
проведені закладом конференції, семінари, круглі столи, проблемні дискусії.
Правильно спланована комбінація різних засобів впливу на споживача
приносить ефект незрівнянно більший, ніж просте додавання окремих
комунікаційних досягнень. Використовуючи різні способи комунікації,
необхідно стежити за тим, щоб вони реалізовувалися з єдиної точки зору і
все послання були витримані в рамках однієї концепції [1, с. 10].
Для залучення уваги потенційних клієнтів можна використовувати
наступні інструменти Інтернет реклами:
- просування сайту закладу;
- банерна реклама;
- контекстна реклама.
Просування сайту вузу - покликане забезпечити стабільний потік
клієнтів з пошукових систем Яндекс, Гугл, Рамблер та інших за умови
потрапляння сайту в топ 10 за результатами пошуку за певними ключовими
словами. Ключові слова можуть бути наступні: «друга вища», «навчання»,
«курси реклами» і т.п. Таке просування займає деякий час до отримання
результату (попадання сайту навчального закладу в ТОП-10 пошукової
системи), зазвичай 2-4 місяці. Якщо домен сайту новий термін може
зрушитися ще на 3-4 місяці. При цьому треба розуміти, що витрати на
просування сайту навчального закладу необхідно здійснювати з першого дня.
Але вартість залучення клієнтів, які прийшли з пошукових систем, в
результаті просування буде відносно дешевше, ніж з отриманих з
використанням інших джерел.
Банерна реклама освітніх послуг - просування освітніх послуг шляхом
розміщення графічних, іноді анімаційних, блоків (картинок) на різних сайтах.
Багато тематичних майданчиків (Інтернет - портали) також мають
форуми, де відвідувачі спілкуються між собою і обговорюють хвилюючі їх
теми. Ставши активним учасником таких дискусій можна (діючи не
нав'язливо) спонукати потенційних споживачів стати вашими клієнтами або
нівелювати якісь негативні дискусії [3].
Доцільніше для подібної реклами використовувати сайти освітньої і
близько освітньої тематики, наприклад: ukrreferat.uа, referat.uа і т.д.
Для реклами інституту доцільно вибирати Інтернет сайти з великою
відвідуваністю, цільова аудиторія яких - це випускники шкіл, коледжів і їх
батьки. Це можуть бути довідкові сайти навчальних закладів, сайти з
рейтингами ВНЗ, сайти для підготовки до ЗНО, сайти з рефератами і т.п.
Рекламувати ВНЗ можна на таких спеціалізованих майданчиках, як: osvita.ua,
testportal.gov.ua, textreferat.com, edu.meta.ua - або в соціальних мережах:
vkontakte.com, odnoklassniki.ru.
Контекстна реклама освітніх послуг - один з найефективніших видів
Інтернет реклами, націлений в першу чергу не на формування іміджу, а саме
на конкретні продажу. Реклама освітніх послуг буде розміщена правіше і
вище природних результатів пошуку в Яндексі, Рамблері або Google.
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Контекстна реклама навчального закладу має незаперечну перевагу - це те,
що вона показується тільки тим користувачем, які зацікавлені в придбанні
певних продуктів або послуг. А оплата відбувається тільки тоді, коли
користувач переходить на ваш сайт. Контекстна реклама навчального
закладу добре працює і тоді, коли необхідно максимально швидко
повідомити потенційним клієнтам про вашу пропозицію, наприклад, в період
подачі документів до коледжів та інститутів.
Отже, для досягнення максимального ефекту від розміщення реклами
освітніх послуг в Інтернеті ми рекомендуємо комбінувати перераховані вище
інструменти.
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ЗАВДАННЯ ТА СТУКТУРА
На сьогодні в умовах жорсткої конкуренції саме властивості і
характеристики товару визначають напрям ринкової і всієї виробничої
політики підприємства. Всі заходи, які пов’язані з товаром, тобто його
створення, виробництво і удосконалення, реалізація на ринках, сервісне і
передпродажне обслуговування, розробка рекламних заходів, а також зняття
товару з виробництва, безсумнівно займають центральне місце в усій
діяльності товаровиробника і є складовими його товарної політики.
Маркетинговій товарній політиці підприємства присвячено досить
багато наукових праць таких вчених: Ф. Котлер, Г. Амстронг, П. Дойль,
М. Мак-Дональд та Г. Черчилль. Останніми роками такі питання
розглядаються і вітчизняними економістами. Найбільшого відгуку згадана
проблема знайшла у працях Голошубової Н., Ілляшенка С., Кардаша В.,
Сербіненка Н., Гергєль М. та ін..
Товарна політика - це конкретна дiяльнiсть фiрми, що відповідає
маркетинговій стратегiї, спрямована на вивчення способів підвищення
конкурентоспроможностi продукції, яка випускається, перш за все, її якісних
характеристик, створення нових товарів, формування асортименту й
управління ним, пошук сегментів ринку, розроблення та здійснення стратегiї
упаковки, маркування, обслуговування товарiв та ін. [1, с. 160].
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Товар визначається як річ, послуга або ідея, яка складається із
сукупності матеріальних і нематеріальних характеристик, завдяки яким їх
купують в обмін на гроші чи інші цінності [2, с. 127].
Маркетингова товарна політика визначається як комплекс заходів зі
створення товарів (послуг) і управління ними для задоволення потреб
споживачів і отримання підприємством прибутку [3, с. 168].
До завдань маркетингової товарної політики відносяться:
- формування ідеї та реальне створення ексклюзивного товару,
стосовно якого решта факторів маркетингу мала б виключно додатковий
(обслуговуючий) характер;
- розроблення нового товару та оновлення тих виробів, що вже існують
на ринку;
- розроблення товарного асортименту, упаковки та товарних марок;
- забезпечення якості та конкурентоспроможності товарів;
- позиціонування товарів на ринку;
- аналіз та прогнозування життєвого циклу товарів [1, с. 166].
Структура маркетингової товарної політики складається з трьох
основних блоків:
- розроблення товару;
- обслуговування товару;
- виведення застарілих товарів з ринку (елімінування).
Найвагомішим і найважливішим із наведених блоків є перший розробка.
Вона може здійснюватися у двох напрямах: створення принципово
нового продукту або вдосконалення товарів, які вже обертаються на ринку.
Створення нового продукту дає фірмі можливість швидкої перемоги в
конкурентній боротьбі, значного розширення частки ринку, зайняття позиції
лідера, завоювання певної ринкової ніші.
Наступний напрям блоку розробки пов'язаний з модифікацією або
модернізацією вже наявних товарів. Він менш ризикований для фірми, але й
менш прибутковий. Під час його використання фірма акцентує увагу на зміні
певних споживчих характеристик товару відповідно до запитів цільової
аудиторії, роблячи вагомішою вигоду від споживання або експлуатації
[2, c. 133].
Другий блок маркетингової товарної політики - обслуговування пов'язаний з процесами, які дають можливість зберегти ту сукупність
характеристик товару, що задовольняє певні потреби обслуговуваних
сегментів покупців та забезпечує фірмі активний і стабільний збут.
Елімінування пов’язане з ретельним аналізом кон’юнктури ринку і у
разі зниження попиту на товар – розроблення заходів щодо його виведення з
ринку. У цьому блоці при аналізі кон’юнктури спостерігаються такі тенденції
як скорочення обсягів попиту та збуту; з скорочення норми прибутку,
зменшення частки ринку; зростання витрат обігу; поява більш досконалого
товару-аналога; активізація діяльності конкурентів [2, с. 134].
Результати маркетингового контролю управління маркетинговою
товарною політикою, а саме: аналіз товарного потенціалу підприємства
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сприяють формуванню стратегій змін в управлінні маркетинговою товарною
політикою. З урахуванням цього виділяються наступні стратегії:
1. Стратегія підтримки, що припускає постійне вдосконалення
товарного потенціалу підприємства, моніторинг нових технологій в
маркетингу, менеджменті та їхнє впровадження в процесах управління
маркетинговою товарною політикою, але не потребує значних змін;
приділення уваги стратегічному контролю щодо реалізації стратегій у блоках
ресурсного, маркетингового та управлінського товарного потенціалу, або на
рівні визначених факторів кожного блоку товарного потенціалу, які мають
високий стан розвитку;
2. Стратегія модифікації, що потребує незначних змін ресурсного,
маркетингового та управлінського блоків товарного потенціалу або на рівні
визначених факторів кожного блоку товарного потенціалу, які мають
середній стан розвитку; посилення стратегічного та тактичного контролю
щодо реалізації стратегій у товарному потенціалі підприємства);
3. Стратегія оновлення, що потребує значних та корінних змін у всьому
товарному потенціалі або на рівні визначених факторів кожного блоку
товарного потенціалу, які мають низький стан розвитку; посилення
попереднього, поточного, заключного, оперативного, тактичного та
стратегічного контролю щодо реалізації стратегій у товарному потенціалі
підприємства; залучення провідних спеціалістів у даній галузі та підвищення
кваліфікації працівників [3, с. 172].
Отже, маркетингова товарна політика – це маркетингова діяльність
підприємства, яка здійснюється в рамках визначення і задоволення потреб
споживачів, як засобу досягнення стратегічних і тактичних цілей
підприємства, і пов’язана з розробкою та впровадженням нових,
обслуговуванням існуючих та вилученням застарілих товарів.
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результати діяльності різних сфер бізнесу. Сьогодні споживачеві
пропонується все, що він може потребувати і навіть більше. При такій
великій кількості пропозицій, споживач задається лише одним питанням: «Де
саме і яким чином придбати той чи інший продукт?». А виробнику важливо
знати не стільки те, чого потребує споживач, скільки те, як ефективніше
донести інформацію про свій продукт його цільовій аудиторії.
Як і в інших сферах бізнесу, число підприємств в туризмі збільшується
з кожним роком. Це змушує фірми впроваджувати у свою діяльність нові
технології управління, виробництва і збуту, так як інновації сприяють
розвитку конкурентних переваг.
Інновації й інноваційна діяльність традиційно представляються як
напрямок науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складовій)
і як процес, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і
розробок у практику. Однак зміст поняття «інновація» більш широкий.
Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання
науково-технічних розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті,
процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як явний фактора
зміни, як результат діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт,
технологічні процеси, нові послуги і нові підходи до задоволення соціальних
потреб.
Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами
(ГАТС), у туристській сфері розвивається інноваційна діяльність за трьома
напрямками:
1. Впровадження нововведень (організаційні інновації), пов'язаних з
розвитком підприємства і туристського бізнесу в системі і структурі
управління,
включаючи
реорганізацію,
укрупнення,
поглинання
конкуруючих суб'єктів на основі новітньої техніки і передових технологій
кадрової політики (оновлення та заміна кадрового складу, система
підвищення кваліфікації, перепідготовка та стимулювання працівників);
раціональної економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних
форм обліку і звітності, що забезпечують стійкість становища та розвитку
підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби
цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період часу
клієнтів.
3. Періодичні нововведення (продуктові інновації), спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристичного продукту, його позиціонування і
дають конкурентні переваги.
До порівняно недавнього часу, аналіз ринку, вивчення попиту,
рекламна та інша маркетингова діяльність вимагали високих фінансових
витрат, тому ця діяльність була доступною лише великим підприємствам, що
володіли відповідною матеріально-технічною базою. Але з розвитком мережі
Інтернет, витрати на маркетинг значно знижуються, з'являються нові способи
аналізу ринку і попиту, види реклами та торгівлі. На даний час, переважна
більшість турагентств мають власні веб-сайти, Інтернет-представництва та
системи онлайн-бронювання турів [2, c.4].
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Нові Інтернет-системи дозволяють одержувати інформацію про
тенденції ринку, потреби клієнтів, найпотенційніших клієнтів і навіть
продукти конкурентів у режимі «реального часу», достовірно і без
посередників. Ця інформація в подальшому може бути використана при
проведенні рекламних компаній. Сучасні системи Інтернет-реклами здатні
ідентифікувати респондента (користувача потенційного споживача) за
різними характеристиками: стать, вік, регіон проживання і т.д. і транслювати
йому лише ті рекламні оголошення, які відповідають його інтересам,
вимогам яких відповідає він. Крім аналізу та реклами, існують системи
онлайн-бронювання (онлайн-торгівлі), дозволяють також визначати найбільш
підходящий споживачеві продукт виходячи з його попередніх запитів, і
пропонують скористатися пропозицією фірми, не виходячи з будинку або
офісу, сплативши і оформивши турпродукт за допомогою систем Інтернетплатежів.
Одна з систем Інтернет-бронювання, широко поширена в Українї, Bronni.ru - працює за принципом ІТ-аутсорсингу. ІТ-аутсорсинг припускає
делегування зовнішньої спеціалізованої компанії вирішення питань,
пов'язаних з розробкою, впровадженням і супроводом інформаційних систем
як цілком на рівні інфраструктури підприємства (супровід обладнання або
ПО), так і обсягів робіт, пов'язаних з розвитком та/або підтримкою
функціонування окремих ділянок системи (програмування, хостинг,
тестування тощо). В даному випадку, система Bronni.ru пропонує готовий
Інтернет-продукт, що представляє собою єдиний інформаційний простір для
всіх суб'єктів туристичного ринку [3,c.117].
Завдяки Інтернет-сервісу Bronni.ru туроператор, що експортує свої
турпродукти в систему Bronni, отримує можливість взаємодії з великим
числом турагентств, збільшення обсягу продажів і економії ресурсів на
утримання штату менеджерів з продажу і офісів продажів. Турагенти завдяки
системі Bronni отримують можливість розміщення системи Онлайнбронювання на власному веб-сайті (що підвищує привабливість веб-сайту, на
підсвідомому рівні вселяє довіру споживача до даного туристському
підприємству), а також спрощення комунікації з аудиторією. Користувачі
отримують зручність і економію часу на пошук та придбання відповідного
турпродукту [1, c.44].
Беручи до уваги специфіку туристських послуг - неможливість
споживання продукту в місці його придбання і високий ризик незадоволення
турпродуктом, фахівці в галузях дизайну, Інтернет-технологій та туризму
розробили новий спосіб презентації турпродукту - так званий «Віртуальний
Тур». Цей спосіб маркетингових комунікацій, на даний момент, ще не
поширений повсюдно, але вже є ряд компаній, що пропонують туристським
підприємствам розробку подібних рішень, знову-таки, за принципом
аутсорсингу.
Існують Інтернет-портали та системи бронювання, де користувачам
пропонують ознайомитися з придбаним туром «віртуально». «Віртуальний
Тур» демонструє не тільки те, як виглядають номери готелів, пляжі, прилеглі
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території та пам'ятки туристського регіону, але й дає можливість «зазирнути»
у готель, «пройтися» по пляжу і навіть поспілкуватися з адміністратором
готелю допомогою Онлайн відео-зв'язку у режимі «реального часу». У
деяких компаніях «Віртуальний Тур» клієнту надається безкоштовно, в
якості рекламного матеріалу, в інших - за окрему плату [4,c.353].
За останні 5 років Інтернет-технології міцно закріпилися в нашому
житті, і, з кожним роком, їх потенціал зростає. В осяжному майбутньому,
аналітики прогнозують значне збільшення частки Інтернет-офісів, Онлайнмагазинів та інших веб-сервісів. В Україні ситуація з розвитком інноваційних
туристських технологій в мережі Інтернет дещо ускладнена законодавчими
обмеженнями на підприємницьку діяльність і певною недовірою громадян
Інтернет-технологій. Але, можливо, вже через кілька років після прийняття
низки законів про Інтернет-комерції та оформленні документів «онлайн»,
туристський бізнес перейде на новий, високотехнологічний рівень.
Список використаних джерел:
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2.Седик О. Індустрія туризму //Хрещатик. - №164. - 4 листопада 2011 року. С. 3-5.
3.Смаль І.В. Туристична індустрія України: сучасний стан і перспективи
розвитку //Туристично-краєзнавчі дослідження. – К., 2012. – С. 116-118.
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УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ПЛАНШЕТНИХ КОМП'ЮТЕРІВ: ОСНОВНІ
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Стрімкий розвиток та інтенсивне зростання ринку планшетних
комп’ютерів в порівнянні з ринком інших медіа пристроїв зумовлює
актуальність теми дослідження.
Метою даної роботи є ознайомитися з українським ринком планшетних
комп’ютерів, визначити його основні тенденції та перспективи розвитку на
майбутнє.
Планшетний комп'ютер – це в першу чергу пристрій для споживання
цифрового контенту. Використовуючи планшет дуже зручно читати
електронні книги, документи, переглядати сайти, відео, фотографії,
презентації [1].
У торгівлі пропонуються кілька різновидів планшетів:
- ноутбук-трансформери: завдяки спеціальній конструкції сенсорний
монітор можна розгорнути і покласти на клавіатуру, після чого працювати як з
планшетом;
- ультрамобільний комп'ютер (UMPC): пристрій вагою не більше 900 г, із
сенсорним екраном з діагоналлю до 7 дюймів, основними мультимедійними
функціями є вбудована камера та гучномовець, можливість підключення
різних периферійних пристроїв, здатний працювати до 48 годин автономно;
- інтернет-планшет: пристрій з діагоналлю 4 – 11 дюймів, оснащений
можливістю постійного підключення до Інтернету через Wi-Fi або 3G / 4G з'єднання. Відрізняється спрощеним інтерфейсом, що більше нагадує інтерфейс
смартфона, ніж ПК та тривалим часом автономної роботи до 36 годин;
Необхідно відзначити, що продажі планшетів в 2015 році зросли на
170%, в той час як смартфонів - тільки на 50%, а ноутбуків і персональних
комп'ютерів - зменшилися на 6% і 28% відповідно. При цьому відзначається
падіння попиту на персональні комп'ютери. Таке падіння попиту на
ноутбуки, пов'язане в першу чергу з активним ростом продажів планшетів.
Але зменшилася частка недорогих (до 2 тис. грн.) та дорогих (від 3 тис. грн.)
планшетів. Найбільш активно зросли продажі в середньому ціновому
сегменті.
Український ринок планшетів є третім за величиною в Центральній та
Східній Європі. Поставки цих пристроїв в Україну ростуть більш ніж на
100% рік до року. У 2015 році ринок, в порівнянні з аналогічним періодом
2014 року, збільшився на 233% і склав майже 326 тис. штук, в грошовому
вираженні – 90 млн. доларів [2].
171

В цілому, з початку року в Україні було поставлено 784 тис. планшетів об'ем ринку в грошах становить більш ніж 218 млн. доларів. Таким чином, за
поставкам України випереджає тільки Росія (2,4 млн. пристроїв в 2015 році) і
Польща (500 тис. пристроїв). Тим часом, за темпами зростання рику
планшетів Україна поступається тільки Румунії (259%).
Найбільша частка в поставках у 2015 році традиційно припала на 7 дюймові
моделі - 63%, а на пристрої з матрицями 8 – 9,7 дюйма і 10 – 11,6 дюйма – 15% і
22% відповідно. Розподіл ринку планшетів за брендами вказано на рис.1.
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Рис.1 Ринок планшетних пристроїв за брендами у 2015 р.
За даними мережі магазинів на українському ринку планшетних
комп'ютерів домінують такі бренди Samsung (Корея), Asus (Китайська
Республіка), Lenovo (Китай), Prestigio (Кіпр).
У 2014 році на ринку з'явилася велика кількість нових планшетів, так
званих b–брендів KindleFire (США), Pocketbook (Швейцарія), які продаються
в нижньому і середньому цінових сегментах і надають оптимальний
співвідношення «ціна - якість». За рівнем якості ці пристрої конкурують з
відомими брендами як: Samsung, Asus, Lenovo тощо [2].
Отже, за прогнозами, це може привести до того, що 4 – 5 брендів, які
раніше у споживачів не асоціювати з виробниками планшетів, по підсумками
наступного року займуть до 60% ринку. Поставки планшетів продовжують
своє зростання і досягнуть в майбутньому році рівня в 285 млн. пристроїв, а
через ще три роки, тобто у 2019 році вони досягнуть рівня в 396 млн. Варто
зазначити, що Samsung і Asus як і раніше будуть залишатися лідерами ринку
планшетних пристроїв найближчим часом, а збільшення поставок пристроїв з
операційною системою Android призведе до збільшення об'ємів світових
поставок планшетних пристроїв.
Список використаних джерел:
1. Омельченко П. К. Товарознавча оцінка електронної техніки / П. К. Омельченко
// Товарознавство та експертиза товарів. – 2014. – №3. – С. 22 – 27.
2. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ СИРУ В УКРАЇНІ
Актуальність теми полягає у тому, що одним із головних елементів
продовольчого ринку країни є ринок молока та молокопродуктів, який не
повинен залишатися непрогнозованим і непередбачуваним для всіх
операторів ринку, в тому числі держави. Від його розвитку залежить не
тільки здоров’я всього населення, але й рівень соціальної напруги в країні,
особливо в сільській місцевості. Значну увагу мoлoкoперерoбні підприємства
приділяли рoзвитку вирoбництва кислoмoлoчнoї прoдукції, яка була
найприбуткoвішoю. При цьoму ринoк кислoмoлoчнoї прoдукції
характеризувався висoким рівнем кoнкуренції, яка пoсилювалася за рахунoк
імпoрту. Ринок сиру є одним із найдинамічніших споживчих сегментів із
стійким приростом обсягів виробництва, споживання та охоплення
міжнародних ринків, що і обумовлює актуальність цього дослідження.
Дослідження питань розвитку цього ринку знайшли своє втілення у
наукових працях В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, П.С. Березівського,
В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського, Ю.М. Макаренка та інших вітчизняних
науковців. Та незважаючи на існуючі дослідження, слід відзначити
недостатність вивчення сучасних тенденцій розвитку ринку сиру в Україні.
Метою дослідження являється проведення моніторингу сучасного стану
ринку сиру в Україні і визначення основних тенденцій, які найближчим
часом домінуватимуть на ньому. У зв’язку з цим виконували комплекс
спостережень реалізації, імпорту і експорту сичужних сирів в Україні і світі.
Сир – це молочний продукт масового споживання, для якого характерна
висока біологічна і харчова цінність. Завдяки хімічному складу і специфічній
технології виготовлення його зараховують до дієтичних продуктів. Сир є
джерелом незамінних амінокислот (триптофану, лізину, метіоніну), у ньому
міститься до 22% білків, тобто більше ніж у м’ясі, до 30–50 % і більше жиру
на суху речовину, від 400 до 700 мг % мінеральних солей кальцію та фосфору
і всі вітаміни молока [7].
Сир в Україні, хоча й вважається продуктом масового споживання,
проте завдяки високій ціні він ще продовжує, особливо останнім часом,
залишатись урбаністичним продуктом, оскільки основними споживачами
його (90 %) є мешканці міст. Визначальною тенденцією на ринку молока
України останні чотири роки було значне підвищення цін як на молочну
сировину, так і на готову продукцію. Високий рівень цін не тільки сприяв
зростанню ефективності роботи молочної галузі, але й значно мотивував
імпорт закордонної молочної продукції на український ринок, зокрема і на
ринок сирів. В Україні виробництво сиру освоєно в ХХ столітті. Нині в
Україні 12 великих підприємств виробляють 60 % сиру та сирної продукції
(108 тис. т), 87 молочних підприємств середньої потужності – 50 тис. т сиру і
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Визначальною тенденцією на ринку молока України останні чотири
роки було значне підвищення цін як на молочну сировину, так і на готову
продукцію. Високий рівень цін не тільки сприяв зростанню ефективності
роботи молочної галузі, але й значно мотивував імпорт закордонної молочної
продукції на український ринок, зокрема і на ринок сирів. Номенклатуру
ринку сирів характеризують зміни структури їх асортименту. Це покращення
відбулося за рахунок зростання частки як натуральних, так і перероблених
сирів.
Ринок сирів України представлений такими маркетинговими групами:
сичужні та плавлені сири. Сичужні сири розподіляються на тверді та
напівтверді сири, свіжі та розсільні сири, м‘які сири, інші сири, сирні тверді
продукти. Група плавлених сирів розподіляється за такими видами як
плавлені сири та сирні плавлені продукти. Обсяг виробництва сиру в Україні
за чотири роки зменшився на 21%, експорт – на 26%, але зростання обсягів
імпорту (на 73 %) почало суттєво впливати на загальний обсяг пропозиції
сиру на внутрішньому ринку України, який за 2015 р., у порівнянні з 2013 р.,
зріс на 6 % і досяг 124,3 тис. т (табл.1) [3].
Таблиця 1
Обсяги виробництва, експорту, імпорту та загальної пропозиції сиру у
2012 – 2015 рр., тис. т
Рік

Показник
Виробництво
Експорт
Імпорт
Пропозиція на
внутрішньому
ринку

2012
207
79,3
11,2

2013
178
80,3
12,2

2014
168
67,7
17,1

2015
164
759
19,3

138,9

110

117,4

124,3

Структура ємності ринку сиру та сирних продуктів у 2015 році така:
- сичужні сири – 54,9% ( 90,04 тис.т);
- плавлені сири – 12,3% (20,17 тис.т);
- плавлені сирні продукти – 15,7% ( 25,75 тис.т);
- тверді сирні продукти – 17,1% (28,04 тис.т) [2].
Основним покупцем українських сирів вже багато років залишається
Російська Федерація (один із найбільших імпортерів у світі), хоча останнім
часом обсяги експорту сирів з України до РФ зменшуються. Так, протягом
2010 – 2013 рр. обсяг експорту сирів до Росії зменшився на 24,4% до 49,9 тис.
т. Зменшення українського експорту відбувалося у 2012 – 2013 рр., коли РФ
почала активно застосовувати нетарифні важелі впливу для обмеження
імпорту української молочної продукції. Економічним мотивом цих заходів
був захист російських виробників молочної продукції, а обґрунтуванням
заборонних заходів була, на думку російської сторони, низька якість
української продукції та вміст у сирах рослинних жирів, що, до речі, не
знайшло підтвердження. Найбільше потерпали від сирної війни ПП
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«Прометей», АТ «Пирятинський сирзавод», ТОВ «Гадячсир», Баштанський
та Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька
маслосирбаза. Іншим суттєвим фактором, але більш ринковим, став рівень
цін на сири, що експортуються до РФ. Середньорічний їх рівень у 2014 р. зріс
на 13% і становив 6301 дол. США за 1 т, що було найвищим показником
серед країн-покупців українських сирів та на 4 – 5% перевищувало ціни
європейських сирів. Тому, цілком обґрунтовано, що у конкуренції на
території Росії між українськими та європейськими сирами, які дешевші за
українські, поступово перемагають останні [4].
Імпорт сирів в Україну до 2010 р. був практично непомітний. Винятком
стали 2010 – 2011 р., коли імпорт різко виріс – в 4,3 раза і ця тенденція
зберігається і до нині. Це пов'язано з проблемами на ринку молока, що
викликало зростання цін практично на всю молочну продукцію в Україні.
Цим скористалися іноземні виробники, побачивши в Україні перспективний
ринок збуту своєї продукції. Значна частка імпортованого сирного потоку
припадає на російських і польських виробників. Крім того, сир в Україну
ввозять з Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів.
Якщо у 2010 році основним постачальником сирів була РФ, яка займала
61% у структурі імпорту, то вже 2015 року – лише 18,9%. Фактичні обсяги
імпорту з РФ зменшилися на 53%, до 3,7 тис. т. Обсяги імпорту сирів із
Республіки Білорусь зросли у 6,6 раза, до 1,1 тис. т, що призвело до
збільшення частки Білорусі у структурі українського імпорту з 2% – у 2012
р., до 6% – у 2015 р. Слід зазначити, що в Білорусі рівень закупівельних цін
на молочну сировину встановлюється на рівні, нижчому ніж в Україні та
Європі, що штучно робить білоруську продукцію з молока більш
привабливою за ціною за рахунок такого сприяння держави [5].
Крім того, тенденцією останніх років було значне нарощування імпорту
до України сирів із країн ЄС. Якщо у 2012 р. обсяг їх імпорту становив 4 тис.
т, тобто 36% у структурі імпорту, то у 2015 р. обсяги зросли до 13,4 тис. т,
що зумовило збільшення частки до 69%. Слід зазначити, що європейські
сири завжди були найдорожчими, хоча середньорічна ціна імпорту за чотири
останніх роки показала тенденцію до зниження. Поряд із цим, сири з Білорусі
та Росії подорожчали на 90% та 42% відповідно. Безперечним лідером серед
країн ЄС з імпорту сиру в Україну є Польща, яка за чотири роки збільшила
обсяги майже у 4 рази, до 6,1 тис. т. Після Польщі, у рейтингу європейських
країн – експортерів, знаходиться Німеччина, яка показала 6,5 разове
зростання, до 2,23 тис. т. [6].
Отже, зростання купівельної активності на ринку твердих сирів України
нині не спостерігається, що стримує можливості нарощування обсягів
реалізації на внутрішньому ринку. Значною мірою така ситуація залежить від
ситуації на сировинних ринках молока. На цьому етапі український ринок
твердого сиру є сформованим і консолідованим. На ньому присутні лідери,
які продовжують заявляти про плани на розширення. Для того, щоб і надалі
нарощувати виробництво і продажі, потрібно шукати нові ринки збуту
продукції, чим і займаються вітчизняні виробники. Вітчизняні виробники
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молочної продукції мають потенціал у нарощуванні обсягів виробництва за
рахунок створення власної сировинної бази, у тому числі, й шляхом
розбудови ефективно діючих молочних кооперативів та оптимальної
логістичної системи молочного ринку. Це, в свою чергу, дозволить
виробляти молочну продукцію високої якості, яка йтиме на внутрішній
ринок. Адже активне зростання імпорту та внутрішнього споживання дорогої
європейської продукції говорить про певну готовність внутрішнього ринку
споживати більш дорогу та якісну молочну продукцію.
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ресурс]: підручник / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. – Харчові продукти К.: Центр учбової літератури, 2009. - 544 с.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ ІННОВАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ ТОВ
«ВІНПРОДТРЕЙД»
Маркетингові інновації на практиці використовуються підприємствами,
яким необхідно підвищити свою конкурентоспроможність, а так само для
підвищення прибутковості організації. Маркетингові інновації спрямовані на
більш повне задоволення потреб споживачів, розширення їх складу, відкриття
нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів.Розрахунки
показників проводять для того, щоб з'ясувати, на скільки ефективні, прибуткові
і виправдані капіталовкладення розробляється інновації.
Основними завданнями відділу маркетингу на підприємстві ТОВ
«Вінпродтрейд» є: завоювання нових сегментів ринку, а так само зростання
обсягу продажів. Для вирішення цих завдань проводиться аналіз ринку, а
саме вивчення попиту та пропозиції. Так само проводяться маркетингові
дослідження, а саме збір та обробка аналізу інформації, з метою зменшення
невизначеності при прийнятті дослідних рішень.
177

Основними завданнями відділу персоналу є: розробка системи
преміювання та підвищення кваліфікації робітників, для більш ефективного
виконання своєї роботи, що призведе до підвищення прибутку організації.
Основними завданнями відділу виробництва є: купівля нового
обладнання, а саме нових автомобілів, необхідного для виконання нових
послуг з доставки товару. Нещодавно для досягнення отримання більшого
прибутку, підприємство ТОВ «Вінпродтрейд» переїхало на нову адресу та
почало будівництво нових – більш просторих складів, а також обрало для
цього більш вигідний район міста для доставки товарів в будь-яку частину
міста Вінниці та найближчих областей.
Саме тому, підприємство ТОВ «Вінпродтрейд» насамперед складає план
дій, по впровадженню інноваційних технологій, який складається з таких
етапів:
1) Сформульована інноваційна ідея і визначена кінцева мета
запропонованого проекту, визначено шлях його реалізації. Наприклад, в
нашому випадку – підвищення рівня попиту. Перед розробкою інновації:
• проведений збір та аналіз відомостей про ставлення споживачів фізичних осіб до майбутніх інновацій;
• визначена оцінка нововведень, що відображається в звітності
підприємства ТОВ «Вінпродтрейд»;
• проведені маркетингові дослідження, з метою вивчення доцільності
інновації;
• визначені потреби у виробничих потужностях і матеріальних ресурсах;
• проведено аналіз ринкової кон'юнктури, конкурентів.
2) Розробка інноваційного проекту(створення технічного завдання
інноваційного проекту), що складається з:
• мети;
• змісту;
• порядку виконання робіт;
• способів здійснення намічених планів;
3) Етап реалізації інноваційного проекту. На цьому етапі завершені
заходи з підготовки виробничих потужностей для здійснення інновації, тобто
виробничі потужності підприємства повністю готові до роботи.
Підприємство ТОВ «Вінпродтрейд» в своїй діяльності для досягнення
мети використовує два методи інновацій.
Системні (інкрементальні) інновації постають на основі ухваленої на
підприємстві «Вінпродтрейд» системи їх створення. Вони базуються
передусім на пошуку рішень щодо скорочення витрат, вдосконалення
технологічних процесів, на новій системі організації фірми у рамках
визначеного процесу діяльності, тобто на постачанні товарів до споживачів.
Наслідком інновації на підприємстві ТОВ «Вінпродтрейд» є по-новому
організоване постачання товарів. Тобто покупець(споживач) може не лише
власним транспортом забирати товар, а при перерахуванні коштів,
автомобіль підприємства вивозить партію товарів. Організовується також
прийом заявок через Інтернет, та навіть можливий виїзд працівника до
замовника
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Системні (інкрементальні) інновації передбачають навчання персоналу
підприємства «Вінпродтрейд» та участь у здійсненні відповідних заходів
досить численної групи працівників вищого та нижчого рівня: проходження
курсів підвищення кваліфікації в зв’язку з розвитком техніки та підвищенням
рівнів стандартів.
Одиничні (стихійні) інновації, на противагу до системних
(інкрементальних), є випадком у діяльності підприємства. Вони не є
наслідком існуючої системи, а скоріше відповіддю на нові можливості або
загрози. Такими прикладами на підприємстві ТОВ «Вінпродтрейд» є пошук
нового виду продукції, придбання ліцензії (на алкоголь та тютюнові вироби),
зміна технології доставки чи системи управління, які постають на підставі
викликів середовища або ж аналізу стану підприємства, що його здійснюють
фахівці.
Звичайно можна використовувати і інші інноваційні технології, проте на
підприємстві ТОВ «Вінпродтрейд» вони поки в стадії розробки. Можливо з
часом будуть використовуватись радикальні інновації, тобто такі які
запроваджують нову продукцію, а відповідно і нових інновацій, але поки
таки змін немає.
У процесі дослідження розглядалася інноваційна діяльність підприємств
як сумарний підсумок їх активності. Завдяки зарахуванню частини
організаційних змін до провісників інновації ми отримали набагато ширше
дослідницьке поле, ніж це було б можливим за обмеження дослідження
колом технічних інновацій.
Список використаних джерел:
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3. Інформація від працівників підприємства ТОВ «Вінпродтрейд».
Дарина Дичук
Науковий керівник: Бевза С.С., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА
Хліб уже давно перестав бути просто їжею для представників багатьох
народів. Він є найбільш доступним продуктом для корекції харчової та
біологічної цінності раціону харчування людини, оскільки хліб – продукт
щоденного споживання та має соціальне значення. Сучасний споживач добре
проінформований про те, що їжа та здоров’я щільно пов’язані між собою.
В Україна постійно зростає інтерес не лише до здорового способу життя,
а й до здорової їжі, яка має бути не лише смачною, а й корисною. З метою
виявлення задоволення потреб « здоровими» харчовими продуктами
споживачів в мережі супермаркетів «Грош», «Сільпо» м. Вінниці, здобувачі
ВТЕК КНТЕУ провели опитування. З результатами якого виявилося, що 68%
респондентів намагаються вести здоровий спосіб життя, купують корисні
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продукти; 27%- не купують корисні продукти, але збираються, тільки 5% – не
виявляють ніякої зацікавленості.
Одним із напрямків задоволення попиту на здорову їжу є хліб. У цьому
напрямку активно працюють науковці національного університету харчових
технологій, вони розробили значну кількість інструкцій виробництва
функціональних хлібобулочних виробів. На своїх виставках та конференціях
вони представляють багато різних розробок на тему «Функціоналізація
хлібобулочних виробів». В першу чергу це хліб збагачений різними
добавками:
• фруктовими і овочевими (білки зародків пшениці,кукурудзи,
гороху,соняшника тощо);
• лікарськими рослинами та їх екстрактами (полину, льону, шипшини,
морських водоростів, листя кропиви, смородини, обліпихи, росторопши
плямистої);
• молочними продуктами та їх похідними (сироватка, пахта, сухе
молоко);
• вітамінами В1; В2; В3; В6; РР ( вітамінізація борошна);
• мінеральними речовинами, харчовими волокнами, прянощами.
Введення збагачувальних добавок в структура хліба і хлібобулочних
виробів обумовлено тим, що хліб, як продукт масового споживання, майже
на половину задовольняє потребу людини у вуглеводах, на третину – в
білках, вітамінах групи В, мінеральних речовинах, наприклад, добова
фізіологічна потреба натрію задовольняється повністю, калію – лише на 15%.
Цінними поліпшувачами хлібобулочних виробів вважають молочні
продукти. Розроблено технологію біфідогенної добавки з підсирної
сироватки для збагачення лактулозою цих продуктів ( Храмцов А. П.,
Євдокимов І. А., Суюнчева Б. О. 2004). Отриманий концентрат «Лактохліб»
поліпшує якість готової продукції, подовжує тривалість зберігання
хлібобулочних виробів.
Для поліпшення споживчих властивостей хліба до його рецептури
додають порошки кореневих прянощів: петрушки, селери, пастернаку,
куркуми, імбиру тощо, лікувальні властивості яких давно відомі. Але слід
знати, що введення цих компонентів в рецептуру хліба може вплинути
негативно на якість самого хліба, через те, що дріжджі не завжди
пристосовуються до нових інгредієнтів у зміненій рецептурі. Тому кожен
новий компонент має свій кількісний відсоток.
Компанія «Зесландія» вчасно реагує на нові тенденції ринку, вона
розробила хлібні суміші для випікання вишуканого смачного багато
зернового хліба, який містить у собі додаткові плюси для здоров’я (Прокорн
та Вікорн тощо).
Хлібна суміш Прокорн містить більше корисних інгредієнтів ніж
звичайний хліб. Це такі натуральні інгредієнти як, наприклад, насіння льону,
сої, соняшникові зернята та мінеральні солі.
Багато хвороб та проблем зі здоров’ям викликано через дефіцит одного
або кількох вітамінів. Іншим прикладом здорової їжі є хліб Вікорн – дуже
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смачний хліб із мультивітамінами (C; В; В2; В12 + залізо) для щоденного
вжитку. Хліб має чудову стійку структуру, на розрізі чудово видно насіння
льону, соняшника та кунжуту, скоринка хрустка, смак приємний. Серія
хлібних сумішей увесь час розширюється, кожна із сумішей має свою власну
унікальну особливість.
Якщо розглянути ринок хліба та хлібобулочних виробів ,то можна
зауважити, що українські хлібзаводи мають достатньо обмежений асортимент
здорового хліба. Міні-пекарні, що знаходяться в супермаркетах, мають
переваги – це великий асортимент хлібобулочних виробів, різноманітність та
ексклюзивність рецептури, в тому числі сорти хлібів дієтичних з різними
добавками фіто хлібів і що заме головне завжди свіжих хлібів.
На усі ці способи виробництва хлібобулочних продуктів має надію
теперішнє покоління молоді, яке завзято вірить у світле майбутнє та робиться
все більше і більше для оздоровлення виробництва харчових продуктів.
Висновки:
- одним із напрямків задоволення попиту на здорову їжу є хліб, так як
цей продукт є продуктом щоденного споживання, та має соціальне значення;
- у напрямку підвищення харчовою, біологічної цінності та поліпшення
цінності смакових, структурних властивостей хліба активно працюють
науковці різних компаній та вищих учбових закладів.
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ЧАЙНІ НАПОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ
ФІТОДОБАВОК
Важливим напрямом оптимізації асортименту продовольчих товарів є
створення інноваційних продуктів – з використанням сировини, традиційної
для однієї галузі, у виробництві продуктів іншої галузі. Різновидом
інноваційних продуктів можна вважати чайні напої на основі фітодобавок.
Фітодобавки – це суміші із екологічно чистої рослинної сировини. Вони, які
містяться в рослинах, допомагають людському організму боротися з такими
хворобами, як рак і хвороби серця, підвищують імунітет. У фруктах, деяких
травах міститься сотні, а можливо і тисячі таких фітодобавок. Отже, залежно
від використаних фітодобавок чайні напої можуть бути не лише
загальнозміцнюючої дії, але й володіти спеціальними властивостями,
наприклад, антиалергічними.
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Розробці вітчизняних чайних напоїв сприяє те, що поєднання лікарськотехнічної сировини у різних формах використання (трава, листя, квіти,
плоди, ягоди, тощо) дозволяє створювати оригінальні смаки і композиції.
Створення нових рецептур і товарних форм чайних напоїв
функціонального призначення здійснюється за допомогою емпіричного
підбору інгредієнтів.
Функціональні чайні напої направленої дії отримують переважно з
використанням місцевої рослинної сировини - шипшини, календули, півонії,
меліси лікарської, плодів айви, кореня женьшеню та інших [1]. Лікарські
рослини містять основні групи фізіологічно-активних речовин, такі як
флавоноїди, дубильні речовини, вітаміни, макро- і мікроелементи, органічні
кислоти, ефірні олії.
Всі вищезазначені рослини несуть те чи інше «функціональне
навантаження»: сприяють релаксації, стимулюють енергетичний підйом і
діяльність головного мозку (пам‘ять) тощо. Екстракти більшості рослин
проявляють себе як антиоксиданти [2]. Все це дозволяє створити продукцію з
яскраво вираженими споживними перевагами.
Наприклад, липа містить сапоніни, флавоноїди, аскорбінову кислоту,
каротин, ефірну олію. Вона підсилює секрецію шлункового соку, збільшує
жовчоутворення, володіє патогенними, антимікробними й протизапальними
властивостями.
Квітки бузини чорної містять ефірну олію, алкалоїди, флавоноїди,
смоли, рутиноподiбний глiкозид елдрин, вітамін С, органічні кислоти,
глікозидні речовини та ін. Бузина має протизапальну, потогінну
секретолiтичну та відхаркувальну дії.
У складі сировини листя суниці містяться пектини, дубильні речовини,
сліди алкалоїдів, глікозид фрагарин, флавонові та антоціанові сполуки
(флавоноїд кверцетин, кверцитрин), вітамін С (до 350 мг %), вітаміни групи
В, провітамін А (каротин). Листя, а особливо ягоди суниць, що містять
фолієву кислоту, ефірні олії, ароматичні спирти, фосфорні солі, залізо й інші
мікроелементи, є дієвим засобом для лікування анемії та авiтамiнозу.
Фітодобавки, які входять до складу напою сприяють оновленню клітин
організму людини, нормалізації зору, гальмують процеси старіння,
попереджують швидку втому, поліпшують обмінні процеси [3].
Отже, можна зробити висновки, що нові чайні напої з фітодобавками є
високоефективними засобами нормалізації обміну речовин, відновлення
біохімічних показників вітамінної забезпеченості й оптимально сприяють
підвищенню стійкості організму до захворювань.
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Українська легка промисловість сьогодні – це потужний
багатогалузевий комплекс з виробництва товарів народного вжитку.
Ця галузь включає 20 підгалузей, серед яких слід відзначити основні:
текстильну; шкіряно-взуттєву; швейну; хутряну; галантерейну.
Станом на 01 березня 2015 року легка промисловість нараховувала
понад 2500 підприємств, з яких тільки 31,3% є економічно активними, 53,4 –
банкрути, 15,3% – економічно неактивні [4].
Ситуація, що склалася на ринку товарів легкої промисловості, свідчить
про відсутність рівних умов конкуренції на внутрішньому ринку через
наявність контрабандної та контрафактної продукції, а також можливість
торгівлі імпортною продукцією без обліку та відповідного оподаткування.
За даними Державної статистичної служби присутність на ринку товарів
легкої промисловості становить біля 40 млрд. грн. (виробництво+імпортекспорт), однак за розрахунками та експертними оцінками Асоціації
підприємств легкої промисловості «Укрлегпром» обсяг внутрішнього ринку
становить більше 120 млрд. грн., що втричі перевищує офіційні дані, тобто,
ринок товарів легкої промисловості України вкрай «тінізований» [4].
Місткість внутрішнього ринку товарів легкої промисловості за 2014 рік
склала 122,5 млрд. грн. при населенні України у 43 млн. осіб, витратах
(доходи) населення – 1531070 млн. грн. та витрати на товари легкої
промисловості на 1 особу – 2849 грн. (8 %) [4]. У 2015 році кризовий стан
галузі продовжував поглиблюватись.
Слід звернути увагу на зменшення виробництва готового одягу. Так,
упродовж 2011-2014 років обсяг виробництва костюмів чоловічих і
хлопчачих зменшився у 1,9 рази; костюмів жіночих і дівчачих – у 2,2 рази;
пальт, напівпальт, накидок, плащів й ін. чоловічих – на 13,0%, жіночих - на
32,0%; светрів, джемперів, пуловерів, жилетів й ін. – на 37,5%. Багато в чому
це результат переповнення внутрішнього ринку одягу більш дешевими
імпортними товарами, а також товарами «секонд-хенд».
Виробництво більшості товарів в порівнянні із 2014 роком зросло від 4,8
(костюми, комплекти чоловічі) до 37,3% (анораки, лижні куртки, куртки
вітрозахисні та подібні вироби, жіночі). Зменшилося виробництво трикотажу
спіднього (на 31,5%), пальт та плащів жіночих (на на 22,4%), суконь жіночих
(на 20,6%) та светрів, пуловерів трикотажних та в’язаних (на 2,7%).
На Вінниччині лідером серед підприємств легкої галузі є ПAТ
«Володaркa». Підприємство не тільки виконує іноземні замовлення, тут не
зaбувaють й про вітчизняного споживaчa. Костюми, піджаки, пaльтa, плащі,
куртки, брюки в широкому асортименті представлені у фірмовому мaгaзині183
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зниження собівартості продукції; активний пошук нових форм співпраці як із
закордонними, так і вітчизняними компаніями.
Для підприємств, що мають достатній обсяг оборотних коштів та
непоганий досвід роботи на українському ринку, самим перспективним є
розширення власної присутності на ньому завдяки спрямуванню основних
зусиль на подолання скептичного ставлення до української продукції та
поступового розширення попиту на неї серед вітчизняних споживачів;
забезпечення її конкурентоспроможності; розвиток нових ринкових
сегментів [2].
Основні
перспективи
підвищення
конкурентоспроможності
і
ефективного розвитку підприємств легкої промисловості України це:
- ефективне управління витратами і зниження собівартості продукції;
- використання міжнародної сертифікації продукції і стандартизації
процесів виробництва як складових управління якістю;
- удосконалення рівня організації виробництва за рахунок
використання модернізованого устаткування і новітнього програмного
забезпечення;
- впровадження сучасних технологій виробництва і зменшення
тривалості виробничого процесу;
- налагодження тісних зв'язків з бізнес-партнерами [3].
Узагальнюючи наведені результати, можна зробити висновок про те, що
підприємства як легкої промисловості, так і швейної зокрема, потребують
реабілітації на рівні держави, внутрішнього ринку і підприємства.
На макрорівні потрібно спростити оподаткування підприємств легкої
промисловості, що приведе до зменшення неякісної продукції. На
внутрішньому ринку слід врегулювати імпорт товарів легкої промисловості,
що дасть змогу реалізовувати українські товари. На рівні підприємства
потрібно проводити нагляд за життєвим циклом товару, щоб уникнути спаду
виробництва; постійно спрямовувати діяльність підприємств на підвищення
якості продукції і розширення асортименту відповідно до вимог ринку.
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СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ
Актуальність теми полягає у тому, що взуття є предметом першої
необхідності і належить до основних товарів народного споживання. Тому
важливо проаналізувати стан ринку взуття України, визначити поточний стан
цієї галузі та окреслити основні пріоритети розвитку.
Вивченням цього питання займалися такі вчені, як О. Бородиня, Н.
Уткина, Л.Черняк, Н. Омельченко.
Метою роботи є аналіз сучасного стану ринку взуття в Україні, що
допоможе певною мірою визначити та мінімізувати проблеми ефективного
розвитку цієї галузі, спрогнозувати подальший розвиток та перспективи
ринку взуття України.
Сучасний ринок взуття вражає своїм розмаїттям, однак українські
виробники поступово втрачають на ньому свої позиції: все більше імпортних
виробів, нерідко не найкращого ґатунку.
Майже 60% взуття населення України купує сьогодні на стихійних
ринках. Тут взувається близько половини жінок і двох третин чоловіків.
Купувати на ринках найбільше схильні підлітки, молодь, старше покоління,
найменше - жінки середнього віку. Дівчата й молоді жінки, особливо у
великих містах, віддають перевагу фірмовим магазинам, а старші жінки універмагам та спеціалізованим магазинам. Ще 5-6 років тому майже 60%
населення України бажали придбати виключно продукцію зарубіжних
виробників, а стійкими прихильниками вітчизняного взуття були лише 8%, та
й то переважно на селі. Сьогодні на придбання імпортного взуття
налаштовані 22% населення країни, для абсолютної ж більшості потенційних
покупців не має значення, вітчизняний товар чи імпортний [1].
Потужності вітчизняної взуттєвої промисловості дозволяють виробляти
до 120-130 млн. пар взуття щорічно. Проте останнім часом використовуються
вони лише на 10-12%. Десятки підприємств галузі за останні три роки не
спромоглися пошити бодай по одній парі взуття на кожного
«середньостатистичного» споживача. На Україні зареєстровано понад 200
підприємств, товариств і приватних осіб, які виготовляють взуття. Центрами
української взуттєвої індустрії є Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Житомир, Львів, Кременчук, Кривий Ріг, а також м. Бровари Київської
області, де виготовляють приблизно п’яту частину вітчизняного взуття. У
Броварах зареєстровано понад 80 підприємств - як досить великих, так і
малих виробників. Відповідно, рівень якості взуття, що виготовляється ними,
різна. У 2014 році в Україні було виготовлено 29,3 млн. пар взуття. При
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цьому у другому півріччі спостерігалося зниження обсягів виробництва
взуття. Падіння продовжилося і в перші місяці 2015 року. Так, за перший
квартал 2015-го, за даними Держстату, в країні було виготовлено 5,463 млн.
пар взуття, що складає лише 70,6% від обсягів першого кварталу
попереднього року [4]. Така тенденція спостерігається на ринку вже не
перший рік. Це пов’язано із основними проблемами взуттєвої промисловості
нашої держави:
- відсутність сировини та клеїв для виробництва взуття. Переважно всі
комплектуючі імпортуються, лише лиття підошви здійснюють в Україні. При
цьому часто порушуються строки поставки деталей;
- застаріле обладнання вітчизняних фабрик (український працівник за
добу виготовляє 2-3 пари взуття, тоді як європейський - 7-10) [1];
- недостатня кількість кваліфікованих кадрів.
Низька конкурентоспроможність української продукції пояснюється
високим оподаткуванням виробництва, недосконалою системою просування
вітчизняного взуття на ринку, відсутністю швидкого відгуку на запити
споживача й моди, невисокою якістю взуття.
За результатами перевірок Укрметртестстандарту виявилося, що кожна
друга пара взуття, що перевірялася, не відповідає стандартам якості. За
кількістю скарг до органів технічного регулювання України друге місце
посідають звернення щодо незадовільної якості взуття - як вітчизняного, так
й імпортованого.
Виробництво взуття у Вінницькій області у 2013 році становило 2,6 %
до загального обсягу виробленої продукції. Дивно, що при такій, досить
значній, кількості виробленого вітчизняного взуття на українських прилавках
його неможливо було зустріти. Пояснення просте: працюють підприємства
переважно на давальницькій сировині, а, отже, й не розпоряджаються своєю
продукцією на власний розсуд, воно здебільшого йде за кордон. У 2013 році
на давальницькій сировині було випущено 1068,8 тис. пар взуття, а із власної
сировини - лише 102,1 тис. пар, тобто у десять разів менше [3].
Відзначається й падіння обсягів імпорту: показник у 52,3% в порівнянні
з 2014 рокам (цей показник включає як готове взуття, так і його складові
частини). За перші місяці 2015 року обсяги імпорту продовжували
знижуватись: було завезено 3,4 млн. пар взуття, що становить лише 72,6 % в
порівнянні із першими місяцями 2014 року [4]. Головна причина такого
зниження - загальна несприятлива економічна ситуація в країні й різке
падіння купівельної спроможності населення.
Втім, поняття «імпорт» досить умовне, оскільки на ринку повсякчас
зростає кількість підробок, вироблених в Україні під лейблами відомих
закордонних фірм.
Серед великого розмаїття можна побачити польське, словацьке,
індійське, італійське, китайське, пакистанське, португальське і турецьке
взуття, однак, як правило, все воно виготовлене на італійських лініях і
обладнанні.
Привозять його як із країн-виробників, так і з українських оптових
ринків - одеського, чернівецького, хмельницького. Тим, хто торгує великими
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партіями взуття, найвигідніше привозити його безпосередньо із підприємстввиробників.
Як правило, в торговельній мережі ціну на взуття встановлюють на 50%
вищу, аніж та, за якою його було придбано у виробника, адже треба не лише
покрити витрати на митні платежі, транспортування, зарплату працівників,
оренду приміщення, комунальні послуги, а ще й заробити. Коли ж після
закінчення сезону торгівля встановлює покупцям 20-30% знижки, то все одно
вони платять за взуття більше, аніж воно коштувало у виробника. Зрідка в
кінці сезону ці знижки можуть сягати максимуму (до 50%) і тоді є шанс
придбати взуття за ціною виробника [2].
Вітчизняний ринок поки не структурований і лише входить в стадію
бурхливого розвитку. Зараз всі крупні оператори тільки починають
структурувати свій продаж за регіонами, їх вже не цікавить просто
збільшення обсягу продажу, всі хочуть поклопотатися про майбутнє,
прив'язати конкретного клієнта до себе, виявити його потреби зараз і в
майбутньому, щоб оптимально задовольняти попит. Статистика показує, що
покупці все менше звертають увагу на торгові марки, вони втратили своє
значення в очах кінцевих споживачів. У покупців з'являється прихильність до
конкретних магазинів, в які вони приходять і купують взуття. Світова
тенденція підтверджує, що бренди на ринку взуття відживають свій час.
Вітчизняні взуттєві торговці «здають» ринок іноземцям [5].
Найближчим часом аналітики ринку не передбачають змін у
співвідношенні вітчизняного взуття і такого, що імпортується. Проте вони не
виключають приходу на вітчизняний ринок крупного західного взуттєвого
торговця, зацікавленого в розвитку тут виробництва. Крім того, вітчизняне
виробництво напівкустарне, а це добре для рівня дорогих фірмових бутіків,
але ніяк не для стандартних споживчих колекцій.
Незважаючи на відносно невелику частку в сумарному світовому
виробництві взуття, Європа залишається лідером у сфері виробництва
високоякісного взуття. Тоді як за обсягами виробництва у світі переважають
такі країни, як Китай, Індія, Бразилія та Італія.
За рівнем продажу взуття Україна поки що відстає від європейських
країн. В Україні середній показник складає 2,7 пари взуття на душу
населення, тоді як в Західній Європі - 6-8 пар, хоча сегмент споживачів, які
купують 2-3 пари взуття на рік, в Україні постійно зростає і за даними
досліджень складає більше 52% [1].
Український ринок взуття стабільно розвивається і його зростання
безпосередньо
залежить
від
підвищення
життєвого
рівня
і
платоспроможності
українців.
Український
споживач
поступово
переорієнтовується з купівлі дешевого взуття на речових ринках на
придбання якіснішого в спеціалізованих взуттєвих магазинах. Згідно з
дослідженнями, у 2014 році в порівнянні з 2013, кількість споживачів, які при
купівлі взуття віддають перевагу магазинам, збільшилася на 60%.
Українці стали вимогливіші до якості продукції і ціновий чинник вже не
є єдиним при виборі взуття. Розподіл пріоритетів вподобань споживачів при
виборі взуття представлений на рис. 1.
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Рис. 1. Розподіл пріоритетів вподобань споживачів при виборі взуття [2]
Аналізуючи дані рисунку, можна побачити, що найважливішим
фактором є якість товару – 56%, для других вагомою є ціна – 31, третім –
широта пропонованого асортименту – 7, четвертим – ступінь зручності
взуття – 6%.
Люди відвідують взуттєві салони, обходять декілька магазинів, перш ніж
купити взуття, і здійснюють купівлі, як правило, не перед сезоном, а в сезон.
Особливістю вітчизняного ринку взуття є невідповідність асортиментної
структури пропозиції та попиту різних вікових груп споживачів. У результаті
цього спостерігаються значні обсяги нереалізованого попиту - 20%, тобто
платоспроможні споживачі, які мали намір купити взуття, не знайшли
відповідної пропозиції. Частка ж вимушених (тобто таких, що не зовсім
задовольнили покупців) купівель становить 17-18% [1].
Значна диференціація рівня попиту та купівельної активності
спостерігається і за віковими групами.
Вікова структура споживачів взуття на українському ринку
представлена на рис. 2.
нереалізований
попит
20%
від 17-30 років
40%
від 40 років
15%

від 30-45 років
25%

Рис. 2. Вікова структура споживачів взуття на українському ринку у
2014 р. [2]
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Аналізуючи рис. 2, можна зробити висновок, що основним покупцем
взуття (40%) є особи віком від 17 до 30 років. Купівля у групі 30-45 років
складає дещо більше, ніж 25%, а на людей старшого віку припадає менше,
ніж 15%.
Сучасна взуттєва промисловість України перетворена на велику
механізовану галузь.
Старі взуттєві фабрики в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Миколаєві,
Херсоні реконструйовано, у Києві, Львові, Одесі, Василькові, Запоріжжі,
Мукачеві збудовано нові підприємства.
Для шкіряного виробництва важливо удосконалювати діючі та
створювати нові технології, освоювати матеріали з поліпшеними
технологічними й експлуатаційними властивостями, механізувати та
автоматизувати виробничий процес. Модернізація шкіряного виробництва
здійснюється за рахунок застосування нових хімічних препаратів і
вдосконалення існуючих технологій.
Міністерство промислової політики України має намір вжити заходів,
аби захистити внутрішній ринок взуття від напливу дуже дешевої продукції з
країн Південно-Східної Азії.
Однак головну загрозу для вітчизняних підприємств становлять
виробники дешевого товару з Азії. Причому дуже часто ціна на товар в
Україні є нижчою, ніж у державі - виробника.
Імпортним постачальникам вигідно завойовувати український ринок
шляхом демпінгових постачань, що може призвести до руйнування
вітчизняної взуттєвої галузі. Поза тим, українське взуття останнім часом не
поступається імпортним аналогам за якістю, щодо китайського - то його
навіть значно перевершує.
Після скорочення постачань дешевої імпортної продукції вітчизняна
взуттєва промисловість зможе активно розвиватися. Після введення мита
український ринок зможе очиститися від неякісного китайського взуття і
розширити асортимент товару як у цінових параметрах, так і в модельних.
Отже, український ринок взуття поступово відновлюється після
економічної кризи, яка негативно вплинула на нього. Вітчизняні
підприємства мають цілу низку проблем - відсутність власної сировини,
застаріле обладнання, недосконалу систему просування товару на ринок
тощо. Внаслідок цього частка вітчизняного взуття на ринку України
лишається невеликою. Саме тому для прискорення розвитку взуттєвої
промисловості необхідні як відповідні політичні рішення, так і
вдосконалення процесу виробництва. Слід звернути увагу на те, що
найбільше на успіх взуттєвого бізнесу впливає просування товару на ринку.
Список використаних джерел:
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and must be fortified with calcium when given to growing children. Those who are
allergic to cow milk or are unable to digest lactose, the natural sugar found in cow
milk, find soy milk easy to digest since it is lactose-free. Those who are calorieconscious can purchase reduced fat soy milk (called lite soy milk) but this is often
lower in protein as well.
Soy milk requires only soybeans and water (and steam) for its creation. Soy
milk is nearly always fortified with calcium, vitamins D, and certain B
vitamins [1].
That is why this product is very vital today and needed for researching.
• Purpose - analysis of the product by physical-chemical and chemical
parameters.
• Soy milk is the object of research.
• The subject of research its setting the physicochemical and chemical
parameters of the product.
I explored cow milk too. Cow milk – a valuable food, special nutritious
liquid that is produced with the mammary glands of cows. Milk is a separate
food and is a member of many other products. Calorie of 1 liter of cow milk is
685 kcal. This milk contains 88.35% water, 3.2% of protein, 3.25% – fat, 4.9%
– lactose and 0.8% of ash [2].
Plain soy milk is very nutritive: it's an excellent source of high quality
proteins, isoflavones and B-vitamins.
For the research I used the following methods:
- Determination of total acidity of both samples.
- Definition of active acidity of milk.
- Determination of electrical conductivity soy milk and cow milk.
- The reaction soy milk and cow milk with salts of heavy metals.
1. Determination of total acidity. The results showed that the total acidity
soy milk and cow milk is the same, and is 19 Во Т. This figure is a criterion for
evaluating the quality of milk. These samples are of high quality of milk.
2. Determination of milk active acidity. The experiment showed that cow
milk is pH 6.6; and soy milk is pH – 6.7. Agent of milk is slightly acidic. Milk is
resistant to the development of pathogenic organisms during storage.
3. Determination of electrical conductivity. I measured the
electrical conductivity and found that cow milk has electrical conductivity –
3980 mkS and soy milk – 4160 mkS. Soy milk contains more minerals and
proteins.
4. The reaction of salts of heavy metals. In this case, we investigated the
reactions of soy milk with salts of nickel, copper, mercury and cobalt, namely
NiCl2, FeCl3, Hg(NO3)2, CoSO4. When soy milk reacts with salts of heavy metals,
the precipitate fall more than the interaction of these salts from cow milk.
In the laboratory we also researched the main indicators of nutrition of soy
and cow milk, as it is very important for human health. The results of our research
is presented in Table 2.
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Table 2
The main indicators of nutrition of soy and cow milk
Content
Dry matter, %
Fat, %
Proteins, %
Carbohydrates, %
The exchange energy, kcal / kg

Cow milk
11.2
3.4
3.0
4.8
62.0

Soy milk
8.0
1.6
3.2
2.4
24.0

All in all, organization of nutrition requires knowledge of: 1) the chemical
composition of raw materials and finished food products; 2) how to get them,
converting the manufacture; 3) the effectiveness of food consumption in certain
doses [2,3].
Conclusion. Soybeans - the only herbal product that is identical to the animal
protein and contains all essential amino acids. Soy milk - one of the best products
of soybean, which can serve as a substitute for animal milk identical. During the
experiment, it was found that soy milk has more beneficial properties and it
deserves a prominent place in stores.
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3. Пасальський Б.К. Експрес-методи визначення якості харчових продуктів:
навч. посіб. / Б. К. Пасальський, Н. Ю. Чикун; за ред. Н. В. Притульської. –
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 119 с.
Людмила Каспрук
Науковий керівник: Василишина О.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ В ТОВАРОЗНАВСТВІ
Товарознавство як спеціальна наукова дисципліна призначена активно
брати участь в управлінні якістю та асортиментом товарів на внутрішньому і
зовнішньому ринках , яке представлене у вигляді нововведень.
Йдеться про технологічні інновації, які перетворили світ сучасного
товарного виробництва. Причому, інновація відповідно до міжнародних
стандартів визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що
отримав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту,
упровадженого на ринку.
Метою дослідження є проведення аналізу іновацій в товарознавстві.
Термін "інновація" почав активно використовуватися з початком
побудови ринкової економіки. Головною функцією інновації є зміни, що
приводять до розвитку, вдосконалення, поліпшення.
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Комерційний аспект визначає інновацію, як економічну необхідність,
усвідомлену через потреби ринку, особливо в глобальному масштабі.
Маркетинг як засіб аналізу для успішного виходу продуктів на ринок
включає можливість уявлення і самих технологій, як інтелектуального
товару, і питання реклами.
Інновації у поєднанні з дотриманням економічних вимог повинні
забезпечити майбутнє ефективного товарного виробництва[1, с.8-9].
У сучасному товарознавстві можна виділив п'ять типових інноваційних
змін:
а) використання нової техніки, нових технологічних процесів або
нового ринкового забезпечення виробництва (купівля-продаж);
б) використання нової сировини;
в) впровадження продукції з новими властивостями;
г) зміни в організації виробництва і його матеріально-технічного
забезпечення;
д) поява нових ринків збуту.
Залежно від технологічних особливостей інновації поділяють на
продуктові і процесні. Продуктові інновації включають застосування нових
матеріалів, нового вигляду сировини, напівфабрикатів і що комплектують.
Пороцесні інновації влючають нові технології, нові організаційні форми
виробничої діяльності [2].
По місцю в технологічному ланцюжку на підприємстві розрізняються:
- інновації на вході підприємства (використання сировини, матеріалів,
устаткування і інструментів в інформаційному забезпеченні);
- інновації на виході підприємства (вироби, послуги, технології,
інформація)
- інновації системнї структури підприємства (технологічної, виробничої,
управлінської).
Залежно від глибини змін інновації, що вносяться, поділяють на
радикальні( базові), поліпшуючі і модифікаційні [2].
Для впровадження інновацій в товарознавстві потрібно:
а) створювати нові прилади і сучасні методи контролю якості товарів,
що забезпечують об'єктивність результатів, мінімальні витрати ресурсів і
часу;
б) досліджувати властивості нових товарів, насамперед, властивості
безпеки, розробляти номенклатуру показників якості цих товарів;
в) розробляти рекомендації, щодо нагляду за товарами в процесі
збереження і транспортування [3].
Отже, інноваційний процес - це перетворення наукових знань в інновації
– послідовний ланцюг етапів, в ході яких інновації утілюються починаючи
від ідеї до конкретних продуктів, технологій або послуг і розповсюджуються
при практичному використанні. На відміну від науково-технічного процесу,
інноваційний процес не закінчується впровадженням – появою на ринку
готового нового продукту, нової послуги або нової технології. Він
продовжується і після впровадження, оскільки у міру розповсюдження,
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новшество набуває нових споживчих властивостей, що відкривають для
нього нові області застосування, нові ринки і нових споживачів.
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Важливе завдання товарознавства – якнайповніше виявляти закладені в
товарі властивості, які формують його якість. Ці властивості можуть
виявлятися на всіх стадіях життєвого циклу товару. Підвищення якості
невід’ємних від пришвидшення науково-технічного прогресу, тому що тільки
в сукупності рішення цих питань можна забезпечити конкурентоздатність
товару на світовому ринку.
Метою даного дослідження є аналіз існуючих інновацій в товарознавчій
оцінці якості чаю.
Якість товару – це сукупність його властивостей і характеристик, які
додають йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби
покупця. Якість містить не всі властивості товару, а лише ті, що пов'язані із
задоволенням конкретних потреб відповідно до призначення товару.
Якість чайної продукції залежить від безлічі факторів: сировини,
точності дотримання технології виробництва, наявності дефектів, якості
упаковки. Загалом, якість чайної продукції оцінюється згідно з такими
показниками: органолептичними (аромат і смак, настій, колір розвареного
листа, зовнішній вигляд чаю), фізико-хімічними (масова частка вологи,
масова частка водорозчинних екстрактивних речовин, масова частка
металомагнітних домішок, масова частка загальної золи, масова частка
водорозчинній золи, масова частка сирої клітковини і масова частка
дріб'язку) і показниками безпеки (вміст токсичних елементів, афлотоксину β,
радіонуклідів, мікробіологічні показники) [2].
Одним із важливих показників, які характеризують якість чаю, є масова
частка вологи. Сутність класичного методу визначення масової частки вологи
зводиться до висушування чаю при певній температурі в сушильних шафах і
обчисленні втрати маси по відношенню до маси наважки до висушування.
Нині класичний метод з успіхом може бути замінений сучасними
інноваційними аналізаторами вологості, що дозволяють швидко і точно
визначити масову частку вологи великого кола об'єктів, в тому числі і чаю.
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До інноваційних методів також належать атомно-емісійна спектрометрія з
індуктивно-зв'язаною плазмою при встановленні місця зростання, також
визначення елементного складу чаю (К, Zn, Mn, Mg, Сі, Al, Са, Ва, Р, Fe, Pb);
різні хроматографічні методи при дослідженні таніно-катехінової суміші
(ТКС).
Для підтвердження автентичності марочного найменування чаю
найчастіше використовують метод спектроскопії в ближній ІЧ-області
спектра з перетворенням Фур'є, який дозволяє одночасно визначати в чаї
вміст кофеїну, галат епігалокатехіну, епікатехіну і загальної активності
антиоксидантів.
До інноваційних технологій в товарознавстві чайної продукції можна
віднести використання сучасних спектрофотометрів при визначенні
загального вмісту антоціанів в чаї.
Визначення низки показників безпеки, наприклад, вміст токсичних
елементів (кадмію, ртуті, миш'яку і свинцю), може здійснюватися за
допомогою сучасного рентгенофлуорисцентного спектрометру при розробці
відповідних методик [1].
При визначенні мікробіологічних показників також є вибір між
класичним трудомістким і інноваційним способами, що дозволяють
зменшити етап приготування середовищ для культивування мікроорганізмів і
виключити етап стерилізації лабораторного посуду за рахунок використання
вже готових середовищ, що представляють собою тест-пластини з
поживними середовищами, специфічними для різних груп мікроорганізмів.
Ринок чаю в Україні – один з самих консолідованих в харчовій галузі.
Щоб відбувались інновації в оцінці якості чаю потрібно вплинути на
промисловість, стимулювати випуск продукції високої якості, безпечної в
споживанні, оновлення і поліпшення асортименту, а також впровадження
найбільш раціональних способів та режимів зберігання, прогресивні методи
торгівлі, що забезпечують збереження продукту [3].
Отже, аналізуючи існуючі методи оцінки якості чаю можна зробити
висновок: традиційні підходи до оцінки якості чаю громіздкі і недостатньо
реалізуються, оскільки існують певні труднощі відбору експертів,
проведення масових опитувань і їх подальше опрацювання, облік якісних і
кількісних характеристик товару одночасно, вибір оптимальних бальних
шкал, визначення рівня якості великої кількості однойменних товарів і так
далі. Вищезазначені методи можуть застосовуватися при довгостроковому і
середньостроковому плануванні. Для оперативного управління якістю
необхідні вводити інноваційні методи оцінки якості чаю й можливість їх
комп'ютерної реалізації, що призведе до скорочення часу проведення аналізу
та підвищення ефективності й точності результатів.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ІННОВАЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ КОСМЕТИКИ
Незважаючи на пересиченість ринку парфумерії виробничі фірми
продовжують випускати все нові і нові засоби, орієнтовані на різні сегменти
споживачів для найбільш повного задоволення їх потреб.
Косметика складає особливу групу непродовольчих товарів, виконуючи
різноманітні функції: вона задовольняє духовні та естетичні потреби людини,
має лікувально-гігієнічне призначення, впливає на самопочуття, зовнішній
вигляд людини. Це товари повсякденного вжитку, без яких важко уявити
сучасне і повноцінне життя людей.
Косметичні товари мають свої особливості, які належать тільки цій
товарній групі. Головні вимоги до них – це нешкідливість для людини, тому
що вони безпосередньо контактують із тілом людини, вбираються шкірою.
Вони повинні чинити лише сприятливий вплив на стан шкіри, волосся,
зовнішній вигляд людини, її настрій. У різні періоди життя людини
косметика вирішує різні завдання, тому методи використання і склад
косметичних препаратів також різні. У першій половині життя людини
головне місце посідають питання гігієни і профілактики, у другій –
запобігання передчасному старінню, збереження молодості шкіри людини,
тобто лікувальні функції.
Для виробництва косметичних засобів використовується широкий
спектр сировинних речовин: рослинні масла, тваринні жири, продукти
переробки жирів, воски (як структуроутворюючий компонент), продукти
переробки нафти, вітаміни, поверхнево-активні речовини, білкові речовини,
спирти, кислоти, різні лікарські препарати, спеціальні домішки, інше. Склад
косметичного виробу залежить від його призначення, виду, характеру дії,
інших характеристик косметичного засобу, але не зважаючи на все
перечислене, він має бути безпечним та корисним для людини. Усі споживчі
властивості косметичного засобу насамперед залежать від його складу та
особливо від якості сировини.
Сучасна наука не стоїть на місці, і з кожним роком і навіть місяцем
з’являється все більше новаторських технологій у сфері косметики.
Нанокосметика – це косметика, до складу якої входять максимально
подрібнені частинки рослинних і тваринних компонентів, що
використовуються в складі засобу. Розмір таких часток не перевищує однієї
мільярдної частини метра (нанометра) і називаються вони наносоми.
Основна відмінність нанотехнологій в косметиці – це те, що вони
доставляють вже активізовані корисні елементи до клітин, розташованим
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найбільш глибоко, тобто до самого центру проблеми. Таким чином, шкіра
захищається і лікується не ззовні, а як би зсередини, що усуває не прояв, а
причину недоліків.
Краща якість косметики досягається за рахунок постійного впровадження
у виробництво сучасних технологій, якісної прогресивної сировини.
Встановлено тісний зв'язок між схильністю фірм до нововведень і їх успіхами у
міжнародній торгівлі. У теперішній час споживачі більше турбуються про своє
здоров'я, їм небайдуже походження і функціональний напрямок інгредієнтів
косметичної продукції, що інколи і визначає попит на ринку.
Основними напрямками розвитку сучасного асортименту косметичних
товарів є використання натуральної сировини, поширення продукції з
лікувальним ефектом. Це характерно як для закордонних виробників, так і
для вітчизняних.
Наприклад, французька фірма L’Oreal пропонує серію кремів і емульсій
на основі фруктових кислот з вітамінами. Фірма Сhristian Dіог почала
використовувати в кремах для шкіри ефективні липосомні домішки з
лікувальним впливом. Українсько-російсько-французська фірма «Біозон»
(м.Донецьк) виробляє серію кремів за доглядом шкіри на основі речовин, які
виділені з медичної п’явки. Основними завданнями технології лікарських
форм є високоякісне, виконане на сучасному науковому рівні виготовлення
лікарських форм та їх відпуск.
Навіть найдорожча косметика від найвідомішого косметичного бренда
потенційно здатна завдати шкоди здоров’ю шкіри, адже небезпеки косметики
не обмежуються тільки негативним впливом на шкіру. Деякі інгредієнти
засобів для догляду за шкірою містять інгредієнти дуже шкідливі, а іноді
навіть заборонені.
Одна з найпоширеніших небезпек косметики – це здатність засобів для
догляду за шкірою й створення макіяжу провокувати алергійну реакцію.
Найчастіше причинами подразнення, сверблячки шкіри й інших ознак
алергійної реакції стають синтетичні ароматизатори – досить
розповсюджений інгредієнт у складі різноманітних косметичних засобів.
Втім, потенційно спровокувати алергійну реакцію шкіри можуть будьякі інгредієнти засобів для догляду за шкірою – саме із цієї причини
перевіряти дію косметики професійні косметологи й дерматологи радять на
невеликій ділянці шкіри.
Навіть якісна й зовсім безпечна, на перший погляд, косметика, випущена
найвідомішим косметичним брендом з відмінною репутацією, може не дати
бажаного ефекту, а, навпаки, погіршити стан шкіри. Такі ситуації аж ніяк не
рідкість і спостерігаються постійно: мило, що сушить шкіру й викликає
шелушіння, лосьйон на спиртовій основі, що залишає на шкірі червоні плями
й відчуття стянутості, занадто жирний крем, що забиває пори – все це є
природним наслідком неправильного вибору косметики або використання
неякісної сировини, недотримання рецептури виготовлення.
Висновки та пропозиції: зазвичай шкода косметики відчутна при
користуванні дешевої косметикою, але навіть дорогі бренди далеко не завжди
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відмовляються від небезпечних речовин (вони здешевлюють собівартість
продукції). Краще намагатися не використовувати косметику з шкідливими
речовинами або знайти їй корисні замінники. Але в будь-якому випадку слід
звертати увагу не тільки на склад косметики, але і на місце зберігання, на
виробника, основні інгредієнти косметичного засобу. Косметичні вироби
повинні лише допомагати нам та покращувати наше самопочуття, не наносячи
при цьому шкоди організму. Ціннішого за людське життя та здоров’я немає
нічого, тому берегти його потрібно відповідно, завжди пам’ятаючи, що
здоров’я та природна краса – це цінний дар даний нам природою.
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РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЦУКРОВИХ ЗАМІННИКІВ
Зважаючи на тенденції виробництва цукру із цукрових буряків та
необхідність оптимізації та раціоналізації здорового харчування людей,
постійно проводяться дослідження щодо організації виробництва
низькокалорійних та нешкідливих речовин, здатних підсолоджувати їжу та
забезпечувати організм людини необхідними мікроелементами.
На сьогодні у суспільстві поширена думка, що цукор є майже єдиним
нешкідливим солодким продуктом природного походження. Окрім цього,
цукор вважається стандартом чистоти смаку і продуктом, який впливає на
ступінь солодкості їжі. Відтак всі інші речовини, які використовують для
підсолоджування, дістали назву замінники цукру. Традиційно цукор
вважають харчовим продуктом першої необхідності, завдяки цінним
харчовим, смаковим і фізичним властивостям, оскільки останній є не лише
носієм солодкого смаку, але й впливає на структуру харчових продуктів,
яким надає гарного зовнішнього вигляду та збільшує терміни їх зберігання.
Також цукор є високоефективним джерелом енергії для організму людини,
зокрема у складі вуглеводів, які забезпечують 60% людської енергії.
Сьогодні іншою привабливою альтернативою стратегічно важливого
продукту є цукрові замінники. На вітчизняному ринку цукру цукрові
замінники займають значний сегмент, вони останнім часом набули широкого
використання у харчовій промисловості, що можна вважати позитивним
(використання натуральних цукрових замінників) і водночас негативним
явищем (використання штучних цукрових замінників). Замінники цукру – це
група харчових добавок, які використовуються з метою надання солодкого
смаку продуктам харчування [1].
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Проблема використання підсолоджувачів широко досліджується
спеціалістами харчової промисловості, медичної та інших сфер діяльності.
Підсолоджувачі останніми роками широко використовуються не лише у
виробництві продуктів харчування, але й як готові для споживачів добавки.
Підсолоджувачі використовують у багатьох галузях харчової промисловості.
Насамперед це пов’язано з виключно високим коефіцієнтом солодкості, який
у 200 – 600 разів вище цукру, та, як наслідок, можливість виробництва з їх
допомогою недорогих низькокалорійних продуктів харчування з повною або
частковою заміною цукру. Завдяки відсутності глюкозного фрагменту вони
можуть використовуватись у виробництві продуктів для людей, хворих на
цукровий діабет.
На сьогодні підсолоджувачі використовуються у кондитерській,
хлібобулочній, молочно – переробній промисловості, а також при
виробництві безалкогольних та алкогольних напоїв, кетчупів та багатьох
інших продуктів.
Дослідженню цукрових замінників присвятили наукові роботи такі
вітчизняні учені: Ю.А. Давидович, В.М. Завгородній, В.Ф. Зубенко,
М.І. Ковальчук, О.В. Лук’янова, Є.В. Ніколаєв, М.В. Роїк та інші.
Найпоширенішими на ринку сучасних натуральних цукрозамінників
вважають, сорбит, ксилит. Сорбит – це речовина, що не поступається в
калорійності сахарозі та має коефіцієнт цукристості сахарози 0,5. Сорбит
отримують з яблук, абрикосів та інших плодів, але найбільше його міститься
у горобині. У невеликих кількостях він нормалізує мікрофлору шлунково –
кишкового тракту, але в разі перевищення норми може викликати серйозний
розлад системи травлення. Такі ж проблеми можуть з’явитися при
надмірному споживанні ксилиту. Це також речовина натурального
походження, тому вона не завдає ніякої шкоди, якщо дотримуватися
рекомендованих норм застосування [3].
В сучасній харчовій промисловості України на великих виробництвах
використовують штучно отримані цукрозамінники, шкоду яких виробники
зазвичай приховують. Це пов’язано з тим, що єдина їх перевага – це низька
собівартість.
Першим замінником цукру став сахарин (Е954), який у 450 разів
солодший за цукор. Навіть ті люди, які ніколи не замінюють цукор
підсолоджувачами, щодня отримують досить значну кількість цієї речовини.
Сахарин дуже широко використовують у харчовій промисловості [2].
Таке розмаїття штучних і натуральних цукрозамінників дозволяє
робити вибір кожній людині та виробнику. Їх застосування дає величезну
вигоду. По-перше, це дозволяє знизити витрати на виробництво, що дає
можливість витримувати конкуренцію і заробляти більше. По-друге, вони не
є живильним середовищем для бактерій, на відміну від природних
вуглеводів, і це зумовлює тривале зберігання продуктів.
Світовий ринок цукрозамінників з кожним роком зростає приблизно на
20%, що, безумовно, неоднозначно впливає на вітчизняний ринок загалом. За
останні 5 років на території нашої держави імпортувалось багато харчових
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добавок, які використовуються як замінники цукру і підсолоджувачі, що
активно додаються у харчовій промисловості при виробництві різних видів
продуктів харчування.
Ще декілька років тому поняття «цукрові замінники» не було широко
відомим у суспільстві, натомість сьогодні обсяг знань про цей термін
збільшується, як і власне потреба у якісній заміні цукру. Цьому сприяють не
тільки фактори, що формуються на ринку цукру, але й необхідність зниження
калорійного навантаження на організм людини шляхом використання
замінників цукру, безумовно натурального походження.
Цукровий діабет виникає внаслідок надлишкового споживання цукру,
що також призводить до ожиріння, карієсу, атеросклерозу. Використання
натуральних замінників цукру допоможе не лише врегулювати рівень цукру
у крові, але й запобігти появі вищевказаних хвороб.
Отже, роль та значення цукрових замінників на вітчизняному ринку
цукру посилюється під впливом таких чинників: зменшення обсягу
виробництва цукру (зменшення посівних площ цукрових буряків; ліквідація
низки цукрових заводів, підвищення рівня собівартості виробництва та ін.);
отримання більших економічних вигод суб’єктами господарювання харчової
промисловості; збільшення кількості хворих осіб на цукровий діабет та інші
супутні захворювання; підвищення рівня обізнаності населення про вплив
цукрових замінників на здоров’я та ін.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ЕЛЕМЕНТ
КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Комерційна діяльність останнім часом перебуває в стані постійних
змін, набуває все більшого значення у діяльності торговельних підприємств.
Невід’ємною складовою комерційної діяльності є формування та управління
товарним асортиментом, яке поряд з місцем розташування і ціновою
політикою дозволяє сформувати у споживача певний рівень сприйняття
підприємства торгівлі.
Сьогодні необхідний асортимент товарів визначає сам ринок, і тому
виважена товарна політика торговельних підприємств – це запорука
формування збалансованого асортименту, який сприятиме зміцненню
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ринкових позицій підприємства, отримання прибутку і привернення
прихильності споживача. Кожне торговельне підприємство потребує
формування оптимального асортименту, що становить важливу стратегічну
складову його комерційної діяльності та конкурентоспроможності.
Дослідженням проблем формування товарного асортименту займалися
такі вітчизняні та зарубіжні учені, як: Ф. Алескеров, І. Ансофф, В. Апопій,
Г. Армстронг, Л. Балабанова, А. Войчак, Г. Іванов, С. Ілляшенко, А. Мазаракі та
ін [3].
Асортиментом називають специфікований в установленому порядку і
відповідними документами в межах кожної позиції номенклатури перелік
продукції за видами, типами тощо, яку підприємство зобов’язано поставити
певним споживачам з урахуванням обсягу, якості, цін [1].
Формування товарного асортименту – це процес добору і визначення
номенклатури товарів за різними ознаками, спрямований на задоволення
попиту населення і забезпечення високої прибутковості роботи підприємств
торгівлі.
Традиційно формування асортименту в торговельних підприємствах
складається з таких етапів:
– визначення групового асортименту товарів на основі маркетингових
досліджень ринку;
– визначення структури групового асортименту по кожній групі,
враховуючи розміщення та потужність підприємства;
– визначення розгорнутого асортименту в межах кожної групи [2].
Управління формуванням асортименту товарів на підприємстві є
складним процесом, який здійснюється з урахуванням дії відповідних факторів.
На формуванням асортименту товарів підприємств значний вплив мають
інтереси самих споживачів, характеристики товарів, а також сучасні
торговельні технології продажу. Ще одним суттєвим фактором є ціна товару.
На підприємстві повинно бути співставлення товарів з різними цінами, завдяки
якому споживач може обрати товар, який найбільше задовільняє його потреби.
Сьогодні формування асортименту товарів у торговельних
підприємствах доцільно розглядати з комерційного погляду. Адже
комерційна діяльність є найважливішою складовою ринкової стійкості
торговельного підприємства, і від її результатів залежить ефективність всієї
фінансово-господарської системи.
Формування асортименту товарів, як елемент комерційної діяльності,
для торговельних підприємств забезпечує насамперед ефективний товарногрошовий обмін. Оскільки формування асортименту, який здійснюють
комерційні працівники, крім добору та визначення номенклатури товарів за
різними ознаками з метою задоволення попиту споживачів, ще й передбачає
забезпечення високої прибутковості роботи підприємств торгівлі.
Загальні напрями у формуванні асортименту товарів торговельними
підприємствами визначаються його асортиментною політикою, сутність якої
полягає у виявленні конкретних засобів управління ринком у частині
забезпечення структурно-асортиментної збалансованості попиту та
пропозиції з урахуванням цільових орієнтирів і установок.
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Мета асортиментної політики – розробити принципи добору товарів як
комплексів маркетингу з урахуванням специфіки роботи окремих
підприємств [3].
Асортиментна політика і стратегія діяльності торговельних
підприємств нерозривно пов’язані і є визначальними при його
позиціонуванні. Зважаючи на велику різноманітність типів, форм та методів
комерційної діяльності, реалізація комерційної функції щодо формування
асортименту товарів може відбуватись неоднаково у різних типах і групах
торговельних підприємств.
Формування асортименту товарів торговельного підприємства
здебільшого залежить від характеру попиту й особливостей контингенту, що
обслуговується, його професійного, національного, вікового складу,
купівельної спроможності, умов праці та побуту.
Характеристика сучасних асортиментних стратегій наведена в табл.1.
Таблиця 1
Сучасні асортиментні стратегії [3]
Назва
Характеристика
1
2
Вузька
товарна Визначається роботою фірми на вузькому сегменті ринку та,
спеціалізація
відповідно, обмеженням сфери збуту продукції. Вузька товарна
спеціалізація не завжди свідчить про недостатність ресурсів чи
специфічність технологій виробництва або самих товарів, які не є
розрахованими на широку аудиторію.
Товарна
Пов’язана з представленням фірмою своїх товарів чи послуг як
диверсифікація
відмінних від конкурентних, чимось особливих. Причинами для
вибору такої стратегії можуть стати такі товарні показники як
поліпшена якість, технологічна перевага, новітність розробок,
відмінна сировинна база та ін. Особливістю товарної
диференціації є те, що цей вид стратегії забезпечує впізнаваність
товару, причому товарна диференціація може використовуватися і
за наявності всього товарного різноманіття, яке пропонує фірма.
Товарна
Зосереджена на просуванні компанії на ринку по вертикалі, тобто
вертикальна
коли підприємство освоює нові ланки виробничого процесу або
інтеграція
нові товарні категорії одного напряму. Вертикальна інтеграція
спрямовує компанію опановувати і контролювати усю галузь, від
видобутку, закупівлі сировини, до шляхів збуту готових товарів.
Таким чином, виробництво збільшує прибутки, адже є можливість
заощадити на товарних угодах, знизити собівартість готового
продукту, в той же час продаючи його по фіксованим ринковим
цінам.
Товарна
Передбачає значне розширення асортименту продукції (послуг) та
диференціація
освоєння нових сфер виробництва. Нові товари та послуги можуть
як продовжувати лінію попередніх, так і бути абсолютно не
пов’язаними з ними. Така товарна політика убезпечує компанію
від ризику раптового зниження попиту на один вид товару або
кризових ситуацій в певній галузі. Перевагою товарної
диверсифікації є можливість використання власного досвіду
фірми (управлінського, маркетингового, виробничого) у
поєднанні з напрацюваннями інших фірм, які успішно просувають
товари новообраної категорії.
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Стратегія розвитку ринку передбачає адаптацію наявного асортименту
товарів до нових ринків збуту. Здійснення такої стратегії тісно пов’язане зі
стратегією розвитку товару, що означає модифікацію товару підприємства
або його якісних характеристик (стилю, іміджу, розширення асортименту)
для наявних споживачів [1].
При здійсненні контролю за формуванням асортименту товарів
доцільним є моніторинг стану економічної стійкості торговельного
підприємства за системою показників, які поряд з фінансовою, ринковою,
діловою, управлінською, кадровою, оцінюють також і асортименту стійкість
торговельного підприємства.
Як стратегічний елемент комерційної діяльності формування
асортименту в торговельних підприємствах передбачає послідовну
сукупність заходів, форм і методів, за допомогою яких забезпечується
основна мета діяльності підприємства – найбільш повне задоволення потреб
споживачів й отримання прибутку.
Отже, ефективне формування асортименту забезпечує задоволення
попиту споживачів, гнучку політику реагування на потреби ринку,
забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Список використаних джерел:
1. Балабан П.Ю. Комерційна діяльність: підручник. – Х.: Світ Книг, 2015. –
452 с.
2. Комерційна діяльність: Підручник / За ред. В. В. Апопія. – 2-ге вид.
перероб. і доп. – К: Знання, 2008. – 535 с.
3. Формування асортименту товарів як стратегічний елемент комерційної
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Кaтеринa Комaровa
Нayковий керівник: Влaсенко І. Г., д. мед. н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститyт КНТЕУ
ТОВAРОЗНAВЧA ХAРAКТЕРИСТИКA СИРІВ З ДОБAВКAМИ
РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Відповідно до сyчaсних yявлень нayки про хaрчyвaння, велике знaчення
для збaлaнсовaного хaрчyвaння людей мaє кисломолочний сир.
Кисломолочний сир – білковий продyкт, що мaє високy поживнy цінність,
гaрні смaкові якості, легкy зaсвоювaність, помірнy кaлорійність.
Однaк, aнaлізyючи стaн вітчизняного ринкy сирy кисломолочного,
відзнaчaється низька якість продyктy тa великa вaртість, що спричиняється
головним чином при виробництві сирy нестaчею основної сировини –
молокa. Це обyмовлюється тим, що в крaїні мaйже не зaлишилось великої
рогатої худоби. Внaслідок чого зaводи молочної промисловості виробляють
кисломолочний сир перевaжно вліткy. У зимовий період випyск його різко
скорочyється і постaчaння їм нaселення проводиться, в основномy, зa
рaхyнок зaпaсів, yтворювaних вліткy і восени.
204

В зв’язкy з цим являється aктyaльним розробкa комбіновaних молочних
продyктів з використaнням рослинних сировини.
Дослідження питaнь розвиткy ринкy сирів знaйшли своє втілення y
нayкових прaцях В.Г. Aндрійчyкa, В.І. Бойкa, П.С. Березівського,
В.Н. Зимовця, М.П. Коржинського, Ю.М. Мaкaренкa, В.Я. Месель-Веселякa,
П.Т. Сaблyкa, О.В. Шкільовa, О.М. Шпичaкa тa інших вітчизняних нayковців.
Тa незвaжaючи нa існyючі дослідження, слід відзнaчити недостaтність
вивчення сyчaсних тенденцій розвиткy ринкy сирy в Yкрaїні.
Метою дaного дослідження є здійснення товaрознaвчої хaрaктеристики
сирів з добaвкaми рослинного походження.
Сир – високоживильний білковий продyкт, одержyвaний з молокa
шляхом його згортaння і обробки; він зберігaє всі основні поживні речовини
молокa зa винятком вyглеводів. При сировaрінні видaляється знaчнa чaстинa
води з молокa. Сир є концентровaним хaрчовим продyктом. Він відрізняється
високим вмістом легкозaсвоювaного молочного білкa (23-30%),
високодіспергіровaнного молочного жирy (32-33%), кaльцієвих і фосфaтних
солей, жиро-і водорозчинних вітaмінів, незaмінних aмінокислот. Білки сирy
зaсвоюються нa 98,5%, жирy – нa 96, вyглеводи – нa 97%.
Сири є вaжливим джерелом біологічно цінного білкa. Білки сирy
зaсвоюються нa 98,5%. Хорошомy зaсвоєнню сприяє гідроліз білків при
дозрівaнні до більш простих сполyк, в основномy розчинних. Хaрчовa
цінність білків обyмовленa якісним і кількісним склaдом входять в них
aмінокислот. Чим повніше використовyється оргaнізмом людини білок їжі
для синтезy ткaнинних білків тa інших сполyк, тим вище його хaрчовa
цінність. Нaйбільш цінними є тaкі білки, склaд яких нaйближче до склaдy
білків оргaнізмy людини. Більш цінними для людини є білки твaринного
походження, aле це не ознaчaє, що людинa повиннa хaрчyвaтися тільки
твaринними продyктaми. Білки злaкових і бобових кyльтyр зa
aмінокислотним склaдом тaкож є дорогими. У рaціоні хaрчyвaння людини
твaринні продyкти повинні знaходитися в певних поєднaннях з рослинною
їжею. Білки в оргaнізмaх людини і твaрини не тільки використовyються для
створення і відтворення ткaнин, гормонів, ферментів, деяких вітaмінів тa
інших сполyк, aле тaкож можyть слyжити джерелом енергії [3, с. 45].
Історія додaвaння до сирів рослинних склaдників розпочaлaсь з XVII
століття в Нідерлaндaх. Голлaндці почaли додaвaти до склaдy сирy спеції –
кмин, пaприкy, чорний перець, гірчицю. Тaким чином, вони нaмaгaлися
здивyвaти покyпця, відкривaючи все нові й нові сирні смaки. Сьогодні можнa
знaйти сири з додaвaнням чилі, ітaлійських трaв, чaсникy, шaмбaли, песто тa
інших чyдесних прянощів, зa допомогою яких повністю змінюється aромaт,
влaстивості тa хaрaктер продyктy. Як прaвило, це сири нетривaлого
дозрівaння, зaте дyже яскрaвих і несподівaних смaків.
При виробництві кисломолочних продyктів широко зaстосовyються
тaкож зернові компоненти. Більше 20 років томy розроблений технологічний
процес виробництвa кисломолочних продyктів з додaвaнням солодового
екстрaктy. Y кисломолочні продyкти додaють полісолодові екстрaкти
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ячменя, кyкyрyдзи й пшениці. Розроблено технологію кисломолочного
продyктy із солодовим екстрaктом житa й пшениці.
Використaння y рецептyрі сирів жмихy соняшникa дозволило збaгaтити
їх незaмінними поліненaсиченими жирними кислотaми, вітaмінaми і
мінерaльними речовинaми тa покрaщити оргaнолептичні покaзники.
Проведені дослідження вкaзyють нa широкі можливості використaння
тaкої дикорослої рослинної сировини, як кропивa, щaвель, черемхa, ягоди
шипшини тa жyрaвлини для виготовлення плaвлених сирів. Ця сировинa
відрізняється високим вмістом вyглеводів: y шипшині – 77 % від зaгaльної
кількості сyхих речовин, y щaвлі – 61, y черемсі – 60, y жyрaвлині – 59 і y
кропиві – 54 %. Цю сировинy рекомендyють додaвaти y вигляді композиції
сyспензій aбо концентрaтy. При цьомy плaвлені сири нaбyвaють
специфічного смaкy і зaпaхy [2, с. 77].
Вaрто зaзнaчити, що зелень петрyшки тa кропy помітно виділяються
серед іншої рослинної сировини високим вмістом хлорофілy, aскорбінової
кислоти, b-кaротинy, фенольних сполyк тa інших БAР, які мaють
іміномодyлюючy тa aнтиоксидaнтнy дію. Ці овочі і добaвки з них особливо
великою попyлярністю користyються в Японії після aтомного вибyхy в
Хіросімі тa Нaгaсaкі.
Використaння інaктивaції окислювaльних ферментів, вaкyyмного сyшіння
тa дрібнодисперсного подрібнення дозволяють не лише зберегти хлорофіл, aле
і призводять до більш повного вилyчення із сировини порівняно з
трaдиційними методaми, що призводить до ефектy «збaгaчення» порошкy.
Добaвкa вилyченого хлорофілy склaдaє 48...51%, кaротиноїдів – 45...55%,
aскорбінової кислоти – 22...30%, низькомолекyлярних фенольних сполyк –
56...80% порівняно з вихідною сировиною. Виявлені зaкономірності одержaні
зa допомогою хімічних методів, підтверджені нa молекyлярномy рівні зa
допомогою дослідження спектрів поглинaння, спектрів флyоресценції тa ІЧспектрів хлорофілy α і b, кaротиноїдів тa фенольних сполyк, a тaкож доповнені
нa клітинномy рівні під чaс вивчення впливy дрібнодисперсного подрібнення
нa ткaниннy тa клітиннy стрyктyрy. Покaзaно, що дрібнодисперсні добaвкибaрвники з зелені петрyшки тa кропy зa хімічним склaдом перевершyють
вітчизняні й імпортні aнaлоги тa зaсвоюються в 2 рaзи крaще, ніж під чaс
трaдиційного подрібнювaння [1, с.23].
Вaрто зaзнaчити, що нa yкрaїнськомy ринкy можнa виділити шість
нaйбільших компaній, які контролюють половинy ринкy сирів з добaвкaми
рослинного походження. Лідерaми зaлишaються тaкі компaнії: «Молочний
Aльянс» (ТМ «Молочний Шлях», «Слaвія») з чaсткою ринкy 19% в зaгaльній
стрyктyрі виробництвa, «Мілкіленд» (16%) (ТМ «Добрянa»), «Aльмірa» (ТМ
«Слов'янські сири», «Гaдячсир»тa інші), якa зa 2015 рік збільшилa свою
чaсткy нa ринкy до 13% і нaблизилaся до лідерів. Рештa грaвців ринкy
зaймaють менше 10%. Це, зокремa, MilkGroup (об'єднyє близько 100 зaводів
тa комбінaтів), «ТеррaФyд» (ТМ «Тyльчинкa», «Вaпняркa», «Сирно», «Новa
Одесa», «Ріднa Хaтинкa»), «Бель» (ТМ «Шосткa», «Веселa корівкa») тa ін.
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Тaким чином, сири з добaвкaми рослинного походження з включенням
порошкy лaмінaрії, гірчиці тa кореня хронy, кминy, пaприки, чорного перцю,
гірчиці хaрaктеризyються поліпшеними оргaнолептиними покaзникaми тa
підвищеною біологічною цінністю. Це дозволяє розширити aсортимент цих
сирів тa зaбезпечyє конкyрентоздaтність їх нa ринкy товaрів.
Список використaних джерел:
1. Гaвриловa Н. Б. Рaстительное сырье для сырного продyктa /
Н. Б. Гaвриловa, С. С. Ивaнов // Сыроделие и мaслоделие. – 2007. – № 5. –
С. 22-25.
2. Сирохмaн І.В. Товaрознaвство хaрчових продyктів фyнкціонaльного
признaчення: нaвч. пос. / І. В. Сирохмaн, В. М. Зaвгородня. – К.: Центр
yчбової літерaтyри, 2009. – 544 с.
3. Яловегa Л.В. Основні тенденції тa перспективи розвиткy ринкy сирy в
Yкрaїні / Л.В. Яловегa // Економічний форyм. − 2012. − № 2. − С. 43-46.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НІТРАТІВ В ОВОЧАХ
Їжа є джерелом необхідних організму харчових і біологічно активних
речовин, але поряд з цим і різних ксенобіотиків (чужорідних речовин), в тому
числі нітратів. Токсична дія нітратів та нітритів на організм людини досить
повно вивчена [1,2]. Нітрати менш токсичні, в порівнянні з нітритами. Однак
в людському організмі нітрати під впливом певних бактерій перетворюються
на нітрити. Реагуючи з гемоглобіном крові, нітрити перетворюють його на
метгемоглобін, який на відміну від гемоглобіну не здатний переносити
кисень, що призводить до отруєння організму. Допустима норма нітратів для
людини при надходженні в організм з продуктами харчування і водою за
добу становить 5 мг/кг.
На сьогодні, тема вмісту нітратів в харчових продуктах є болючою для
України. Оскільки від 58% до 86% добового надходження нітратів припадає
на овочі. Причини забруднення овочів нітратами: в першу чергу це
нераціональне та недбале використання нітратних добрив, в другу близькість сільськогосподарських земель до хімічних підприємств. Також
велика кількість нітратів утворюється при спалюванні різних видів палива і в
результаті сорбції оксиди Нітрогену потрапляють в ґрунти безпосередньо з
атмосфери. І ще одна, не мало важлива проблема, – ущільнення посівів та
недостатнє освітлення в теплицях, а оскільки в окремі пори року теплична
продукція є основною на полицях магазинів, ця проблема теж має місце.
В Україні майже шоста частина сільськогосподарської плодоовочевої
продукції містить нітрати у дозах, які перевищують максимально
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допустимий рівень. Нітрати – це солі нітратної кислоти, які є природними
сполуками, добре розчиняються у воді, а при нагрівання можуть переходити в
нітрити з виділенням кисню. Нітрати є нормальним продуктом обміну
азотистих речовин будь якої живої істоти. Тому “безнітратних” продуктів в
природі не існує.
Мета дослідження – визначити вміст нітратів в овочах відкритого та
закритого грунту експрес-методом.
Вміст нітратів в рослинах залежить від видових та сортових
особливостей, часу збирання та ін. За однакових умов невелику кількість їх
нагромаджують баклажани, томати, цибуля; підвищену – салати, ревінь,
петрушка, редька, редиска. Порівняно мало накопичують нітратів томати і
картопля. Проміжне місце між цими двома групами овочів займають огірки
та капуста білокачанна. Ранні овочі містять нітратів більше, ніж пізні. В
рослинах нітрати розподіляються нерівномірно. Нітратів у коренеплодах,
стеблах накопичується більше, ніж в листках та черешках. Як правило,
концентрація нітратів в овочах захищеного грунту (тепличних) через
фізіологічні особливості рослин та специфічні умови вирощування їх
(підвищену вологість, дефіцит світла та ін..) більша, ніж в овочах відкритого
грунту.
Вміст нітратів у свіжих рослинних продуктах, як правило, незначний.
Проте він може збільшуватися у процесі їх зберігання під впливом
мікрофлори. Велике значення для зниження вмісту нітратів має
технологічна обробка сільськогосподарських продуктів. Так, при митті
кропу, салату, петрушки та інших зелених культур кількість нітратів
знижується на 20%, а після двогодинного вимочування у воді на
30-60 %. Відварювання до готовності картоплі, буряків, моркви
(після чистки і миття) дозволяє значно зменшити концентрацію цих
речовин.
Для проведення виміру вмісту нітратів нами були вибрані зразки овочів
відкритого та закритого грунту, а саме: помідор тепличний, перець
болгарський, огірок тепличний, картопля, морква пізня, редиска, цибуля
ріпчаста, капуста пізня, буряк столовий. Всі продукти були закуплені в
супермаркетах м. Києва.
Для контролю нітратів в плодоовочевій продукції використовують різні
методи: потенціометричний, спектрофотометричний, хімічний [3,4]. Ці
методи визначення нітратів потребують довготривалої підготовки проби,
додаткових хімічних реактивів, лабораторного обладнання, приладів та
фахово підготовленого персоналу.
Нами для визначення вмісту нітратів в овочах був використаний нітраттестер SOEKS. Під час проведення експерименту були дотримані санітарні
норми приміщення та приладу. Для проведення одного виміру необхідно біля
2 хв. Проводилися по 3 виміри в різних частинах овочів. Результати
дослідження наведені в табл.
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Таблиця 1
Вміст нітратів в овочах
Назва овочів
Помідор Тепличний
Перець Болгарський
Огірок Тепличний
Картопля
Морква Пізня
Редиска
Цибуля Ріпчаста
Капуста Пізня
Буряк Столовий

Фактичний вміст
нітратів, мг/кг
84,6
71
98,2
134
102
177,3
95
148
173,7

Максимально
допустимий рівень,
мг/кг
300
200
400
250
250
1500
80
500
1400

Наявність
перевищення
відсутнє
відсутнє
відсутнє
відсутнє
відсутнє
відсутнє
присутнє
відсутнє
Відсутнє

Як видно із таблиці незначне перевищення допустимої норми вмісту
нітратів має місце у цибулі ріпчастій. В інших овочах перевищення
максимально допустимого рівня нітратів не виявлено.
Експрес-метод дослідження дійсно є швидким, не потребує
довготривалої підготовки проби, додаткових хімічних реактивів,
лабораторного обладнання та
фахово підготовленого персоналу. Для
уточнення результатів використовують потенціометричний метод.
Список використаних джерел:
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Тетяна Кревсун
Науковий керівник: Власенко І. Г., д. мед. н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ АСОРТИМЕНТ ТА ЯКІСТЬ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ НА
РИНКУ УКРАЇНИ
Сучасний ринок України потребує забезпечення населення
високоякісними продуктами харчування, серед яких важливе значення
відіграє виробництво м’ясних товарів. Вони є джерелом надходження
повноцінних білків, мінеральних речовин, насичених і поліненасичених
жирних кислот, деяких вітамінів, інших поживних речовин. У харчуванні
людини товари цієї групи займають вагоме місце, адже характеризуються
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висоокою харч
човою цін
нністю. Н
На даний момент
м
ассортименнт ковбасн
них вироб
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им та здаттним задо
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их виробіів предстаавлена наа рис. 1
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Рис. 1.
1 Структтура ринк
ку ковбасних вир
робів.
За дани
ими журн
налу Фоккус було визначен
но 50 наайбільш популярн
п
них
украаїнських брендів, які завою
ювали таа утримую
ють своєє місце в реальном
му
спож
живчому кошику українц
ців, серед
д них – шість ппопулярних бренд
дів
вирообників ковбасних
к
х виробівв: ТМ «Г
Глобино»;; М «Ятррань»; ТМ
М «Фарроо»;
ТМ «Юбилеейный»; ТМ «Дрружба Народів»;
Н
ТМ «Баащинськи
ий». Такоож
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мбінат ТОВ «Ідекс»» [1].
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п
ства заціккавлені в найсучассніших м
методах ви
иробницттва
– наа сьогодн
ні це схем
ма замкнееного тех
хнологічно
ого циклуу (від заб
бою худооби
до ввиробницттва готоввої продуккції). Про
оте такі теехнології доступніі не значн
ній
кільькості укрраїнських
х виробни
иків, які мають
м
влаасні свиннокомплек
кси, забій
йні
цехи
и, цехи первин
нної перреробки, ковбасн
ні цехи,, обладн
нання для
д
замоорожуван
ння.
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Значну частину готової продукцію вони реалізують через фірмові
магазини, які доставляють ковбасні вироби на пряму до споживача.
У зв’язку з нестабільною ситуацією на ринку України обсяг реалізації
ковбасних виробів за останні декілька років скоротився. Тому виробники
м’ясної продукції зацікавлені в підвищенні якості своїх товарів, покращенні
смакових властивостей шляхом впровадження нових технологій
виробництва.
Асортимент і якість м'ясних ковбас визначають передусім видом і
якістю сировини. Вироби високої якості отримують з охолодженої свинини І
і II категорій з ніжною нежирною м'язовою тканиною і салом щільної
консистенції. У беконній свинині товщина сала повинна бути приблизно
однаковою. Крім свинини, використовують яловичину І і II категорій
вгодованості в остиглому і охолодженому стані, а також охолоджену
баранину І категорії [3].
На рис. 2 зображений аналіз обсягу реалізації ковбасних виробів за
останні три роки.
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Рис. 2. Обсяг реалізації ковбасних виробів.
Розраховано за даними Державної служби статистики України [2].
Таким чином, темпи зростання виробництва ковбасних виробів в
середньому становлять 20-22% на рік. Частка імпортної продукції на
українському ринку ковбаси і ковбасних виробів не перевищує 1-2%. Якість
же вітчизняної м'ясної та ковбасної продукції все ще не повністю відповідає
запитам покупців. Забезпечення безпечності харчування є основною
проблемою, яка стоїть перед спеціалістами харчової, у тому числі і м'ясної
промисловості.
Список використаних джерел:
1. Фокус представляет 50 украинских брендов, которые завоевали и
удерживают своё место в реальной потребительской корзине украинцев.
(Рейтинги). – [Електронний ресурс]. − Режим доступу до журн.:
http://focus.ua/charts/244307/.
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Науковий керівник: Пасальський Б.К., к.х.н, доцент
Київський національний торговельно-економічний університет
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА ЕКСПРЕС-МЕТОДАМИ
Вершкове масло – високо жирний харчовий продукт, який
виготовляється із вершків молока. Крім жиру, в масло переходять всі
складові частини вершків - фосфатиди, білки, лактоза, вітаміни, вода. За
основну сировину служать солодкі і кислі вершки. Масло із солодких і
кислих вершків відрізняється смаком, запахом, біологічними та іншими
властивостями. Як допоміжна сировина використовуються сіль, сухе молоко,
кава, какао, цикорій, мед, цукор, олія, соки тощо. У масло, для зниження
собівартості, можуть додавати інші харчові добавки, наприклад, рослинний
жир. Згідно ДСТУ, вершкове масло виготовляється тільки з коров'ячого
молока або продуктів його переробки і призначене для безпосереднього
вживання в їжу, кулінарних цілей [1].
Якість масла залежить від сировини. В процесі одержання масла не
завжди витримуються усі умови, що впливає на його безпечність. Так,
молоко пастеризують при температурі 83 – 85 °С. При тій же температурі
його сепарують. На цьому етапі одержують вершки з вмістом жиру 35 – 40%.
Потім проводять сепарування вершків до вмісту жиру, який є у відповідному
виді масла. Після нормалізації та охолодження вершки подають в апарат для
виготовлення масла, де їх інтенсивно перемішують та охолоджують до
температури +14 °С. Густі вершки розливають в ящики, які попередньо
вистилають пергаментом. Остаточне охолодження проводять в холодильній
камері протягом 3-5 діб до +1 °С. Внаслідок кристалізації жиру вершки
набувають структури вершкового масла.
Мета роботи: визначення можливості застосування експрес-методів для
оцінки якості вершкового масла.
Об’єкт дослідження - вершкове масло різних товаровиробників, а саме:
«Яготинське» (жирність 82,5%), зразок №1; «Тульчинка» (жирність 62,5%),
зразок №2; «Фаворит» (жирність 73%), зразок №3.
Предмет дослідження: хімічні та фізико-хімічні експрес-методи оцінки
якості вершкового масла.
Для дослідження використовували наступні методи [2, 3]. Проба на
пероксидазу з йодистокалієвим крохмалем – метод заснований на
розкладенні гідроген пероксиду (Н2О2) ферментом пероксидазою. Активний
кисень, який звільняється при цьому, окиснює калій йодид, вивільнюється
йод, який утворює з крохмалем сполуку синього кольору.
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Виявлення фальсифікації вершкового масла. а) Визначення домішок
маргарину у вершковому маслі хімічним методом. При змішувані
розплавленого на водяній бані масла з льодяною етановою (оцтовою)
кислотою натуральне масло дає прозорий розчин, а при наявності маргарину
– мутний;
б) Визначення домішок маргарину у вершковому маслі люмінесцентним
методом. При освітленні ультрафіолетовим промінням на темно-фіолетовому
фоні вершкове масло має люмінесценцію жовтого кольору, маргарин дає
біло-блакитне свічення.
в) Визначення домішок сиру у вершковому маслі. Чайну ложечку
досліджуваного масла опускають у стакан з крутим кип’ятком, змішують;
якщо масло доброякісне, через декілька хвилин жир спливає, вода
залишається прозорою. Частинки сиру не розчиняються в воді, так як їх
питома вага більша, ніж масла, і вони осідають на дно.
г) Визначення домішок крохмалю у вершковому маслі. Близько 10 г
розплавленого масла розмішують у пробірці з рівним об’ємом гарячої
дистильованої води. Шар жиру зливають, водний шар доводять до кипіння,
додають 2-3 краплі 0,5%-вого розчину йоду. Виникнення синього
забарвлення свідчить про те, що в маслі є крохмаль.
Результати дослідження наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Результати дослідження вершкового масла різних виробників
Дослід
Зразок

Наявність домішок маргарину
Проба на
пероксидазу

Наявність
домішок
сиру

Наявність
домішок
крохмалю

Розчинність
масла в
оцтовой
кислоті
Злегка
прозорий
розчин

Дія на масло
ультрафіолетового
випромінювання
Жовта
люмінесценція

Не
виявленн
о

Не
виявленн
о

«Яготинське»
(жирність
82,5%)

Наявна

«Тульчинка»
(жирність
62,5%)

Наявна

Мутний
розчин

Біло-блакитне
люмінесценція

Не
виявленн
о

Не
виявленн
о

«Фаворит»
(жирність
73%)

Наявна

Мутний
розчин

Біло-блакитне
люмінесценція

Не
виявленн
о

Не
виявленн
о

Із таблиці випливає, що усі досліджувані зразки дають позитивну
реакцію на пероксидазу, що можливо через недотримання умов пастеризації
вихідної сировини, або, що найбільш ймовірно, порушенням технологічного
процесу на стадії фасування, зберігання та реалізації продукції. В
«Яготинському» маслі не виявлено маргарину. Тоді як у зразках «Тульчинка»
і «Фаворит» результати дослідження свідчать про наявність слідів маргарину.
У всіх зразках не було виявлено домішок сиру і крохмалю.
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Таким чином можна зробити висновок, що експрес-методи можна
оцінювати якість масла і виявляти в ньому різні добавки. Для більшої
достовірності результатів слід використовувати сукупність експрес-методів.
Оцінка якості вершкового масла експрес-методами не займає тривалого часу,
проте дає відомості про якісний склад вершкового масла. Кожен із дослідів
займає приблизно по 10-15 хвилин та не потребує використання дорогих
реактивів та обладнання.
Список використаних джерел:
1. Гончар Ю. Дослідження якості масла різних виробників. / Ю. Гончар.
Науковий керівник Н.Чикун. Формування механізмів управління якістю та
підвищення конкурентоспроможності підприємств: ІІІ Міжнародна науковопрактична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених:
тези доповідей / Дніпропетровськ, 29–30 березня 2012 р. – Дніпропетровськ:
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – С. 460.
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Тарас Лаба, Максим Блеч
Науковий керівник: Василишина О. В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ, ДЕФЕКТИ ТА ХВОРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНИХ
ВИРОБІВ, ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЩОДО
ЇХ УСУНЕННЯ
Якість основного продукта харчування регламентується національними
міждержавними стандартами та галузевими стандартами, зокрема, ДСТУ
4583:2006 «Хліб із житнього і пшеничного борошна. Загальні технічні
умови». Ці нормативні документи висувають вимоги до зовнішнього вигляду
виробів, кольору скоринки, стану м’якушу тощо. Форма, поверхня, колір,
смак і запах хлібобулочних виробів повинні відповідати вимогам
нормативно-технічної документації.
Сировина та матеріали, які використовуються при виробництві хліба,
дозволені до застосування Мінздравом України та супроводжуються
документом про якість із зазначенням у ньому відповідності нормам безпеки.
Хлібобулочні вироби приймаються на основі аналізу відібраної
середньої проби від однорідної партії. Однорідною є партія хлібобулочних
виробів однієї назви та упаковки, однієї дати і години виготовлення. У
виробах визначають органолептичні та фізико-хімічні показники.
Форма, поверхня, колір, смак і запах хлібобулочних виробів повинні
відповідати вимогам нормативно-технічної документації. Масу хліба і
булочних виробів встановлюють зважуванням не менш як 10 виробів.
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Фізико-хімічні показники у хлібобулочних виробах — це відхилення
маси, пористість, кислотність, вологість. В деяких виробах (булочних,
здобних та ін.), крім названих показників, визначають вміст жиру і цукру.
Дефекти хлібобулочних виробів виникають через низьку якість
сировини, порушення технології виготовлення, зберігання і реалізації.
Причиною хвороб виробів є розвиток мікроорганізмів [4].
До найбільш розповсюджених дефектів хлібобулочних виробів можна
віднести такі: бліде забарвлення скоринки, темна (підгоріла) скоринка, не
пропечені боки, неправильна форма виробу, розпливчастість подового хліба,
низький хліб, тріщини скоринки. З бокових сторін (ділянки без скоринки),
випливи м'якушки по контуру верхньої скоринки у формових чи нижньої
скоринки у виробах. Тонка або товста скоринка, механічні пошкодження
скоринки, липкість м'якушки, понижена або нерівномірна пористість,
порожнина в м'якушці, що має поперечний розмір більше 3 см, підриви
скоринки, стискання та ущільнення м'якушки біля нижнього краю скоринки,
відставання скоринки від м'якушки. Недостатньо пропечений виріб (м'якушка,
що зліплюється), сторонній смак, підвищена кислотність, надто солоний або
прісний смак, сторонній запах, хрускіт на зубах, черствіння та ін.
Свіжість хліба є найважливішою його споживною якістю. Встановлено,
що краще засвоюється хліб, який вживається в їжу через кілька годин після
випікання. Свіжоспечений, ще теплий хліб, як і черствий, засвоюється
організмом людини гірше. Гарячий хліб погано просочується травними
соками. Скоринка свіжоспеченого хліба практично не містить води, вона
хрустка, крихка, а м'якушка м'яка, еластична. У перші години після випікання
скоринка м'яка, еластична. За цим показником роблять висновок про свіжість
хліба. При охолодженні хліба в ньому відбувається багато процесів,
насамперед черствіння. Перші ознаки черствіння хліба за звичайних умов
зберігання проявляються практично через 10-12 год. Час черствіння залежить
від сорту борошна, з якого випечений хліб, рецептури, технологи
виготовлення тіста, способу випікання, умов транспортування і зберігання.
При черствінні волога інтенсивно переміщується з м'якушки у скоринку,
частина її випаровується, внаслідок чого зменшується маса готового виробу.
Змінюються органічні речовини, особливо білки та крохмаль. Крохмаль з
аморфного стану переходить у кристалічний. Його зерна стискаються.
Зв'язана вода переходить у вільний стан, що сприяє випаровуванню вологи.
Процес черствіння знижує споживні властивості хліба. Скоринка стає
твердою, крихкою. Поверхня втрачає блиск, стає матовою. За умов тривалого
зберігання хліб набуває невластивого свіжому хлібу специфічного запаху і
смаку [2].
Процес черствіння відбувається не тільки в хлібі, а й в усіх групах
хлібобулочних виробів (булках, здобних хлібобулочних, бубличних і
дієтичних хлібобулочних виробах). Швидкість перебігу процесу черствіння в
цих виробах різна.
До значних втрат хліба та інших хлібобулочних виробів призводять різні
хвороби: пліснявіння, картопляна («тягуча») хвороба та ін.
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Пліснявіння хліба. Це найбільш поширена хвороба, яку спричинюють
плісеневі гриби або їхні спори, що потрапили із зовнішнього середовища
(повітря, тари, обладнання та ін.) в готові вироби. Оптимальні умови
розвитку плісняви: висока вологість середовища (виробів), температура в
межах 25-30 °С, відносна вологість повітря – від 70 до 80%. Небезпека
пліснявіння збільшується при пакуванні недостатньо охолодженого хліба.
Під дією ферментів плісняви у виробах відбуваються небажані процеси:
з'являються неприємний смак і запах, можуть накопичуватися отруйні
речовини. Зовнішній вигляд хлібних виробів різко погіршується[2].
Для того щоб запобігти пліснявінню хліба на підприємстві: додають в
тісто консерванти; стежать за належним станом приміщень, обладнання,
інвентарю; видаляють запліснявілий хліб із загальної маси виробів;
проводять своєчасно дезінфекцію транспортних засобів, обладнання і
торговельного інвентарю при виявленні ознак пліснявіння; систематично
провіряють приміщення [1].
Картопляна («тягуча») хвороба спричиняється спорами картопляної
(сінної) палички, які потрапляють у хліб разом з борошном. Ці
мікроорганізми не гинуть при температурі 100 °С і протягом 10 хв.
витримують температуру 125 °С. При температурі 130 °С миттєво гинуть.
Оптимальна температура розвитку цих мікроорганізмів – 35-40 °С.
Зараження хліба картопляною хворобою спостерігається в основному в
теплий період року після 10 год зберігання при температурі 30-40 °С.
Прискорюють цей процес низька кислотність та підвищена вологість виробів.
Картопляною хворобою заражується в основному пшеничний хліб. Особливо
це стосується хліба більшої маси. М'якушка хліба стає тягучою, липкою, з
дуже тонкими, павутино-подібними нитками. Через накопичення продуктів
розпаду речовин, особливо білків, м'якушка набуває різкого, неприємного
специфічного запаху і смаку. У ній можуть накопичуватись отруйні
речовини. Хліб, заражений картопляною хворобою, в їжу не використовують.
Для того, щоб запобігти хворобі: швидко охолоджують хліб; випікають
вироби меншою масою; підвищують кислотність хліба в межах одного
градуса, використовуючи молочнокислі закваски, рідкі дріжджі, дозрілу
опару, молочну і оцтову кислоти, пропіоновокислі і мезофільні молочнокислі
бактерії; зберігають хліб у сухому, добре вентильованому, прохолодному
приміщенні (при температурі нижче 16 °С хвороба не розвивається); стежать
за належним санітарним станом транспортних засобів, приміщення,
обладнання, інвентарю; вилучають заражений хліб із загальної маси виробів;
проводити своєчасно дезінфекцію (оцтовою кислотою) транспортних засобів,
приміщення, обладнання, торговельного інвентарю [3].
Галузь з виробництва хліба та хлібобулочних виробів України відіграє
визначну соціальну і стратегічну роль у житті суспільства, задовольняючи
потреби населення переважно в харчовому продукті. Так як дані вироби
споживачі вживають щоденно, контроль їх якості є найважливішим
технологічним процесом на підприємстві.
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЦУКРИСТОСТІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
СОЛОДКИХ ВИН ЗА КОРДОНОМ
Вино-це пам’ять сонця, яка живе в бутилці.
Євгеній Ханкін
дослідження – солодкі виноградні вина та їх технологія

Об’єкт
виготовлення.
Предмет дослідження – методи досягнення цукристості у солодких
виноградних винах у різних країнах.
Найкращі десертні вина в світі можуть бути неймовірними на смак.
Саме тому не дивно, що їх виготовлення вимагає нелюдських зусиль.
Незважаючи на свою велич, десертне вино, звичайно, не має такої
популярності, як скажімо Каберне, і це, ймовірно, також добре, адже його
виробляють не так уже й багато. Це тому, що серйозні солодкі вина можна
створити лише тоді, коли винороб прикладає надзвичайно багато зусиль і
віддається роботі з інтенсивною скрупульозністю.
Одержання цукру з самого винограду – це страшенно копітка справа. То
чому б не додати у вино великий мішок звичайного цукру? На жаль, з
небагатьма винятками, провідні виноробні регіони вважають це шахрайством
і забороняють таку діяльність при виробництві десертних вин. Техніка,
відома під назвою «шапталізація», яка передбачає додавання
невиноградного цукру до сусла під час бродіння, вважається законною лише
в деяких регіонах з холодним кліматом, особливо коли зібрано не зовсім
вдалий врожай, але як правило, це не стосується солодких вин, а
здійснюється для підвищення рівня цукру у сухому вині, якщо виноград для
нього дозрів не повністю. Ось кілька способів, якими винороби можуть
досягти солодкості у вині:
Пізній збір (Late Harvest)
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Виноград, призначений для десертного вина, залишають на лозі якомога
довше, щоб збільшити рівень цукру, аж поки він не зморщиться, тобто майже
до кінця листопада чи навіть початку грудня у північній півкулі. Щойно сік
для таких вин потрапляє в чан, залишковий цукор, як його зазвичай
називають, консервується, оскільки винороби не ферментують вино до
сухості, а досягають рівня алкоголю 8%. Тут нема великої мудрості: навіть
якщо зібрати виноград значно раніше, він все одно зберігатиме солодкість, за
умови скороченої ферментації
Ботритіс
Пов’язаний із багатьма найбільш знаменитими десертними винами
Старого Світу «Botrytis cinerea» більш відомий як "благородна цвіль". Гриб
ботритіс дійсно сприятливо впливає на виноград, який він вражає,
концентруючи в ньому цукор і таким чином допомагаючи створенню
складного медового характеру вина.
Гриб має здатність розвиватись у вологій місцевості і утворюється на
шкірках винограду, що робить їх тоншими і більш пористими, внаслідок
чого вода з м’якоті випаровується і ягідка перетворюється в родзинку.
Нерідко потрібно зібрати врожай з цілої лози аби виготовити келих
солодкого вина.
Сушений виноград
Один з найстаріших способів, відомих виноробам, - процес висушування
винограду для концентрації в ньому природного цукру - виник у спекотних
середземноморських регіонах. Ця техніка залишається в основному
незмінною ще з часів античності. Існує кілька способів висушування
винограду: залишити ягоди на лозі для поступової втрати вологості або
зібрати та розмістити на солом’яній підстилці на сонці, на складі чи даху.
Кожен з них дає однаковий результат – насичене і багате вино, яке потребує
багато винограду.
Прикладами таких "солом'яних" або "родзинкових" вин є «Vin de Paille»
з французького регіону Жюра.
Заморожений виноград
«Айсвайн» (крижане вино) – це ще один тип солодкого десертного вина,
виготовлений шляхом замороження ягід на винограднику для того, щоб
сконцентрувати в них цукор та відділити воду. В основному виробництво
справжнього «айсвайну» (англ. ice wine, нім. eiswein) зосереджене у країнах з
найхолоднішим кліматом. Канада і Німеччина суворо регулюють
виробництво такого вина і мають чіткі норми щодо рівня цукру та
температури. Під час збору врожаю температура повинна досягати не менше
-8°С в Канаді та -7°С у Німеччині. В інших країнах, зокрема США та Австрії,
виноград просто повинен бути замороженим.
В регіонах, де зима не буває надто холодною, виноробням іноді дають
дозвіл заморожувати виноград механічним способом, а вже потім пресувати
висококонцентровані ягоди. Поблизу Барселони існує спеціальний
апеласьйон з виробництва «айсвайну», де середня температура у листопаді
досягає позначки -15°С.
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Кріплений виноград
Ім’я того, хто першим винайшов метод кріплення вин шляхом додавання
до них виноградних спиртів, залишається загадкою, проте такий стиль набув
неабиякої популярності в Іспанії та Португалії і був затверджений
британцями як найкращий спосіб зберегти вино під час довготривалого
транспортування у віддалені колонії.
От хоча б портвейн - перлина регіону Дору в Португалії. Понад 80
різних сортів винограду допускаються (хоча лише п'ять є найбільш
бажаними) до виробництва такого вина. Доливання в чани під час
ферментації бренді вбиває дріжджі, зупиняючи бродіння до того, як весь
цукор перетвориться в алкоголь. В результаті отримують природно-солодке
вино з високим вмістом алкоголю – як правило 18-20%.
Кріплені вина не завжди солодкі. Херес з однойменного іспанського
регіону зазвичай ферментується до досягнення ним повної сухості, а потім
закріплюється спиртом. Одним із прикладів такого напою є «Fino». Він
витримується в діжках під природною плівкою «флор», яка перешкоджає
контакту сусла з киснем. Якщо плівку усунути під час витримки, вино дещо
окислюється і набуває темнішого кольору. Таким чином виготовляють інший
вид хересу – «Amontillado». Херес «Oloroso» ніколи не покривається плівкою
«флор», тому ще більше контактує з киснем.
Одна стала ознака, що пов’язує всі способи виготовлення хересу, - це
система витримки у діжках, яка має назву «солера» і полягає в додаванні
нового сусла у діжки зі старішими винами, які в свою чергу змішуються зі ще
старішими і весь процес триває доти, поки вино не досягне найнижчого рівня
піраміди діжок, з якого воно безпосередньо розливається у пляшки. Такий
процес може тривати десятки років, тому хереси найвищої класифікації – це
бленди з мінімум 30-річним стажем витримки у діжках.
Мадейра, як і портвейн, закріплюється на середині процесу
бродіння. Під час витримки вино піддається термічному окисленню, яке
відбувається при температурі до 54°С у дубових діжках, що надає йому
карамелізованого характеру. Таке вино не боїться перепадів температури,
зміни умов зберігання і з часом стає лише кращим. Пляшку з ним можна
відкрити, тоді повернутись до неї через кілька місяців і жодного погіршення
стану напою не спостерігатиметься.
Висновки та пропозиції:
Цукристість солодких вин залежить від багатьох факторів, а саме:
1.
клімату країни, де вирощується виноград;
2.
якості сировини;
3.
особливостей технології виготовлення.
Українцям необхідно підвищити культуру споживання виноградних вин.
«Навчившись дегустувати , ви вже не п'єте вино ,
а долучаєтеся до таїнства»
Сальвадор Далі
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Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАМІННИКІВ МОЛОЧНОГО
ЖИРУ У ВИРОБНИЦТВІ СИРІВ
«Якщо в країні немає хоча б п’ятдесяти сортів сиру і доброго вина,
значить, країна дійшла до ручки».
Об’єкт дослідження - молоковмісні сирні продукти, рослинні олії, які
використовують у виробництві аналогів натуральних сичугових сирів.
Предмет дослідження - споживчі властивості сирних продуктів, безпека
даних продуктів в раціоні харчування, переваги у використанні.
На сучасному ринку молочножирової продукції можна спостерігати
наявність молоковмісних продуктів або аналогів, імітаторів натуральних
молочних продуктів, які виготовлені з молочної сировини з додаванням
сировини немолочного походження.
Виробництво сирного продукту дозволено, на нього є нормативний
документ, висновки санстанції. Виробника ніхто не обмежує у виготовленні
сирного продукту. Але інша річ, як сирний продукт подають споживачеві.
Тобто, якщо в маркуванні зазначено, що це сир, а він містить рослинні олії,
то це – фальсифікат.
В інформаційних джерелах часто обговорюється питання на скільки
безпечні сирні продукти. Вченими доведено, що задовольнити добову
потребу в білку людина зможе, з’їдаючи 500 г сиру протягом доби. Сирний
білок набагато краще і легше перетравлюється організмом, ніж білок рибний,
м’ясний або просто молочний.
В складі молочного жиру переважають насичені жирні кислоти, середній
вміст яких становить 65%. Співвідношення кількості ненасичених до
кількості насичених жирних кислот становить 0,5, в той час коли в
еталонному жирі – 0,6 – 0,9. Тому перспективним напрямом наукових
досліджень є збагачення жирової фази молочних продуктів ненасиченими
жирними кислотами та приведення співвідношення між насиченими та
ненасиченими жирними кислотами до рекомендованих нутриціологією норм.
Високоякісні замінники молочного жиру уже давно застосовують у
всьому світі не тільки в молочній і масложировій промисловості. Завдяки
відкритій комунікації виробників, закордонні споживачі давно зрозуміли, що
це нешкідливе сучасне доповнення природного молочного жиру.
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При збереженості калорійності молочного жиру, його замінники
включають в себе споживчу цінність рослинних олій (лінолевої та
ліноленової кислот). Багаті сирні продукти лізином і метіоніном,
амінокислотами з попереджувальними властивостями ожиріння печінки,
володіють ідеальним співвідношенням поліненасичених і насичених жирних
кислот, оптимальним вмістом незамінних жирних кислот, а також являються
джерелом вітаміну Е.
Науковці НУХТ запропонували метод холодного купажування на основі
рослинних олій: пальмової, кукурудзяної, соєвої, ріпакової та лляної. Цей
метод дозволяє зберегти їхні корисні природні властивості та одержати
харчові продукти із збалансованим складом поліненасичених жирних кислот.
Основою для купажування було обрано пальмову олію, що містить у
своєму складі однакові пропорції насичених і ненасичених жирних кислот:
насичені жирні кислоти складаються із 44% пальмітинової кислоти і 5%
стеаринової кислоти, ненасичені жирні кислоти складаються із 39% олеїнової
кислоти і 10% лінолевої кислоти. Вона містить вітамін Е, каротин та
мінеральні речовини (магній, цинк, залізо тощо).
Із урахуванням сучасних вимог до еталонного жиру та жирнокислотного
складу молочного жиру розраховано рецептурний склад купажів рослинних
олій на основі пальмової олії.
На підставі органолептичної оцінки зразків встановлено можливість
заміни 50% молочного жиру на суміші рослинних олій. Додавання їх більшої
кількості спричиняло появу невластивого молочним продуктам присмаку
рослинних жирів.
Технологи фірми Hydrosol розробили повний комплекс – Stabisol FTC за
допомогою якого виробники можуть виготовляти сир типу Фета з вигодою в
різних варіантах за спрощеним, стандартизованим методом виробництва.
Рецептура базується на рослинному жирі і воді. Виробничі затрати в
порівнянні з традиційним способом виробництва знижуються приблизно на
50% за рахунок застосування твердих рослинних жирів і сучасних
технологій.
Під час виробництва сирного продукту типу Фета виділяється тільки 5%
сироватки, а 95% - це сир. Він має ряд переваг: до сиру можна додавати
прянощі, в залежності від попиту споживачів; сир має хорошу консистенцію
для нарізання, що є важливим фактором для подальшого застосування;
виробник сиру може надавати готовому продукту будь-яку форму;
стандартизований метод - не залежить від сезонних коливань поставок
свіжого молока.
Переваги використання замінників молочного жиру (ЗМЖ):
- збільшення термінів зберігання готової продукції;
- функціональність готового сирного продукту;
- під час виготовлення ЗМЖ методом перестерифікації виробники
дотримуються нормативних міжнародних вимог;
- засвоюваність, наприклад, пальмової олії складає 97%, засвоюваність
молочного жиру – 90,7%.
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Отже, високі функціональні технологічні характеристики ЗМЖ,
відсутність холестерину, наявність антиоксидантів є підтвердженням того,
що вони не представляють ніякої загрози для здоров’я і життя людини.
Головна проблема в Україні, пов’язана з використанням ЗМЖ – це
фальсифікація готової продукції поряд з недобросовісними виробниками, які
використовують їх в якості заміни тваринних жирів, але не вказують цього в
маркуванні. Їх шкода або користь визначаються якістю рослинних жирів (як
і, до речі і молочного жиру), а не самою наявністю їх в готовому продукті.
Споживачі мають право володіти інформацією про товар. І ці
молоковмісні продукти можуть бути на ринку, але вони повинні бути значно
дешевшими.
Заборонити сирні продукти, якщо їх заявлено в маркуванні на етикетці,
невірно, виробники мають задовольнити попит споживачів з різними
статками. А який вибирати, це право споживачів.
20 вересня 2015 р. набрав чинності ЗУ «Про основні принципи та вимоги
до безпечності та якості харчових продуктів». Головною відмінністю нової
системи безпечності харчових продуктів від раніше діючою є чітке
закріплення відповідальності оператора ринку в межах своє діяльності за
недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. Це
означає, якщо недоброякісний або небезпечний продукт потрапить на ринок,
відповідальність нестиме виробник.
Іншою новелою харчового закону є обов’язкове запровадження бізнесом
простежуваності. Підприємство у будь-який час повинне мати точну
інформацію про те, звідки воно отримало сировину чи харчовий продукт і
куди було його направлено з підприємства.
До Верховної Ради України був внесений законопроект про внесення
змін до Закону України «Про молоко та молочні продукти». Закон
передбачає обов’язкове маркування продукту. Розмір шрифту на упаковці
про наявність замінників молока повинен сягати 80% від розміру самого
великого напису (у назві) на упаковці.
Висновки та пропозиції:
- молоковмісні сирні продукти є нешкідливими для організму людини у
випадку, якщо заміна молочного жиру рослинними оліями не перевищує 50%;
- рослинні олії можуть використовуватися однокомпонентно або в
композиції з обов’язковою сертифікацією відповідно до міжнародних
стандартів;
- асортимент молоковмісних сирів (твердих, перероблених, розсільних
тощо) затребувані в громадському харчуванні. Оскільки є попит, повинна
бути пропозиція.
Список використаних джерел:
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ОГЛЯД РИНКУ ВЗУТТЯ В УКРАЇНІ
Обсяги виробництва взуття в Україні знижуються – це констатують і
Держстат, і самі виробники. Незважаючи на «свіжу кров» у вигляді
численних невеликих майстерень, які з’явилися в країні за останній рік на
хвилі моди на все українське, галузь поки що перебуває у такому ж стані, як і
вся економіка країни. Проте виробники все ж намагаються отримати зиск з
такої ситуації, зізнаючись, що патріотичні настрої українців допомагають їм
переживати нинішню економічну кризу.
За підсумками 2014 року, падіння обсягів промисловості в Україні
склало 10,7%, у легкій промисловості падіння було не таким серйозним і
становило 2,7% відносно рівня попереднього року [1]. Зрозуміло, що така
тенденція повною мірою стосується й ринку взуття
У 2014 році в Україні було виготовлено 29,3 млн. пар взуття. Причому у
другому півріччі спостерігалося зниження обсягів виробництва взуття.
Падіння продовжилося і в перші місяці 2015 року. Так, за перший квартал
2015 року, за даними Держстату, в країні було виготовлено 5,463 млн. пар
взуття, що складає лише 70,6% від обсягів першого кварталу попереднього
року [4]. Така тенденція спостерігається на ринку вже не перший рік.
Показали падіння й обсяги імпорту, продемонструвавши показник у
52,3% у порівнянні з 2013 роком (цей показник включає як готове взуття, так
і його складові частини). За перші два місяці 2015 року обсяги імпорту
продовжили зниження: було завезено 3,4 млн. пар взуття, що становить лише
72,6% порівняно з показниками за перші два місяці 2014 року [2, 3]. Головна
причина такого зниження – загальна несприятлива економічна ситуація в
країні й різке падіння купівельної спроможності населення.
Паралельно відбувалося скорочення й навіть закриття торгових мереж,
що спеціалізуються на взутті. Один з лідерів роздрібного продажу
імпортного взуття мережа магазинів «Інтертоп» планує зменшити кількість
своїх магазинів з 200 до 60. Подібна ситуація спостерігається і в таких
мережах, як «ЦентрОбувь» та Centro.
Загалом останнім часом спостерігається покращення динаміки
співвідношення обсягів імпорту й експорту по всій галузі легкої
промисловості. Так, якщо у попередні роки це співвідношення становило
приблизно 1:2,5-3, то за підсумками 2014 року обсяги імпорту перевищили
обсяги експорту вже у 2,2 рази [1].
Основним імпортером взуття експерти називають Китай, на частку якого
припадає, за оціночними даними, 80-90% імпорту. Значна частка припадає на
імпорт з Польщі та Італії, проте, в Україну офіційно імпортується дуже мало
взуття. Практично все завозять нелегально.
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Останнім часом на ринку спостерігається тенденція до локалізації
продукції – все більше споживачів починають віддавати перевагу
вітчизняним товарам і з патріотичних міркувань, і з суто економічних, адже в
багатьох випадках виготовлене в Україні взуття коштує дешевше, ніж
імпортне.
Відсутність Криму у складі України, у статистиці не дуже впливає на
загальну картину, адже в регіоні розташовано зовсім небагато взуттєвих
підприємств. Що стосується східних регіонів країни, то на них раніше
припадала частка приблизно у 20% обсягу виробництва взуття. Проте після
початку бойових дій на територіях АТО частина підприємств змушена була
закрити виробництво або перенести його, суттєво знизивши обсяги й
втративши частину обладнання або продавши його за копійчаними цінами.
Артемівська фабрика не працює, Макіївська, яка була єдиним на всю Україну
виробником дитячого взуття, а також виготовляла товар для відомих
італійських брендів, теж закрилася. Закрилися й невеликі (зі штатом у 30-50
осіб) підприємства, що працювали в сусідніх областях, орієнтуючись на
східного споживача, якого тепер немає.
На сьогоднішній день найбільша кількість виробників взуття, наскільки
це можливо оцінити, зосереджена у Львівській та Харківській областях. У
Харківській – через клієнтоорієнтованість, там розташований один з
найбільших ринків у країні «Барабашово», який є потужним осередком
регіональної й міжрегіональної торгівлі. Львів з часу свого заснування був
ремісницьким містом, а взуттєвики займали одне з головних місць, тож
просто збереглися традиції. Окрім того, ще на початку 1960-х років у місті
внаслідок злиття взуттєвих фабрик було сформоване взуттєве об’єднання
«Прогрес», і хоча з розпадом СРСР закрилося і об’єднання, після нього
залишилося багато цехів, обладнання й фахівців, на базі чого й утворилося
багато приватних виробників взуття.
До однієї з головних проблем ринку взуття належить майже повна
відсутність власної сировини для його виробництва. Майже все – від шкіри
до підошви й фурнітури – закуповується за кордоном. А якщо шкіра,
наприклад, українського виробництва, то хімікати, які використовуються для
її обробки, – імпортні. Тому рівень локалізації продукції дуже невисокий.
Основними країнами-імпортерами сировини для взуття є Туреччина,
Індія, Бразилія, Португалія, Аргентина (постачальники шкіри), Китай, Італія,
Польща та Німеччина (комплектуючі). Якщо щось в Україні виготовляють,
наприклад, підошву, то сировина все одно надходить з-за кордону. Тож
буквально 10% складових (наприклад, цвяхи і супінатори, які виробляють з
української сировини) – місцеві, решта складових – імпорт.
Окрім того, заводів з обробки шкір залишились одиниці. Додатковим
ударом для ринку стало повідомлення про ліквідацію найбільшого з таких
підприємств ПАТ «ВОЗКО» (розташоване в Миколаївській області, його
частка в натуральному вираженні серед підприємств шкіряної галузі України
в 2013 році складала 69%, частка експорту в загальному обсязі продажу 39,5%. Що стосується цін, то ситуацію можна порівняти з ринком квартир: у
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доларах падають, у гривні зростають. З одного боку, оскільки складові для
взуття іноземні, то й платити за них доводиться у валюті. З іншого –
покупець вже просто не може дозволити собі дороге взуття. Вихід часом
шукають у зниженні якості, заміні деталей на дешевші тощо.
За останні рік-півтора суттєво змінилися фактори, за якими український
споживач вирішує, чи купувати нову пару взуття, а якщо купувати, то яку
саме. По-перше, головним пріоритетом стала ціна, а не якість. Якщо раніше
переважна більшість споживачів купували виключно шкіряне взуття, то
тепер погоджуються й на інші матеріали, аби зекономити. По-друге, важливу
роль став відігравати фактор патріотизму. Річ у тому, що основними
постачальниками дешевого взуття (переважно зі штучних матеріалів) були
російські бренди, такі, як «Центр Обувь», Centro, Kari. Проте з початком
воєнної агресії з боку Росії купувати російську продукцію стало «не модно»,
мережа зазначених магазинів скоротилася, та й ціни на таке «демократичне»
взуття зросли принаймні вдвічі, тож воно просто перестало бути справді
дешевим.
Українське взуття (особливо патріотично настроєна частина споживачів)
стали купувати в невеликих майстернях, які виробляють досить непогане за
якістю взуття, до того ж з натуральних матеріалів, і пропонують досить
прийнятні ціни – близько 1-2 тис. грн. за пару залежно від її сезонності та
складності виготовлення.
Проте масовий споживач, який не має змоги витратити навіть таку суму
на одну пару взуття, змушений купувати дешевшу китайську продукцію.
Адже поки що український виробник переважно пропонує або дороге взуття
категорії «середній плюс» та вище, або моделі для дуже невибагливих
споживачів. Окрім того, українські виробники не виготовляють взуття зі
штучних матеріалів. З одного боку, не звикли з ними працювати, з іншого –
орієнтуються на смаки споживача. Проте вони поки ще не зважають на дві
важливі обставини, які суттєво змінили смаки споживача за останній час: поперше, покупці прагнуть дешевшої продукції; по-друге, все більша кількість
людей відмовляються носити одяг і взуття з натуральної шкіри через етичні
міркування. Тож, якщо виробники зважать на нові обставини, що змінюють
галузь, і оновлені вимоги споживача, їм без надзвичайних зусиль вдасться
завоювати більшу частину ринку взуття.
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АНАЛІЗ РИНКУ ЧАЮ ТА ЧАЙНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ
Чай посідає важливе місце на споживчому ринку поряд з основними
продуктами харчування. Він є невід’ємною складовою раціону харчування
дорослих та дітей. Населення нашої планети споживає чай та чайну
продукцію щоденно, тому даний продукт можна віднести до продуктів
постійного попиту.
Чаєм називають продукт, який отримують із листя чайної рослини
шляхом спеціальної обробки для приготування відповідного напою.
Дослідження ринку чаю та чайних напоїв висвітлили в свої роботах
багато українських науковців, зокрема: А. Войчак, А. Федоренко,
О.Зозулевич, І. Лилик, В. Ортинський, С. Ілляшенко.
Метою роботи є визначення сучасного рівня розвитку ринку чаю та
чайних напоїв та напрямків його оптимізації в сучасних умовах.
Сьогодні чай вирощує близько 37 країн. Світовий ринок чаю оцінюється
в 3,9 млн. тонн щорічно. Можна виділити основні чотири країни виробників
чаю – Китай, Індія, Кенія, Шрі – Ланка. На ці країни припадає близько 50%
світового виробництва чаю [4].
Потрібно виділити той факт, що 80% від виробництва індійського чаю та
70% від китайського чаю споживається населенням цих країн. На частку Шрі
– Ланки припадає 21% світового експорту чаю, на частку Кенії – 20%, Індії –
14%, Індонезії – 8%. Загальний темп зростання світового ринку чаю
становить близько 3 – 5% щорічно, проте попит на ароматизовані, фруктові,
трав’яні чаї зростає швидше, тому що дана продукція є більш популярною в
Європі та країнах СНД [2].
На ринок України чай постачають близько 40 країн. Основними
постачальниками чорного чаю в Україну є Шрі – Ланка, Індія, Індонезія.
Зелений чай до України постачають: Китай та Шрі – Ланка, а мате –
Аргентина і Бразилія [4].
В Україні більше 94% населення споживає чай. Щорічна місткість ринку
чаю в Україні оцінюється в 22 – 24 тис. тонн. Такий рівень споживання чаю
тримається вже протягом 2013 – 2015 років [4].
За результатами досліджень, в середньому в Україні одна людина за рік
споживає близько 500- 600 грамів чайного листа. Наприклад, у Британії та
Ірландії, на кожного громадянина припадає по три кілограми чаю на рік.
Крім того уподобання споживачів з регіонів щодо споживання чайних напоїв
різняться. Для прикладу на Заході країни споживачі надають перевагу
взаємозамінному напою – каві. Основним лідером у споживанні чаю є Київ,
також у споживанні над іншими переважають ще такі області як: Харківська,
Дніпропетровська та Одеська [1].
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Виробництво чаю в Україні полягає у фасуванні готової, завезеної з
інших країн сировини. Лідерами серед компаній-виробників чаю виступають:
"Пирамида" (торгові марки AhmadTea, Grace, ТЕТ); Unilever (Lipton,
BrookBond, Бесіда); "Май Украина" (Майский, Лисма, Curtis); Орими-Трейд"
(Greenfield, Tess, Принцесса Нури, Принцесса Ява, Принцесса Канди,
Принцесса Гита); "СолоМія" (Batik, Askold, Домашній чай). Дані компанії
утримують понад 70% ринку в натуральному і близько75% ринку в
грошовому вираженні [4].
Ринок чаю нашої країни досліджувався багатьма експертами, які
виділили, що чайна продукція в Україні представлена в усіх цінових
категоріях – економ, середня, преміум та колекційна. Найбільшим попитом
на ринку користується листковий чай економ класу. В останні роки українці
надають перевагу більш дешевому та зручному пакетованому чаю, частка
якого постійно зростає і який у структурі продажу становить 40%. Частка
елітного колекційного чаю займає 1 – 2% [3].
Отже, ціна на чай в Україні залежить від країн, які вирощують чай
високої якості (Індія, Китай, Шрі – Ланка, Кенія), саме ці країни
встановлюють ціну на чай на світових ринках. За даними маркетингових
досліджень можна сказати, що значного збільшення цін на чай не
передбачається, прогнозовані обсяги продажу приблизно відповідатимуть
традиційному рівню споживання чаю в Україні, що може гарантувати
стабільність рівнів продажу.
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ТОВАРНІ БІРЖІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ
Сучасний етап розвитку України характеризується переходом до
ринкових відносин, активним формуванням інфраструктури ринкової
економіки. У складі цієї інфраструктури одне з основних місць належить
біржам. Найбільш масовий розвиток одержали товарні біржі, що
представляють собою організований товарний ринок у рамках якого,
відповідно до встановлених правил, відбуваються угоди купівлі – продажу
певних видів товарів.
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Товарна біржа – це ринкова установа некомерційного типу, що
функціонує як елемент інфраструктури інституційного ринку, обслуговує
його проблеми, забезпечуючи оборот великих партій товарів шляхом
систематичного проведення відповідно організованого торгу[1].
Метою даної роботи є вивчення процесу функціонування і розвитку
товарних бірж.
Дослідженням особливостей функціонування товарних бірж займалися
такі вітчизняні науковці як: В. Бансал, А. Буренін, Е. Бредлі, Б. Губський,
В. Горьовий, М. Солодкий, В. Ситник, О. Шпичак та інші [2].
Товарна біржа як активний елемент комерційних відносин на оптовому
товарному ринку не є повноцінним суб’єктом комерційної діяльності,
оскільки не планує одержання прибутку. Доходи біржі утворюються не
внаслідок операцій купівлі – продажу, а завдяки запровадженню комплексу
послуг з організації, проведення та забезпечення товарного торгу [1].
Розвиток суспільного виробництва зумовив стрімке зростання кількості
продавців та покупців, обсягів та асортименту пропонованих товарів.
Доставка товарів у місця продажу, де зосереджувалася найбільша кількість
продавців та потенційних покупців, умови їх зберігання та пропонування
значно ускладнилися. Це перешкоджало нормальному перебігу торговельних
переговорів, укладанню угод купівлі – продажу. Поступово з’ясувалося, що
для здійснення операцій з продажу не обов’язковою є поставка товару,
достатньою є домовленість про його ціну, решта питань обговорюються в
угоді [3].
Біржова торгівля ввібрала в себе особливості звичайної торгівлі і
одночасно розвинула та вдосконалила ринковий процес. Торговці
організовують її для більш скороченого здійснення операцій купівлі –
продажу, створення ефективнішої системи розрахунків, а також з метою
вироблення механізму захисту інтересів, як продавця, так і покупців від
коливань рівнів цін.
Тривала історія зародження та еволюції біржової торгівлі суттєво
урізноманітнила товарні біржі, спричинила їх трансформацію від
елементарного гуртового ринку до складної організаційно – господарської
структури багатофункціонального типу. Основні класифікаційні ознаки та
відповідно види товарних бірж наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація товарних бірж [1]
Класифікаційна ознака
За основним видом суб’єкта біржового
торгу
За формою власності
За регіоном діяльності основного
контингенту учасників, що діють на біржі
За характером основного асортименту
товарів, що реалізуються на біржі

Вид
товарні, фондові, валютні, змішані
державні, приватні
світові, міжрегіональні, національні
вузькоспеціалізовані, спеціалізовані,
універсальні

На сьогоднішній день в світі існує чимала кількість товарних бірж. До
найбільш відомих товарних бірж світового значення можна віднести:
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Чиказьку торговельну палату, Чиказьку товарну біржу, Нью – Йоркську
товарну біржу. Міжрегіональні товарні біржі залучають переважно суб’єктів
біржової діяльності декількох сусідніх країн світового промислового регіону
(Західної Європи, Південно – Східної Азії) [2].
Товарні біржі виконують ряд важливих функцій, основними з яких є:
- забезпечення високої концентрації попиту та пропозиції в єдиному
місці;
- формування нової системи господарських зв’язків;
- регулювання оптового товарообігу на основі ринкових законів;
- здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і
покупцями товарів;
- боротьба із проявами монополізму на товарному ринку;
- формування умов для мінімізації комерційного й фінансового
ризику[3].
Крім функцій, спрямованих на безпосереднє здійснення біржової
торгівлі, в діяльності товарної біржі вагома роль належить організаційно –
комерційним функціям, зокрема діяльності товарної біржі з формування
єдиних і зрозумілих для учасників правил торгівлі на товарній біржі,
формування чітких та обов’язкових вимог до біржових товарів, що
виставляються на торги[2].
Отже, товарні біржі на сучасному етапі відіграють провідну роль в
організації оптової торговельної діяльності. Біржі є унікальним середовищем
співвідношення попиту і пропозиції на сировину і товари стратегічного
призначення для всього господарського механізму. Торгівля через товарні
біржі – це відносно найменш ризиковий вид оптової торгівлі, оскільки біржі
володіють відпрацьованим механізмом страхування комерційного ризику.
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ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМЕРЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток торгівлі, промисловості, сфери послуг і сільського
господарства зумовлює необхідність, постачати підприємствам і іншим
господарюючим суб'єктам необхідну їм сировину, матеріали й устаткування,
надавати фізичним і юридичним особам різноманітні послугу — у всьому
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цьому розмаїтті господарських зв’язків договір виступає найважливішим
засобом що забезпечує обіг матеріальних і нематеріальних цінностей.
Договір також є найважливішим регулятором фактичної поведінки,
оскільки ним безпосередньо визначаються взаємні права та обов'язки сторін
у цих зобов'язальних правовідносинах. Договір виступає і найважливішим
засобом, що дисциплінує господарський обіг, оскільки покладає
відповідальність на сторони, які не виконують права й обов'язки, передбачені
договором[1].
Господарський договір - це зафіксовані в спеціальному правовому
документі на підставі угоди зобов'язання учасників господарських відносин
(сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх господарської
діяльності (господарських потреб), що ґрунтуються на оптимальному
врахуванні інтересів сторін і загальногосподарського інтересу[2].
Основними ознаками господарського договору є:
1.
Особливий суб'єктний склад (зазвичай господарські договори
укладаються за участю суб'єктів або суб'єкта господарювання. Найчастіше
сторонами в господарському договорі є суб'єкти господарювання, проте такі
договори можуть укладатися і за участю інших учасників господарських
відносин – органів або організацій господарського керівництва (при
укладенні державних контрактів, зокрема), негосподарських організацій (для
задоволення їх господарських потреб у продукції, роботах, послугах суб'єктів
господарювання), громадян (для забезпечення здійснення ним спільної
діяльності щодо заснування суб'єктів господарювання) як засновників
суб'єктів господарювання.
2.
Спрямованість на забезпечення господарської діяльності
учасників договірних відносин - матеріально-технічного забезпечення їх
діяльності, реалізації виробленої ними продукції (робіт, послуг), спільній
діяльності щодо створення нового суб'єкта господарювання (господарської
організації), спільного інвестування, координації господарської діяльності та
ін.
3.
Тісний
зв'язок
з
плановим
процесом,
насамперед
внутрішньофірмовим плануванням учасників господарських відносин, а
також державним (щодо суб'єктів, які функціонують на державній формі
власності, підприємств-мопополістів) і комунальним (щодо підприємств та
організацій комунальної форми власності).
4.
Поєднання в господарському договорі майнових (виготовлення
або передача продукції, її оплата тощо) та організаційних елементів
(визначення порядку виконання, передання-приймання виконання, підстав
дострокового розірвання договору, порядку розгляду спорів між сторонами
договору тощо).
5.
Обмеження договірної свободи з метою захисту інтересів
споживачів (вимоги щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг) та
загальногосподарських інтересів, у тому числі щодо захисту економічної
конкуренції, національного товаровиробника тощо (типові договори,
заборона застосування методів недобросовісної конкуренції, обов'язковість
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укладення державних контрактів для окремих категорій суб'єктів
господарювання, ліцензування та квотування зовнішньоекономічних
операцій тощо).
6.
Можливість відступлення від принципу рівності сторін (державні
контракти, договори приєднання та інші)[3].
Господарські договори укладаються за правилами, встановленими
Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених
Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами
щодо окремих видів договорів.
Договір являє собою одне з найбільш унікальних правових засобів, у
рамках якого інтерес кожної сторони, в принципі, може бути задоволений
лише за допомогою задоволення інтересу іншої сторони. Це і породжує
загальний інтерес сторін в укладанні договору і його належному виконанні.
Тому саме договір, заснований на взаємній зацікавленості сторін, здатний
забезпечити організованість, порядок і стабільність в економічному обороті,
чого неможливо домогтися за допомогою найбільш жорстких
адміністративно-правових засобів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах господарювання реалізація товарів в більшості
виробничих підприємствах здійснюється через посередників. Послугами
посередників користуються через їх здатність реалізовувати товари на
конкретному цільовому ринку. Виконуючи функції каналу розподілу,
торговельні посередники закуповують у багатьох виробників велику
кількість товарів, яка підлягає подрібненню на менші частини, що являє
асортимент продукції, необхідний для споживача.
Сьогодні на споживчому ринку України діє значна кількість
торговельних посередників, які різняться між собою за масштабами,
організаційно-економічними формами діяльності, переліком виконуваних
функцій, спеціалізацією тощо. Проте трансформаційні процеси, що відбулися
у сфері оптової торгівлі не позначилися якісними змінами щодо:
удосконалення системи пересування товарів, встановлення стабільних
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господарських зв’язків, підвищення рівня обслуговування клієнтів, і це
зумовило наявність певних проблем торговельно-посередницької діяльності в
Україні. Сучасна вітчизняна посередницька ланка не здатна ефективно
виконувати роль організатора системи товароруху споживчих товарів.
Основними причинами такої ситуації є відсутність державної підтримки та
розуміння необхідності подальшого розвитку торговельного посередництва,
як стратегічно важливої галузі економіки та недостатній науковий інтерес до
проблем розвитку даної сфери торгівлі [1].
Торговельно-посередницька діяльність — це ініціативна, самостійна
діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних
операцій, пов’язаних із купівлею-продажем товарів та встановленням
комерційних зв’язків від імені, або за дорученням третьої сторони [3]. Вона
доволі поширена на міжнародних і внутрішніх ринках, у таких країнах, як
Великобританія, США, Японія, Німеччина, Швеція на частку посередників
приходиться до половини обороту товарів та послуг [2].
Процеси купівлі-продажу, безумовно, є важливою складовою
торговельно-посередницької діяльності, але її зміст значно ширший. Адже
торговельне посередництво передбачає виконання на користь виробника
(продавця) значного обсягу робіт щодо пошуку контрагентів з купівліпродажу товару, підготовки та здійснення угоди, кредитування сторін,
надання гарантій реалізації товару й отримання відповідних коштів
продавцем, страхування товарів та ризиків під час транспортування,
проведення рекламних заходів із просування товарів на ринки, надання
організаційно-комерційних, консалтингових та інших послуг.
Залежно від функцій, виконуваних посередниками, виокремлюють
наступні види торговельно-посередницької діяльності:
— торговельно-посередницька діяльність із перепродажу товарів;
— торговельно-посередницька діяльність зі створення умов для
здійснення актів купівлі-продажу, організації товарообігу [2].
До першого виду належить перепродаж товарів від імені або за
дорученням товаровиробника, комісійна й консигнаційна торгівля, інші види
перепродаж за дорученням другої сторони. Одним із таких видів є лізингова
діяльність, але зважаючи на її роль у сучасному ринковому процесі та
особливості виконання, ми розглядатимемо її окремо.
До другого виду належить діяльність зі сприяння суб’єктам товарного
обігу в здійсненні ними операцій купівлі-продажу, створення умов для
укладання комерційних угод.
Посередники забезпечують клієнтам пошук контрагентів, підписують
угоди від імені продавця, покупця, надають гарантії оплати товару покупцем,
вони проводять рекламні компанії та маркетингові дослідження ринків.
Вітчизняна
практика
становлення
і
розвитку
торговельнопосередницької діяльності характеризується наявністю ряду проблем, серед
яких основними є:
1) незадовільна нормативно - правова база;
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2) стихійне формування організаційних форм торговельного
посередництва;
3) недосконалість фінансово-економічного механізму функціонування
торговельних посередників [3].
В Україні торговельно-посередницька діяльність розвивається досить
суперечливо через роздрібненість і віддаленість постачальників та покупців,
розширення зовнішньоекономічних зв’язків, ускладнення комерційних
операцій, низький професійний рівень посередників, не удосконаленість
нормативної бази.
Сьогодні в Україні гостро стоїть питання про територіальну організацію
посередників, їх спеціалізацію. Справа в тому, що дуже важливими
принципами функціонування більшості посередників являється розподіл
територій. Це означає, що посередник територіально обмежений в своїй
діяльності. Реалізація цього принципу потребує регулювання територіальної
організації посередників, їх розмежування, спеціалізації, перегляду
антимонопольного законодавства.
З метою розвитку торговельно-посередницької діяльності в Україні
доцільно є вжити низку наступних заходів:
1) розвити різні види торговельно-посередницьких підприємств за
функціональним призначенням, спеціалізацією, розмірами, організаційноправовими формами господарювання;
2) створити оптові асоціації шляхом добровільного об’єднання нині
діючих торговельно-посередницьких підприємств, до складу яких слід
включити фінансові, інформаційні, наукові та інші інститути;
3) удосконалити та оновити торгову інфраструктуру, що передбачає
налагодження тісної взаємодії товаровиробників, роздрібної торгівлі з
оптовою торгівлею, органічну інтеграцію виробництва і збуту на основі
маркетингу;
4) удосконалити механізм управління комерційною діяльністю
торговельно-посередницьких підприємств;
5) впровадити на торговельно-посередницьких підприємствах сучасні
інформаційні системи;
6) сприяти розвитку продажу через мережу Інтернет;
7) підвищити рівень обслуговування та зниження цін на товари і послуги
[4].
Отже, у числі фірм, підприємств і організацій учасників ринкового
товарного обороту, особливе місце відводиться торговельно-посередницькій
галузі, яка являється важливим провідником товарної, фінансової і
інвестиційної
політики.
Раціонально
організована
торговельнопосередницька діяльність сприяє оптимізації виробничої і комерційної
діяльності, розширенню її масштабів, підвищенню ефективності на основі
комплексних ринкових досліджень, вивчення факторів ризику по всій їхній
сукупності, достовірного прогнозування майбутнього з достатньо чіткими
орієнтирами бажаного комерційного успіху. Тим самим, вказана галузь
створює необхідну комерційну інформацію для надання відповідних послуг
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всім учасникам ринкового обороту, які потребують управління власними
ринковими сегментами по всьому ланцюгу відтворювального процесу. Але
встановлення торговельно-посередницької діяльності в Україні пов’язане з
багатьма складними проблемами правового, організаційного, фінансовоекономічного характеру. Їх вирішення дозволить сформувати широку мережу
посередницьких структур, що особливо важливо в умовах лібералізації
міжнародної торгівлі і активізації вітчизняного товарного виробництва.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
Торгівля є однією з найважливіших сфер економічної діяльності, від якої
значно залежить якість життя населення, розвиток економіки та її
конкурентоспроможність у світі в цілому. Розвиток роздрібної торгівлі
України є складним динамічним процесом, який відбувається в умовах
трансформаційних змін національної економіки під впливом низки чинників
правового, соціального та економічного характеру. Мінливість цих чинників
впливає на тенденції розвитку ринкового середовища функціонування
торговельних підприємств, вимагаючи адекватних підходів до управління
для забезпечення ефективного використання їх ресурсного потенціалу. Саме
тому, аналіз сучасного стану та перспектив розвитку роздрібної торгівлі в
Україні є вкрай важливим для досягнення стабільних позитивних результатів
діяльності торговельного підприємства.
Питання розвитку роздрібної торгівлі є об’єктом значної уваги з боку
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Вивченням цієї проблеми
займалися такі видатні вчені-економісти, як: В.В. Апопій, І. Бланк, Н.
Власова, Л.І. Дідківська, А.А. Мазаракі, В.О. Точилій, та інші.
Метою даного дослідження є оцінка сучасного стану та пріоритетних
напрямків розвитку роздрібної торгівлі в Україні.
Роздрібна торгівля – це діяльність із продажу товарів безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам для їхнього власного
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некомерційного використання незалежно від форми розрахунків
[1, с.314]. Роздрібна торгівля забезпечує завершальну стадію процесу
товарно-грошового обміну. Зв’язуючи обмін у формі купівлі-продажу з
особистим споживанням продовольства, вона опосередковує процес
відтворення, впливає на обсяги і структуру товарної пропозиції на ринку
продовольчих та непродовольчих товарів, стабілізує його, а головне,
забезпечує життєво важливі потреби людей продуктами харчування.
Для того, щоб проаналізувати сучасний стан роздрібної торгівлі України
необхідно розглянути обсяги товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
за регіонами, що представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Товарооборот підприємств роздрібної торгівлі України, млн. грн. [4]
Область
1
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Київська

Обсяг товарообороту, млн. грн.
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2
3
4
7297,2
8418,6
6380,2
5896,3
7103
5867,6
29961,6
35362,8
27093,5
6453,6
7231,8
8063,2
7334,4
8027,9
8739,4
13061,1
16268
18174
6374,9
7059,5
7742,2
17185,9
19473
21563,5
5315,3
6272,6
69547,5
18174
19695,1
20468,2
7386,4
8372,7
8972,1
22474,3
26496,8
27834,9
8916,2
10394,1
10878,3
5517,7
6230,1
7032
5047,6
5835,4
6245,7
4657,5
5145,4
5671
22682,8
26015,9
27829,6
6254,5
7358,1
8112,7
6568,2
7438,2
8371,1
7071,2
8070,8
8964,5
4950,9
5177,5
5338
5501,7
6308,9
7023,6
62846,9
73004,8
78502,4

Як видно з табл. 1, найвищі показники обсягу товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі за 2013 рік спостерігались у Київській –
62846,9 млн. грн., та у Дніпропетровській області – 29961,6 млн. грн.,
найнижчі значення у Сумській – 5047,6 млн. грн. та у Тернопільській області
– 4657,5 млн. грн. Що ж стосується 2014 року, то показники роздрібного
товарообороту підприємств роздрібної торгівлі відчутно зросли, максимальне
значення було зафіксовано у Київській області – 73004,8 млн. грн., що на
10157,9 млн. грн. більше ніж за попередній період, також високий показник
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спостерігався у Дніпропетровській області – 35362,8 млн. грн., що на 5401,2
млн. грн. більше ніж за аналогічний період попереднього року. Найменші
показники спостерігались у Тернопільській області – 5145,4 млн. грн., що на
487,9 млн. грн. більше аналогічного періоду попереднього року, також
низький показник спостерігався у Чернівецькій області – 5177,5 млн. грн.
Щодо обсягу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі за 2015 рік, то
найвищий показник спостерігався у Київській області – 78502,4 млн. грн., а
найнижчий у Тернопільській області – 5671 млн. грн.[4].
Варто зазначити, що збільшення обсягу товарообороту підприємств
роздрібної торгівлі відбулось за рахунок підвищення заробітної плати,
використання нового обладнання та устаткування, втілення новітніх
технологій щодо збуту продукції.
Тому, виходячи з вищезазначеного до головних напрямків підвищення
ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі можна
віднести:
1. Вдосконалення структури мережі торговельних підприємств і
впровадження якісно нових систем обслуговування ринкового типу.
Розширення мережі супермаркетів із широким асортиментом товарів і
максимальними зручностями для покупців. Впровадження широкої системи
бонусів від виробників і постачальників, надання маркетингових послуг,
реклами [3, с.128]
2. Підвищення ролі оптової ланки та забезпечення її інтеграції з
роздрібною мережею у формуванні товарних ресурсів і централізованого
постачання, що знизить витратомісткість обороту та прискорить оборотність
товарів.
3.
Підвищення рівня фінансового
менеджменту,
економічно
обґрунтованого планування доходів, витрат і прибутку, ресурсного
забезпечення операційної діяльності та реальних інвестицій.
4. Підвищення рівня факторного аналізу і контролю виконання плану
економічного та соціального розвитку торговельних підприємств, їх
фінансового стану; своєчасне виявлення фінансових проблем, проведення
антикризових заходів і запобігання банкрутства підприємств [2, c.250].
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 зазначені показники, можна
стверджувати, що в Україні простежується позитивна тенденція до розвитку
роздрібної торгівлі. За умови подальшого зростання купівельної
спроможності населення в найближчі роки можна очікувати подальшого
розширення роздрібної торгівлі, а відтак і введення в дію нових роздрібних
форматів.
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Бурштинський торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ПРОБЛЕМА СПОЖИВАННЯ, ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ СВІЖИХ ПЛОДІВ І
ОВОЧІВ
Більшість споживачів знає, що свіжі плоди і овочі – це джерело
вітамінів. У даній статті ми проведемо дослідження споживної цінності
свіжих плодів і овочів, встановимо шляхи покращення їх якості; визначимо
роль товарознавців у зменшенні реалізації фальсифікованих плодоовочевих
товарів. Актуальність цієї проблеми з кожним роком зростає, оскільки саме
вдоволення вимог безпечності продовольчої сировини і продуктів
харчування є одним з основних факторів, що визначають здоров'я людей і
збереження генофонду. Як перейти від «культури виживання» до культури
споживання?
Життя людини дуже тісно пов'язане з дією різних несприятливих
факторів зовнішнього середовища, що призводить організм у стан стресу і
відкладає певні негативні відбитки на його здоров'ї. Необхідно знаходити
методи зміцнення здоров'я, підвищення імунних функцій організму через
споживання продуктів, які впливають на регуляцію нервової діяльності,
беруть участь у процесах кровотворення, підтримують кислотно-лужний
баланс, антиоксидантний захист. Одним з головних компонентів
збалансованого харчування, профілактичного та лікувального призначення є
свіжі фрукти та овочі. У Стародавньому Римі плоди і овочі вважали
основним засобом, що зцілює від будь-яких захворювань. Якщо в минулому
столітті значення овочів і плодів в харчуванні ігнорувалося і їх розглядали
лише як смакові речовини через низьку калорійність, то сьогодні повністю
встановлено їх справжнє значення, але у раціоні збільшилась кількість
рафінованих продуктів, різко зросло споживання продуктів тваринного
походження і знизилася частка овочів і фруктів. Від переїдання і
малорухливості людина стала хворіти значно частіше. Повсякденна їжа має
бути простою та здоровою і, що важливо, з використанням великої кількості
рослинних продуктів.
В Україні споживання овочів і фруктів різко коливається в
залежності від пори року. Згідно з нормами, дорослим людям
рекомендується споживати 161 кг овочів і 83 кг фруктів на рік. Населення
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України задовольняє свої потреби в овочах приблизно на 55%, у фруктах і
ягодах – на 45% [1]. Варто сказати, в нас недостатньо використовується
величезне розмаїття овочів і фруктів, які дарує нам природа. Енергетична
цінність овочів і плодів порівняно з іншими продуктами невелика (салат,
щавель – 14-28 ккал (59-117 кДж), часник –106 ккал (444кДж), малина,
суниця – 30-41 ккал (126-172 кДж). Добова потреба людини в енергії
задовольняється завдяки споживанню плодоовочевих продуктів на 30%. [2]
Біологічна цінність визначається вмістом у плодах та овочах близько 11
вітамінів і вітаміноподібних речовин, понад 60 мінеральних елементів, а
також інших біологічно активних речовин. Плоди та овочі містять важливі
для організму людини незамінні амінокислоти, без яких неможлива
нормальна життєдіяльність організму. Фізіологічна цінність плодів, овочів
визначається вмістом речовин, які впливають на органи смаку, нервову
систему, засвоєння їжі. Навіть зовнішній вигляд плодів та овочів, їхній
аромат впливають на рефлекторну систему людини, за сигналом якої через
центральну нервову систему приводяться у готовність залози харчового
каналу.[2] Посилюють виділення соків ефірна олія, алкалоїди, важливу роль
у процесі травлення відіграють целюлоза, геміцелюлоза, пектин, лігнін.
Лікувально-профілактична цінність плодів та овочів пов’язана із вмістом у
них багатьох харчових сполук, які захищають організм від дії на нього
шкідливих речовин. Пектин плодів, ягід, овочів та пектинові препарати, що з
них виробляються, сприяють виведенню з організму людини радіоактивного
стронцію, кобальту, інших металів. Клітковина, пектин, калій, магній
сприяють виведенню з організму холестерину, запобігаючи розвитку
атеросклерозу. Вуглеводи плодів, овочів стимулюють засвоєння білків,
нормалізують діяльність печінки, серця, м’язів, нервової системи. Особливе
місце овочі й фрукти мають займати в харчуванні людей середнього і
літнього віку, схильних до повноти. Відповідно до «золотого» правила
раціонального харчування витрати організму мають відповідати енергетичній
цінності їжі.
Практично всі необхідні для життєдіяльності речовини надходять в
організм людини з їжею у процесі харчування, тому, перш за все, слід
звернути увагу на якість плодів і овочів, що регламентується стандартами.
Органолептичну цінність фруктів та овочів обумовлюють їх зовнішній
вигляд, запах, смак, міцність шкірочки і м’якоті, розмір, маса.
Безпека фруктів і овочів та продуктів їх переробки пов’язана з
відсутністю в них шкідливих речовин: важких металів, радіонуклідів,
нітратів, нітритів, токсинів[2]. Забруднення овочів фруктів пестицидами є
наслідком використання останніх для захисту рослин від шкідливих
організмів, що призводить до зменшення втрат врожаю, підвищення якості
продукції і водночас до накопичення пестицидів в овочах і фруктах. Якщо
пестициди, нітрати перевищують норму, їх реалізація заборонена.
Забруднення важкими металами відбувається через ґрунт і повітря, в які
потрапляють газоподібні, рідкі, тверді викиди, відходи промислових
підприємств, електростанцій, транспорту, стоки. Залізо, кобальт, магній,
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називають “металами життя”, але при концентраціях вищих гранично
допустимих кількостей важкі метали із життєво-необхідних переходять у
шкідливі [1].
Проводячи дослідження якості товарознавці повинні не тільки
встановлювати показники якості, безпечності, але виявляти фальсифікацію
плодоовочевих товарів і усувати її. Фальсифікація плодів і овочів - це обман
споживача за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси); це
неточна або перекручена інформація в товарно-супровідних документах,
маркуванні плодів і овочів, підробка сертифіката якості, митних документів,
штрихового коду; підміна одного сорту, класу тих чи інших овочів і плодів
іншими [3]. Недостатня якість продукції спричиняє величезні втрати у
народному господарстві, компенсація яких вимагає значних витрат трудових
і матеріальних ресурсів та робочого часу.
Теоретичні дослідження з питання формування споживання, якості,
безпеки свіжих плодів і овочів дають можливість встановити, що аграрна
міць України дозволяє їй посісти не останнє місце серед традиційних
учасників світового ринку сільськогосподарської продукції. Для підняття
рівня споживання і виробництва свіжої плодоовочевої продукції необхідно
ліквідувати причини невдоволення якістю, усунути диспаритет цін на
плодоовочеву продукцію. Фальсифікуючи продукти, можна отримати
більший прибуток, але разом з тим поступово зменшується рівень
конкурентоспроможності продукції і її реалізація. Важливу роль відіграє,
біологічна безпека, пов'язана з вживанням в їжу продуктів, вироблених з
генетично модифікованих рослин.
Виробництво і продаж якісної та безпечної харчової продукції з
максимально збереженими незамінними харчовими речовинами – це
проблема не тільки споживча, а й соціально-економічного розвитку держави
в цілому. Держава, на ряду з іншими виробниками, має гарантувати
споживачам належний рівень безпечності і якості продукції. Для цього
необхідно суттєво оновити нормативно-правову базу, що діє у галузі
виробництва свіжих плодів і овочів, вводити інноваційні системи контролю
безпечності продовольчих товарів підвищити відповідальність за
ефективність та об'єктивність контролю якості, зберігання і реалізації свіжих
плодів і овочів. Проблеми харчування і здоров’я тісно взаємопов’язані.
Отже, стрімка динаміка розвитку українського продовольчого ринку
ставить перед суспільством важливе завдання – захист людини від
негативних впливів і досягнення фізіологічних норм споживання
високоякісних безпечних продуктів, розвиток культури споживання, де на
одному з перших місць треба виділити свіжі плоди і овочі – джерело
здоров’я, краси, молодості. На цьому має бути зосереджена увага всіх: і
пересічних громадян, і державних діячів різних рівнів, і працівників сфери
виробництва, комерсантів, товарознавців, торгівлі в цілому.
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ІННОВАЦІЇ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОПЧЕНОСТЕЙ
Обробка тваринних та рослинних продуктів димом для копчення,
призводить до накопичення в таких «оброблених» продуктах великої
кількості канцерогенів та інших речовин, що може негативно позначитися на
здоров’ї людини. Актуальність даної теми обумовлена тим, що на
сьогоднішній день залишаються не вирішеними ряд проблем, пов’язаних із
безпечністю копчених продуктів, а дослідження та розробка нових
технологій та препаратів можуть допомогти у їх подоланні.
Метою даної роботи є системний аналіз інноваційних підходів до
виробництва копчених товарів та проведення порівняльної характеристики з
метою виявлення їх позитивних переваг чи недоліків.
У м’ясопереробній промисловості коптильне виробництво щодня
зіштовхується із проблемами, пов’язаними з якістю продуктів, порушенням
техніки безпеки і необхідністю зменшення високих затрат на виробництво.
Тому дослідження, пов’язані із розробкою нових препаратів та
вдосконалення технологій копчення, є на сьогоднішній день актуальними та
необхідними для покращення якості та безпечності копчених виробів.
Копчення - процес обробки харчових продуктів димоповітряною
сумішшю з метою досягнення бактеріального та антиокислювального
ефектів. При цьому їх поверхні забарвлюються в золотисто-коричневі
кольори, а самі продукти набувають специфічний приємний смак і аромат
копчення.
Копчення можна розглядати, як процес динамічної адсорбції
компонентів коптильного диму на поверхні продукту і природною
подальшою дифузією їх в масу продукту за рахунок різниці концентрацій на
поверхні і в товщі продукту.
Поряд з позитивним впливом на продукт процесу копчення слід
відзначити і ряд негативних моментів – погіршення якості продукту за
рахунок осідання на його поверхні золи та сажі, а також утворення
шкідливих для організму речовин (метилового спирту, 3,4-бензпірену та
інших). У зв’язку з цим наприкінці минулого століття вченими було
запропоновано використовувати мокре копчення.
Бездимне або мокре копчення - це копчення коптильними препаратами,
які представляють собою екстракти продуктів термічного розкладання
деревини, піддані спеціальній обробці.
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Бездимне копчення засноване на застосуванні коптильних препаратів.
Воно може здійснюватися або шляхом занурення риби або м'ясної продукції
в розчин коптильної рідини з наступною термічною обробкою, або в процесі
термічної обробки середовищем з дрібнодиспергованою або пароподібною
коптильною рідиною. У першому випадку потрапляння коптильних
компонентів в м'ясо відбувається дифузійним шляхом, у другому - за
аналогією зі звичайним димовим копченням.
Змішане або комбіноване копчення являє собою поєднання димового і
мокрого копчення. При цьому способі м'ясо, попередньо оброблене
коптильним препаратом, докопчують деревним димом.
Нетрадиційний метод копчення - копчення в електростатичному полі
високої напруги.
В теперішній час використовують продукти, які є сучасною
альтернативою традиційному копченню. Наприклад, спеціальні коптильні
ароматичні продукти призначені для поверхневої обробки харчових
продуктів, в т.ч. фаршу і шинки, і надають їм традиційний золотистокоричневий колір і приємний, добре знайомий копчений смак.
Коптильні препарати вітчизняного і закордонного виробництва
підрозділяють на три групи: коптильні рідини, призначені для поверхневої
обробки м’ясопродуктів (методом занурення, зрошення, аерозольного
напилювання), використовують в вигляді 1…2% розчинів; коптильні
ароматизатори – препарати з високим ступенем очищення, призначені для
введення безпосередньо в м’ясну сировину в складі шприцювальних
розсолів. Дозування ароматизатора 0,3…1,2% до маси м’ясної сировини, або
5…15% в складі шприцювального розсолу; універсальні коптильні
препарати, призначені як для поверхневої обробки, так і для
введення,
використовують
в
кількостях,
внутрішньом’язового
регламентуючих НТД.
Відомі також сухі коптильні препарати, призначені для введення в
реструкторовані м’ясопродукти, виготовлені в поліамідних оболонках.
Норма введення ароматизатора – від 0,01 до 0,05% в залежності від
необхідного рівня виразності аромату копчення
Відомі у вітчизняній коптильній промисловості рідкі коптильні
середовища можна розділити на 5 груп, а саме: коптильні препарати
(«ВНИРО», «Ольховый дым», «Жидкий дым», «Жидкий дым плюс», «Нара»,
«Вахтоль», «Сквама», «Аромарос», «ФИТО-тысячелистник» та ін.,
отримують перевагу на основі водних розчинів та конденсатів диму);
коптильні смакоароматизуючі добавки («Амафил», «Сквама 1», «ВНИИМП»,
ароматизуючи коптильні композиції на базі препарату «МИНХ», «ФИТОмята», «ФИТО-липа», тощо, отримують шляхом гідротермолізу у воді
деревини, рослинної сировини, розчиненням у воді чистих хімічних
компонентів, селективною гідродистиляцією з дефлегмацією відомих
бездимних коптильних середовищ (БКС), збагачення пряними та іншими
натуральними ароматичними компонентами); коптильні барвники
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(«МИНХ», «ФИТО-зверобой», «ФИТО-шиповник» та інші композиції
серії «ФИТО», отримують конденсацією високомолекулярних фракцій диму,
збагаченням природними барвниками БКС, фракціонуванням розчинів диму);
коптильні
антиоксиданти
(«ВНИИМП-1»,
«ФИТО-можжевельник»,
отримують розчиненням у воді відповідних високомолекулярних органічних
сполук, в основному фенолів; збагаченням БКС природними
антиоксидантами); коптильні антисептики («ФИТО-ромашка», «ФИТОкалендула», отримують збагаченням антисептичними фіто компонентами
БКС, дефлегмацією кислотних фракцій водних конденсатів диму, тощо).
На сьогоднішній день активно розробляються нові коптильні препарати
та середовища. Так, досить перспективним для технологій копчених
продуктів практично зі всіх видів сировини представляється БКС «Амафіл»,
який одержують як водний екстракт продуктів гідротермолізу деревини при
температурі процесу 180…300 ºС.
Характеристики препарату «Амафіл» визначили йогo використання як
смако-ароматичну добавку для молочних, м’ясних та рибних харчових
продуктів.
У практиці коптильного виробництва становлять інтерес коптильні
середовища серії «СКВАМА». Це водні розчини продуктів гідротермолізу не
тільки деревини, але і іншої рослинної сировини, проведеного у водному
середовищі під тиском при температурах деструкції целюлози близько до
200ºС.
Найбільш перспективними в коптильній практиці представляються
БКС- «коптильні препарати», виготовлені на основі рафінованих водяних
розчинів і конденсатів диму, одержуваних способом однократної абсорбції.
Такі розчини близькі по хімічному складу до коптильного диму, що
дозволяє їх широке використовування в традиційних технологіях копчення у
якості замінника коптильного диму. Такими препаратами є композиції
«ВНІРО», «Вільховий дим», «Рідкий дим», «Нара» та інші.
Витримування виробів у коптильній рідині (імерсійний спосіб) є одним з
найперших способів бездимного копчення. Позитивні сторони способу – є
простота у виконанні та універсальність. Даний спосіб дозволяє надавати
продукції як смак і аромат копчення, так і колір .
Послідовність обробки продукції коптильним препаратом наступна:
підготовлений напівфабрикат занурюють у водяний розчин коптильного
препарату, витримують якийсь час (залежно від величини та виду виробу),
після чого піддають пров'ялюванню або пропіканню, проварюванню або
додатковій обробці деревним димом. У деяких випадках відзначалися
недоліки продукції зробленої імерсійним способом - колір бідніший, ніж у
продукції димового копчення, при зберіганні він стає ще більш слабким, в
окремих випадках характерне забарвлення продукту навіть повністю зникає;
він гірше зберігається, поверхня зволожується.
Вплив коптильних препаратів і ароматизаторів на якість кінцевої
продукції буде розглянуто на прикладі коптильного ароматизатора (КА)
«рідкий дим», що використовується в ковбасному виробництві. Даний
242

ароматизатор одержано методом водяної абсорбції продуктів піролізу
деревини, являє собою прозору рідину від яскраво-жовтого до яскравокоричневого кольору в залежності від концентрації і характеризується
наступним складом: кислоти 0,1…4,0%, феноли 0,2…1,0%, карбонільні
сполучення 4,5…30,0 мм/100мл, метанол 0,3%, вміст токсичних елементів,
мг/кг, не більше: свинець – 1, миш'як – 0,2, кадмій – 0,1, ртуть – 0,1,
бензпірен – не більш 0,05 мкг/кг.
Був вивчений вплив даного препарату на властивості м'язової тканини і
якість ковбасних виробів. У процесі досліджень встановлено, що зі
збільшенням вмісту коптильного ароматизатора в складі фаршу
безпосередньо після його внесення величина рН зменшується на 0,02…0,2
од. При наступній витримці зразків у розсолі при 0…4°С як у дослідних, так і
в контрольних зразках відзначається подальше зниження концентрації іонів
водню.
При дослідженні впливу коптильного ароматизатора на розчинність
білків м'язової тканини яловичини у фарш вводили 1% і 3% КА. Як
контрольний зразок служила подрібнена м'язова тканина без коптильного
ароматизатора.
На підставі ряду досліджень встановлено, що незалежно від присутності
коптильного ароматизатора в початковий період автолізу в м'язовій тканині
розчинність білків зменшується і до 16…20 год досягає мінімальних значень,
що складають для контрольних зразків 77,9% від вихідного рівня в парній
сировині і 73,7% для зразків, що містять 3% КА.
Істотною перевагою бездимного копчення є можливість одержання
копченої продукції, придатної в санітарно-гігієнічному відношенні, тобто не
містить потенційно шкідливих для людини хімічних речовин.
При виготовленні коптильних препаратів враховуються вищезазначені
дослідження і вживаються заходи проти попадання до складу поліциклічних
ароматичних вуглеводнів.
Технологічні прийоми, що застосовуються з цією метою, різноманітні і
залежать від типу коптильного препарату (коптильна рідина, концентрат
коптильного диму, концентрат ароматичних коптильних компонентів та ін.) і
його призначення (для введення у фарш при його складанні, тощо), однак у
всіх випадках, як правило, вміст поліциклічних ароматичних вуглеводнів
(ПАВ) у них або зводиться до мінімуму, або такого роду канцерогенні і
проканцерогенні речовини відсутні цілком.
Перевагою бездимного копчення є і те, що якщо при традиційному
димовому способі в результаті контакту копчених продуктів з нітрогазами,
що містяться в коптильному димі, виникала небезпека забруднення продуктів
нітрозоамінами, то при бездимних способах копчення це вкрай небажане
явище цілком виключається.
Нарешті, до окремої категорії варто віднести коптильні препарати, що
готують з визначеної кількості хімічно чистих реактивів, узятих у визначеній
пропорції і розчинених у воді.
243

Розвиток технології бездимного копчення за допомогою рафінованих
конденсатів диму, мабуть, більш перспективно в порівнянні з іншими типами
коптильних препаратів, тому що, по-перше, спосіб одержання конденсатів
диму є найбільш економічним, а по-друге, препарати такого роду можуть у
максимальному ступені відтворювати ефект копчення, тобто додавати
оброблюваним продуктам характерні смакові властивості, колір і здатність
протистояти швидкому псуванню. Очевидно, не можна називати
«коптильним препаратом» препарат, позбавлений частини цих властивостей.
До безсумнівних переваг нової прогресивної технології бездимного
копчення в порівнянні з застарілими способами виготовлення копчених
продуктів, коли використовується деревний дим, відносяться: збільшення
продуктивності і поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці працівників
коптильних підприємств; можливість порівняно простого рішення
екологічних проблем, що неминуче виникають при виготовленні копченостей
за старою технологією; ліквідація димогенераторних підрозділів при
відчутній економії електроенергії і деревини; підвищення рентабельності
коптильних виробництв; реальні можливості швидкого розширення
асортименту різноманітних копчених виробів з м'яса і риби по простій, що
піддається повній механізації технології (наприклад, при введенні
спеціалізованих коптильних препаратів у напівфабрикати, при виготовленні
консервів, структурованих і формованих продуктів сиру й ін.); можливість
використання принципу маловідходної технології в коптильному
виробництві і т.д.
А також можливість робити копчену продукцію, що не відрізняється за
своїми властивостями від продуктів димового копчення, але які не містять
шкідливих домішок (канцерогенні і токсичні речовини).
Коптильні препарати дають можливість, усунувши із технологічної
схеми виробництва операцію димового копчення, зберегти характерні для
копчення якісні показники і властивості м’ясних виробів, підвищити рівень
їх екологічної безпеки і стабільності при зберіганні.
Можна зробити висновок, що людство з розвитком і освоєнням нових
технологій у виробництві розробляло все більш і більш досконалі методи
обробки м'ясної продукції димом. Це дозволило зменшити витрати на
виробництво, мінімізувати викиди шкідливих речовин в оточуюче
середовище і дію шкідливих речовин на організм людини, тим самим
збільшуючи обсяги виробництва та попит на копчену продукцію. І хто знає,
що нас чекає на порозі наступних відкриттів і досягнень в науці і техніці. Але
можна з упевненістю сказати, що технологія копчення не стоятиме на місці, а
прогресивно розвиватиметься, освоюючи все нові способи і методи
виробництва.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРЯНО-АРОМАТИЧНОЇ
СИРОВИНИ У ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ
Споживач, вибираючи будь-який напій, все більше орієнтується на певні
критерії, основними з яких є органолептичні показники, вміст
натуральних
компонентів, оздоровча дія та зручність пакування. Традиційні вітчизняні
напої, що були виготовлені ще за радянськими стандартами, відповідали
вимогам споживача перш за все тим, що вони містили натуральну основу з
рослинної або фруктово-ягідної сировини.
На сьогоднішній день, сировиною для виготовлення більшості напоїв
та деяких харчових продуктів, як правило, є композиції, до складу яких
входять синтетичні речовини. Проте, сировинні ресурси України багаті на
натуральну екологічно чисту фруктово-ягідну та рослинну пряно-ароматичну
сировину,
яка може бути альтернативною заміною харчових добавок синтетичного
походження сумнівної якості. Тому, актуальним є питання вивчення
хімічного складу рослинної пряно-ароматичної сировини та технологічних
аспектів її використання у технології напоїв.
Візьмемо до розгляду різні групи напоїв: безалкогольні,
слабоалкогольні, вермути та міцні алкогольні.
Отож, про поступове підвищення попиту на якісні напої різних груп з
наявністю у їх складі компонентів з натуральної рослинної сировини свідчать
результати аналізу споживчого ринку. Ці напої, завдяки вмісту вітамінів,
органічних кислот, білків, ефірних олій та інших біологічно активних
речовин, мають підвищену біологічну цінність. Також, значна частина напоїв
має виражену лікувально-профілактичну дію.
У безалкогольній промисловості широко використовується чорний
байховий чай, який надає напоям терпкий присмак завдяки вмісту значної
кількості дубильних речовин (до 10 %) . Поряд з чорним чаєм застосовується
зелений байховий чай, для приготування якого використовується молоде
неферментоване листя. Зелений чай має менш виражений аромат, але
більший вміст біологічно активних речовин, зокрема рутину, який сприяє
засвоєнню аскорбінової кислоти в організмі людини та зміцненню
кровоносних судин.
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Вітчизняні науковці пропонують збагачувати чайні напої лікарською
рослинною сировиною, яка багата на біологічно активні речовини: вітаміни,
глікозиди, дубильні речовини, мінеральні речовини. Це стевія, шипшина,
меліса, гібіскус, плоди чорниці, цедра цитрусових, кориця. Так, розроблено
технологію напою «Східна нотка» з використанням стевії, листя меліси та
кориці, «Вітамінка» зі стевією, плодами шипшини та цедри апельсина,
«Натхнення» – на основі стевії з додаванням пелюсток квіток гібіскуса та
плодів чорниці. Вказані напої у результаті 4 дегустацій отримали високі
органолептичні оцінки. Тобто використання в рецептурі чайних напоїв стевії,
меліси, кориці, шипшини, цедри апельсина, чорниці та гібіскуса не тільки
надає корисні функціональні властивості, але й поліпшує органолептичні
показники напоїв [1].
Останнім
часом
росте
популярність
безалкогольних
або
слабоалкогольних напоїв бродіння, які одержують з використанням
мікроорганізмів. Такі напої містять утворені в процесі бродіння органічні
кислоти, амінокислоти, вітаміни, ферменти та інші біологічно активні
речовини. Проведені дослідження щодо можливості використання рослинної
сировини з антиоксидантними властивостями у технології пива. Відмічено
перспективи використання екстракту дубової кори у складі харчових
продуктів, завдяки процесам пригнічено утворення активних форм кисню,
що запобігає цитотоксичним ефектам вільно радикального окиснення на
самих ранніх стадіях, а саме, старінню пива. Встановлено, що додавання у
пивні напої екстрактів з трави меліси, плодів горобини, трави чебрецю і
звіробою не тільки підвищує смакову стабільність готового напою, а й
позитивно впливає на збереження гірких речовин хмелю, які містяться у
готовому продукті [3].
Крім того, дослідники ставили за мету підвищення колоїдної
стабільності готового пива шляхом додавання до охмеленого сусла у різних
співвідношеннях імбиру, гвоздики, коріандру, м’яти, чорниці. Результати
підтвердили ефективність використання вказаної пряно-ароматичної
сировини. Всі зразки пива мали високі органолептичні показники, але пиво з
імбиром було недостатньо прозоре [3].
Щодо ринку алкогольних напоїв в Україні, то він на сьогодні є досить
сформованим та близьким до свого насичення. Проте, зважаючи на попит
українського споживача, виробники змушені розширювати асортимент
шляхом використання джерел натурального аромату, зокрема ефірних олій.
Частіше застосовують анісову, кминну, гвоздикову, трояндову та цитрусову
олії. Так, розроблено та впроваджено у виробництво нові міцні «фантазійні»
напої: горілка «Анісова гірка», «Лимонна», «Помаранчева».
Враховуючи сучасні тенденції алкогольного ринку, науковці НУХТу
розробили рецептуру особливої горілки «Капітан», до складу якої увійшли
натуральні ароматизатори «Кріп-елітний аромат», «Коріандр-елітний
аромат», апельсинова і бадьянова ефірні олії. Оптимальне їх поєднання
створює добре відчутний у горілці медовий аромат з тонами цитрусу і
польових квітів [4].
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Цікаві досліди провели науковці НУХТу у співробітництві з
Національним ботанічним садом ім. М. Гришка щодо використання пряноароматичної сировини у технології вин, а саме, досліджували доцільність
використання пряно-ароматичної сировини Закарпаття у технології
ароматизованих напоїв – вермутів. Об’єктами досліджень виступала
наступна пряно-ароматична сировина: фенхель, лофант, чабер гірський,
лаванда, м’ята перцева, ісоп, чабер запашний, меліса, материнка. Результати
досліджень
довели,
що
пряно-ароматична
сировина
Закарпаття
характеризується високим вмістом ефірних олій, що дозволяє отримати
вермути з багатогранними смаковими характеристиками залежно від
фонових складових використаних фітокомпозицій [2].
Отже, аналіз даних інформаційних джерел дозволив зробити висновки
про доцільність використання фітокомпозицій з пряно-ароматичної сировини
у технології напоїв. Поєднання напоїв з натуральними рослинними
екстрактами, настоями, сиропами створить напій, який при помірному
споживанні буде позитивно впливати на здоров’я споживачів. Готовий напій
повинен мати приємні органолептичні властивості, необхідні фізико-хімічні
та функціональні якості. Розширення асортименту напоїв з використанням
композицій з пряно-ароматичної рослинної сировини дозволить наситити
сучасний ринок напоями здорового харчування.
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ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
На
сьогоднішній
день
з
метою
підвищення
рівня
конкурентоспроможності підприємств на ринку необхідною умовою є
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розробка ефективної товарної політики. В сучасних умовах підприємства
самостійно формують власну товарну політику, головним завданням якої є
оптимізація товарного асортименту, його удосконалення, для повного
задоволення потреб споживачів.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що саме від раціонально
сформованого товарного асортименту залежить прибутковість підприємства,
його ефективність, конкурентоспроможність, подальше функціонування та
розвиток.
Поняття «товарний асортимент» та особливості його формування
досліджували багато вітчизняних та зарубіжних вчених і науковців, як:
Балабанова Л. В., Герасимчук В. Г., Дихтля Е., Зозульов О. В., Кардаш В. Я.,
Котлер Ф., Кубишина Н. С., Ламбена Ж.Ж., Мазаракі А., Оснача О. Ф.,
Павленко А. Ф., Ребицький В. М., Солнцев С.О., Х. Хершгена та інші [1-4].
Кожне підприємство намагається здійснювати свою діяльність таким
чином, щоб виконати основне
завдання – вибір такого товарного
асортименту, який би задовольнив усі потреби споживачів та забезпечив
максимальний прибуток. Для цього слід розробляти та впроваджувати
ефективну асортиментну політику.
В економічній літературі термін «асортиментна політика» трактується як
система поглядів на розвиток асортименту та адекватна система заходів щодо
її реалізації у сфері виробництва, обміну і споживання. Головною метою
асортиментної політики є отримання прибутку і забезпечення високої
ефективності роботи торгових підприємств за рахунок відповідності
структури й обсягу асортименту попиту споживачів [2].
Адаптуючи зарубіжний досвід до практичної маркетингової діяльності
вітчизняних підприємств, можна використовувати наступні принципи
формування асортименту:
− функціональний – при його використанні підкреслюються основні
призначення продукції;
− мотиваційний – товари групуються за споживчими перевагами і
призначенням;
− збутовий – товари групуються за місцем у системі розподілу і місцем
продажу;
− ціновий – товари групуються за ціною реалізації [4].
Процес формування товарного асортименту на підприємстві є досить
складним та багатогранним, оскільки існує ряд факторів, які безпосередньо
на нього впливають. Одним з головних чинників є споживчий попит. Адже
для того, щоб досягнути успіху на ринку, потрібно забезпечити
конкурентоспроможність товару, яка в подальшому сприятиме максимізації
попиту серед населення та задовольнятиме його потреби.
Також при формуванні асортименту необхідно враховувати такі фактори
як: ціна, якість, зовнішній вигляд, виробник, фасування, упаковка, умови
зберігання, місце продажу [2].
Але крім поданих основних чинників існують також і специфічні
чинники, які впливають на побудову асортименту товарів. До них належать:
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тип і розмір магазину, його технічна оснащеність; умови товаропостачання;
чисельність населення що обслуговується; наявність крупних центрів
тяжіння і місце розташування магазину; транспортні умови» щільність
торговельної мережі» середній радіус дії та пропускна спроможність
магазину тощо (рис. 1).
Специфічні чинники

Чисельність
населення

Тип і розмір
магазину

Організація
товаропостачання

Транспортні
умови

Місце
розташування

Пропускна
спроможність
магазину

Прибутковість,
трудомісткість

Рис. 1. Основні специфічні чинники, які впливають на формування
асортименту товарів [1]
Кожен з названих чинників по-різному впливає на порядок формування
асортименту. Так, за типом магазину визначається перелік товарних груп, які
реалізуються; технічна оснащеність магазину – широта асортименту товарів,
представлених у торговому залі, культура торгівлі та продуктивність праці
працівників; умови товаропостачання – розмір товарних запасів та швидкість
їх обертання. Від чисельності населення, що обслуговується, залежить
торгова площа і широта внутрігрупового асортименту.
В сучасних торговельних підприємствах процес формування товарного
асортименту складається з двох основних етапів:
- перший етап являє собою складання попереднього плану випуску
товарів по асортиментних позиціях, що забезпечує максимальний прибуток;
- другий етап – це складання кінцевого плану після узгодження
асортименту з торговельними фірмами [3].
Отже, процес формування товарного асортименту є дуже важливим для
підприємства, оскільки саме оптимальний асортимент здатний задовольнити
потреби споживачів, а отже, і забезпечити ефективну діяльність
підприємства, його конкурентоспроможність на ринку та прибутковість.
Тому варто враховувати вищеперераховані факторі, які впливають на його
формування.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ СОЄВОГО СОУСУ ЕКСПРЕС-МЕТОДАМИ
Соєвий соус – новий і нетрадиційний продукт для України. Незважаючи
на те, що на Сході ця приправа використовується більше 3-х тисячоліть, на
нашому ринку її історія не нараховує і 15-ти років. На сьогодні в Україні не
існує стандартів для перевірки якості і відповідності соєвого соусу, дуже
мало інформації і про сам продукт. Пересічному споживачу важко обрати
якісну приправу, адже цей продукт малознайомий українцям, тому
дослідження експрес-методів оцінки якості соєвого соусу є дуже актуальним
в наш час, адже не виключено, що на наш ринок постачають фальсифіковану
або неякісну продукцію.
Мета: визначення якості соєвого соусу експрес-методами.
Об'єктами даного дослідження виступають соєві соуси різних марок і
виробників.
За смаком і запахом соєвого соусу важко здогадатися, що він
приготований лише з соєвих бобів, пшениці і солоної води. Тим не менше це
саме так - просто вони змінилися до невпізнання в процесі ферментації.
Зазвичай процес ферментації триває до півроку. В сучасному виробництві,
для задоволення потреб споживачів, в суміш пшениці та сої не так давно
стали додавати штучну закваску, щоб активувати бродіння спеціальними
бактеріями. Такий спосіб дозволяє отримати готовий соус за місяць, і він
абсолютно не поступається за якістю і корисними властивостями соусу,
зробленому за старим, класичним способом. Оскільки соєвий соус є
натуральним продуктом, він позитивно впливає на травний процес,
прискорює засвоєння їжі, не порушує мікрофлору кишечника [1].
Для приготування класичного соєвого соусу необхідні такі інгредієнти:
соєві боби, пшениця, вода, морська сіль, закваска.
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Для проведення оцінки якості обрано соєві соуси різних торгових марок
і виробників: СэнСой (Росія), Новаро (Україна). Результати порівнювались з
середнім показником досліджень попередніх років.
Зразки досліджувались такими методами: органолептичним [2],
кондуктометричним, рефрактометричним і потенціометричним методами
[3,4].
Органолептичне дослідження. Відповідно до нормативних документів
органолептичну оцінку соєвого соусу проводили у спеціальному приміщенні,
з постійною температурою 18-22°С [2]. У результаті проведеного
дослідження було встановлено, що за зовнішнім виглядом зразки майже
нічим не відрізняються, а от за смаком і запахом є певні відмінності (табл.1).
В табл. 2 наведені результати рефрактометричного, потенціометричного
і кондуктометричного дослідження. Так, визначення розчинних сухих
речовин у соєвому соусі рефрактометричним методом засновано на зміні
показника заломлення, який є індивідуальною властивістю речовини, яка
аналізується. Як витікає із таблиці, результати дослідів дуже відрізняються
один від одного, що не може не насторожити (табл.2).
Таблиця 1
Результати органолептичного дослідження соєвих соусів
Назва показника
Зовнішній вигляд
Смак
Запах
Колір
Консистенція

Характеристика зразків соєвого соусу торгових марок
Сэн Сой
Новаро
Однорідний, без включень, без
Однорідний, без включень, без
осаду, без плівки
осаду, без плівки
Солоний з грибним присмаком
Солоно-кислий
Грибний
Ароматний, кавовий
Темно-коричневий, ближчий до
Темно-коричневий, з відтінком
чорного
стиглої вишні
Рідка, однорідна
Рідка, однорідна

Таблиця 2
Результати рефрактометричного, потенціометричного і
кондуктометричного дослідження соєвих соусів
Торгова марка соєвого соусу
Новаро
Середній показник досліджень
минулих років [5]
23,5
31

Показник

Сэн Сой

Масова частка розчинних
сухих речовин у розчині,
%
рН

31,25
4,36

4,69

4,64

Електропровідність,
мСм/см

114,5

103,1

110,4

Активну кислотність вимірювали за допомогою потенціометра шляхом
занурення електродів у розчин. Усі соуси мають близькі показники, які
характеризують кислотне середовище.
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Кондуктометричні методи аналізу базуються на вимірюванні питомої
електропровідності розчинів. Електропровідність розчинів визначали за
допомогою кондуктометра, вимірюючи електричний опір шару рідини, яка
міститься між двома електродами, зануреними в досліджуваний розчин.
Підсумовуючи, варто наголосити, що на сьогодні в Україні не існує
стандартів для перевірки якості та безпечності соєвого соусу. Отримані
результати дослідів немає можливості порівнювати з нормативними
документами, тому ми не можемо впевнено стверджувати, що продукти,
представлені на нашому ринку, є якісними, і тим більше корисними.
Традиційний соус зберігається роками без шкідливих харчових добавок. У
складі соусу повинні бути тільки соя, сіль, пшениця, вода.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ
ВИКОРИСТАННЯМ АРОМАТИЗАТОРІВ НА ПРИКЛАДІ КОПЧЕНИХ
М’ ЯСОПРОДУКТІВ
Ринок продуктів харчової промисловості різноманітний й продовжує
розширюватися. У умовах ринкової економіки для збільшення попиту та
забезпечення збуту того чи іншого виду продукції, потрібно виготовити його
необхідної якості, високих споживчих властивостей, який би міг конкурувати
із продукцією зарубіжних виробників. У умовах сучасного життя продукти,
попередньо кулінарно-підготовлені, швидкі й прості у приготуванні, котрі
легко засвоюються, стали невід’ємною частиною продуктів харчування по
всьому світі. Майже усі ці продукти у своєму складі мають харчові добавки.
Ароматизатори харчові — це харчові добавки, які додають продуктам
харчування необхідні смакові і ароматичні характеристики. Вони
застосовуються в харчовій промисловості для відновлення або посилення
252

органолептичних властивостей, оскільки запах і смак можуть бути
загублений при зберіганні і виробництві продуктів[1].
Перевагами застосування ароматизаторів в порівнянні з рослинними
видами сировини є мікробіологічна чистота, стабільність при зберіганні,
тривалі терміни придатності, мінімальні витрати при зберіганні і
траспортуванні, а також можливість точного, легко відтворного дозування.
Існують ароматизатори різного напряму: гастрономічний, молочновершковий, алкогольний, безалкогольний, ванільний, фруктово-ягідний,
горіховий і шоколадно-кавовий і інші.
Натуральні ароматизатори витягуються з матеріалів рослинного або
тваринного походження. Сухі порошки рослин (наприклад, часнику)
одержують видаленням води з початкової подрібненої рослини або
вичавленого соку шляхом розпиленості або сублімації. Виробництво
харчових продуктів з використанням тільки натуральних ароматизаторів
обмежено через високу вартість початкової сировини, через обмеженість
сировинних ресурсів. Натуральні ароматизатори мають недостатньо
стабільний аромат.
Ідентичні натуральним ароматизатори по складу основних ароматичних
компонентів і їх хімічній структурі повністю відповідають натуральним. При
цьому частина компонентів або всі одержують штучним шляхом. Для
більшості ідентичних натуральним ароматизаторів характерна висока
стабільність, інтенсивність і відносна дешевизна. Хімічним синтезом
одержують, наприклад, ванілін. Він повністю відповідає ваніліну, що
міститься в стручках ванілі, але на ароматизацію продукту ваніліну
вимагається приблизно в 40 разів менше ніж дорогі й натуральній ванілі [1].
Штучні ароматизатори містять щонайменше одну штучну речовину, якої
в природі не існує. Його одержують хімічним синтезом. Штучні
ароматизатори відрізняються високою стабільністю, інтенсивністю і
дешевизною. Штучним ароматизатором, наприклад, є етилованілін.
Аналіз структури споживацького ринку м'ясних продуктів свідчить про
постійно високий попит на копчені вироби з м'яса, включаючи делікатесну
продукцію і ковбаси. Оригінальний аромат і смак цих виробів досягається
обробкою коптильним димом, який одержують в процесі тління деревної
сировини. Основним недоліком традиційного копчення є накопичення в
продуктах потенційно небезпечних для людини речовин, серед яких полі
циклічні ароматичні вуглеводні, зокрема, бенз(а)пирен, і нитрозоаміни, що
істотно знижує санітарний стан виробів. У зв'язку з розвитком концепції
створення здорових і екологічно чистих продуктів всю більшу увагу фахівців
привертає розробка альтернативних способів додання виробам аромату
копчення, тобто бездимного копчення.
Бездимне копчення зв'язане з використанням коптильних препаратів,
ринок яких в даний час достатньо широкий, що, з одного боку, робить їх
доступними для виробників, але, з іншою, утрудняє вибір найприйнятнішої
добавки. Це обумовлено тим, що, не дивлячись на загальне призначення,
коптильні препарати істотно розрізняються між собою якістю, яка
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визначається фракційним складом і, як наслідок, технологічними
властивостями, і залежить, головним чином, від способу отримання
препаратів. Коптильні препарати високої якості повинні якнайповніше
відтворювати традиційні характеристики виробів за відсутності обробки
димом, не допускається поява гіркого присмаку, горілого запаху,
неспецифічного блідого або надмірно темного забарвлення. В даний час
спостерігається тенденція до розширення області використовування
коптильних препаратів, що обумовлено складним фракційним складом і
можливістю виконання ними різних функцій, у тому числі ароматизаторів,
що дозволяють поліпшити органолептичні характеристики виробів і додати
їм пікантний смак і аромат, а також антиокислювачів і консервантів, тобто
добавок, сприяючих збільшенню термінів зберігання. Тому коптильні
препарати одержують все більш широке використовування в технології
кулінарних виробів, напівфабрикатів, варених ковбасних виробів з м'ясом
птаха, білково-жировими емульсіями, білковими препаратами, в консервах і
інших м'ясопродуктах.
Як позитивний слід зазначити той факт, що серед коптильних препаратів
все більше поширення набувають вітчизняні аналоги, які прийшли на зміну
відомим раніше маркам. Зокрема, це відноситься до серії коптильних
ароматизаторів, що випускаються групою компаній «РОСІЙСЬКИЙ ДИМ»
під загальним найменуванням натуральних коптильних ароматизаторів,
асортимент яких включає рідкі дими з різним змістом сухих речовин і
ароматизоване рослинне масло[2].
В результаті проведених експериментів і виробничих випробувань були
встановлені
переважні
концентрації
коптильних
ароматизаторів,
забезпечуючи стабільні смакоароматичні характеристики виробів. Норми
витрати ароматизаторів, вживані в промисловому виробництві, що
рекомендуються.
Використання коптильного ароматизатора «Рідкий дим» дозволяє
істотно скоротити технологічний процес, повністю виключаючи стадію
копчення, при цьому можливо допускати короткочасне підкопчування для
закріплення ефекту копчення. В результаті поліпшуються вкусоароматичні
характеристики виробів, підвищується рівень безпеки продуктів, зважаючи
на відсутність канцерогенних речовин, поліпшується екологічна безпека
виробництва, збільшуються терміни зберігання, а також підвищується
економічна ефективність підприємства.
Отже, із технологічної точки зору харчові добавки дійсно покращують
властивості харчової продукції, а із фізіологіо-гігієнічної – вплив деяких
добавок на організм людини ще не вивчений на достатньому рівні, тому
треба критично відноситися до продуктів із використанням великої кількості
харчових добавок.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Особливості функціонування торговельних підприємств за сучасних
економічних умов та значущість для них товарних запасів як базової
складової під час формування стратегії розвитку обумовлюють актуальність
дослідження проблеми ефективності управління запасами. За таких умов
необхідна адекватна система інформаційного забезпечення, яка б поєднувала
основні функції управління з метою отримання та обробки інформації для
прийняття на її основі відповідних управлінських рішень щодо планування та
оптимізації товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі [3].
Сьогодні для здійснення безперервного процесу товарообороту на будьякому торговельному підприємстві необхідні певні запаси товарів. Роль
товарних запасів на підприємствах роздрібної торгівлі полягає в тому, що
вони стабілізують процес продажу. Важливою складовою для прийняття
рішень є оптимізація процесу постачання шляхом визначенням величини
партії товарів, що надходить від постачальника. Саме тому проблема
управління товарними запасами полягає у збалансованості процесів
постачання та реалізації, що досягається шляхом оптимізації дискретної
моделі товарних запасів, яка ґрунтується на формуванні оптимального обсягу
закупівель, що відповідає зменшенню суми затрат на оформлення поставок
та величини складських затрат [4].
На сьогоднішній день розроблено багато моделей оптимізації товарних
запасів, основні з них наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Моделі оптимізації товарних запасів [1]
Назва
Статичні моделі

Динамічні моделі
управління запасами
Моделі попереднього
контролю запасів
Моделі безперервного
контролю запасів

Релаксаційна модель
Модель з фіксованим
розміром замовлення

Характеристика
Можуть застосовуватися в одноразових закупівлях товарів
для продажу протягом відносно тривалого періоду
(наприклад, сезону).
Попит відомий, але змінюється в часі.
Застосовують для товарів простого асортименту, стабільного
попиту.
Передбачають оперативне прийняття рішень у певні моменти,
на основі нової інформації про стан системи, що постійно
надходить, обробляється і накопичується: попит, запаси,
надходження і продаж товарів.
Замовлення подається після того, як вичерпано запас товарів
попереднього завезення.
Передбачає постійний оптимальний розмір завезення.
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Як видно з таблиці, використання моделей передбачає розробку
оптимального товарного асортименту підприємства, орієнтованого на
ринковий попит.
Провідні фахівці вважають, що процес управління товарними запасами
здійснюється завдяки поєднанню основних етапів:
1) Завоювання, утримання або нарощення частки торговельного
підприємства на споживчому ринку. Така мета розвитку торговельного
підприємства реалізується не управлінням товарними запасами, а
управлінням товарооборотом. Інакше кажучи, управління товарними
запасами може лише певною мірою підтримувати цю мету управління
товарооборотом, а не самостійно її реалізувати.
2) Забезпечення стійкості асортименту, безперервної реалізації товарів
та підвищення рівня обслуговування покупців. По-перше, вона поєднує дві
самостійні цілі: забезпечення широти асортименту та стійкості асортименту
товарів і забезпечення безперервності торговельно-операцій- ного процесу
підприємства в цілому. По-друге, підвищення рівня обслуговування покупців
управління товарними запасами здійснює шляхом забезпечення широти і
стійкості асортименту товарів у торговому залі, тож третя частина викладеної
мети дублює першу.
3) Зміцнення фінансового стану підприємства та зростання його
ринкової вартості. Так, забезпечення зростання ринкової вартості
підприємства характеризує, головну мету всього корпоративного управління,
тобто носить пріоритетний характер для всіх видів функціонального
управління роздрібним підприємством, включаючи і управління товарними
запасами. Крім того, управління товарними запасами не може впливати на всі
аспекти зміцнення фінансового стану підприємства, забезпечує лише окремі
елементи його фінансової рівноваги: зміцнення фінансової стійкості та
платоспроможності.
4) Прискорення оборотності товарних запасів та оптимізація структури
джерел їх фінансування. Це стосується оптимізації структури джерел
фінансування товарних запасів, яке спрямовано на забезпечення зміцнення
фінансового стану підприємства [2].
Отже, впровадження в дію системи управління товарними запасами
торговельного підприємства, що базується на теоретичних аспектах її
побудови в рамках вищенаведених етапів, є основним практичним етапом
щодо удосконалення управління оборотними коштами в умовах їх дефіциту
та віддзеркаленням ефективності методичних та практичних доробок з
використанням оптимальних методів, засобів і підходів до управлінських
рішень.
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СУЧАСНІ МАТЕРІАЛИ У ВИРОБНИЦТВІ ОДЯГУ
Бурхливий розвиток технологій не обійшов стороною і виробництво
одягу. Можливості тканин - зміна кольору, утримання холоду та тепла, а
також багато інших властивостей, яких можна досягти за допомогою
сучасних технологій існують вже зараз, хоча поки недоступні для масового
виробництва.
Вибір тканин сьогодні великий. Це може бути натуральна тканина, а
може бути і її аналог - синтетика. Найчастіше - тканина комбінована. Сучасні
технології дозволяють наділяти матеріали новими властивостями і при цьому
не втрачати якісні показники.
В сучасній текстильній промисловості існують тканини, які борються з
вірусами, стежать за здоров'ям, нагрівають і охолоджують. На сьогодні вони
активно використовуються у військовій промисловості [2].
З кожним роком досить часто у виробництві одягу використовуються
нанотехнології. Найчастіше застосовується покриття текстилю найтоншою
металевою плівкою, напиленням, яке вимірюється у нанометрах. У
виробництві обирають найрізноманітніші метали – від алюмінію до срібла. За
основу беруться різноманітні тканини – від сатину до органзи. Властивості,
отримані в результаті такої обробки, залежать від якості матеріалу і якості
металу. Також у нанотехнології використовують й інші методи:
−
використання тільки наноматеріалів;
−
впровадження мікрокомпонентів в текстиль [1].
Вчені розробляють матеріали, які вражають уяву сучасної людини. Але
варто придивитися до розробок, які ведуться вже зараз, щоб зрозуміти: в не
такому далекому майбутньому одяг, пошитий з цих матеріалів,
вважатиметься звичним та комфортним. Особливості деяких тканин
майбутнього наведені в табл. 1.
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Таблиця 1
Тканини майбутнього
Особливість тканин
Вбудовані світлодіоди
Вживлені мікрокапсули з
парафіном
Пряжа HEI із запрограмованими
властивостями
Друк на 3D-принтері
Гель, що накопичує холод
Проводи, вплетені в тканину
Матеріал, який самостійно
виправляє пошкодження

Розробник
Французька компанія Studio Xo
Американська компанія Outlast technologies
Американська компанія Advanced Fabric Technologies
Американський дизайнер Майкл Шмідт
Австралійська компанія Arctic Heat
Німецька компанія Novonic
Американські вчені Марек Урбан і Бісваджіт Гхош

В оформленні тканин з вбудованими світодіодами використовуються
електронні мікрогаджети, які
світяться різнокольоровими вогниками,
заломлюють світло в такт музиці або просто «моргають» різними кольорами.
Матеріал із вживленими мікрокапсулами представляє собою парафінові
мікрокульки, які можна сміливо імплантувати безпосередньо в нитки
нейлону. 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 тверднуть і виділяють
тепло протягом декількох годин [4].
Пряжу HEI із запрограмованими властивостями спочатку створювали
для військових, але вона може стати в нагоді і спортсменам, оскільки володіє
протизапальними і антисептичними властивостями. Такий одяг ще до
накладення пов'язки простерилізує рану і зупинить кров, вилікує набряки,
натертості і т. п.
Застосування 3D-друку для виготовлення моделей одягу, взуття та
аксесуарів – це якісний стрибок у розвитку моди. Матеріал, який
використовується для друку, загартований порошкоподібний нейлон. Він
практичний: рухів не обмежує, відмінно виглядає та добре зберігає тепло.
Через деякий час одяг, який вам вже набрид, можна буде відправити у
принтер на переробку – матеріал піде для оновлення гардеробу.
Одяг, який містить спеціальний екологічно чистий гель, здатний
охолоджувати в спеку та зігрівати в мороз. Домогтися цього видатного
результату планується за допомогою технології біметалічного термостата.
Перед виходом на вулицю в жаркий день потрібно просто покласти майку
або шапку з гелем в морозильну камеру і почекати, поки вона грунтовно
охолоне.
Технологія 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. Щоб все це працювало, всередині жилета є акумулятор ємністю
2200 мА / год і з безпечною напругою в 7,4 В [3].
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За основу матеріалу, який самостійно виправляє пошкодження, слугує
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.
Отже, з впровадженням сучасних технологій зміниться і уявлення про
одяг. Новим дивом може стати неймовірної краси вбрання, оснащене
складною вбудованою технікою і відеовізерунками, які переливаються. А,
можливо, подібні технології стануть настільки легко тиражованими, що
«новою розкішшю», навпаки, будуть виключно зшиті вручну з натуральних
тканин речі, оскільки подібний спосіб виробництва стане справжнім шиком і
рідкістю.
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В сучасних умовах господарювання задоволення потреб споживачів
вимагає ефективної організації та прогресивної технології торгівлі товарами.
Водночас, організація товаропостачання пов’язана з впровадженням
спеціально розроблених управлінських процедур побудованих на
логістичному підході, основою якого є планування, забезпечення
товаропостачання, зберігання і транспортування як єдиного-матеріального
потоку. Об’єктом застосування логістичного підходу може бути будь-яка
діяльність, де сукупність процесів або подій, а також їх проміжних
результатів має альтернативну послідовність у просторі і в часі. Логістика
охоплює діяльність підприємства сфери торгівлі як на рівні окремих
процесів, так і на рівні координації всіх структур, займається напрямом,
упорядкуванням і розподілом продукції від виробника до кінцевого
споживача, враховуючи рентабельність, результативність, продуктивність,
ефективність системи в цілому [1, с. 198].
Теоретичними дослідженнями економічної сутності товаропостачання
займались різні провідні як вітчизняні так і зарубіжні науковці: Апопій В.,
259

Голошубова Н., Єгоров В., Міщук І., Платонов В., Ребицький В., Рудницький
С., Хом’як Ю. та ін. [1,2].
Товаропостачання роздрібної торгової мережі - це комплекс
комерційних операцій по закупівлі товарів у різних товаровиробників,
оптових посередників та технологічних операцій, пов’язаних із завезенням
товарів до місць продажу кінцевим споживачам [2 с.156].
Для організації товаропостачання задовільним є виконання низки
заходів:
- визначення на основі розробленої товарної політики потребу в товарах,
а саме розрахувати обсяг і асортимент структуру закупівлі товарів;
- пошук джерел закупівлі товарів та обрання надійних постачальників,
які зможуть запропонувати більш конкурентоспроможний товар (за ціною,
якістю та іншими параметрами), на зручних умовах забезпечувати їх
поставку і порядок розрахунків, надавати різні послуги, що збільшують
цінність товару;
- встановлення господарських зв’язків з постачальниками товарів і
документально їх оформити шляхом укладання договорів поставки;
- визначення оптимальних розмірів партій завезення товарів, частоту та
способи їх доставки, вибрати найбільш ефективний вид (види) транспорту
для перевезення товарів, розрахувати потребу в ньому, розробити маршрути
доставки товарів тощо;
- налагодження оперативного контролю за виконанням договорів
поставки товарів, ходом реалізації, станом наявності товарних запасів та їх
оборотністю, що дасть змогу своєчасно реагувати і вносити зміни в
товаропостачання;
- створення оптимальних умов для накопичення і зберігання необхідних
для безперебійної торгівлі товарних запасів;
- забезпечення належного приймання і підготовку товарів до продажу
[2, с.157].
Товаропостачання - це складний процес, який потребує сучасних
методів управління ним та високої кваліфікації працівників комерційних
служб і маркетологів, що розробляють стратегію діяльності підприємства,
товарну політику, цінову, комунікаційну та політику продажів, які є
підґрунтям зважених рішень щодо закупівлі товарів, вибору каналів
розподілу тощо [2, с.156].
Рівень управління процесом товаропостачання впливає на його
плановість, ритмічність і оперативність. Кваліфікований аналіз інформації
про хід реалізації товарів, обсяги й структуру запасів товарів у роздрібній
торговельній мережі дозволяє отримати необхідні дані про стан торгівлі,
більш обґрунтовано розробляти замовлення на виробництво і поставку
товарів народного споживання, оперативно регулювати товарні потоки.
Операції, що виконуються в процесі товаропостачання, мають певний
кількісний вимір, що дозволяє широко застосовувати в управлінні і
плануванні математичні методи з використанням сучасних електронних
технологій. Для цього необхідно організувати чітку систему інформаційного
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зв'язку між постачальниками, складами, роздрібними торговельними
підприємствами і транспортними підприємствами на основі уніфікації форм
документів та системи збору інформації.
Основні заходи управління процесами товаропостачання закладаються
під час розроблення технологічних карт, які являють собою графіки, що
об'єднують найважливіші складові елементи централізованого завезення
товарів (ЦЗТ). В такій карті вказується не лише день доставки товарів, а й
номер автомобіля, години завезення, обсяги завезення товарів, інші
нормативні дані, на основі яких можна перевірити виконання встановленого
графіка з точністю до 15-20 хвилин. Відхилення від графіка на окремих
маршрутах дає можливість установити причини і внести відповідні
корективи [1, с. 276].
Завдяки
раціонально
організованій
системі
товаропостачання
торговельні підприємства мають можливість підтримувати повноту
асортименту в магазинах, регулювати рівень і структуру товарних запасів,
активно впливати на процеси реалізації товарів і рівень соціальноекономічної ефективності власної торговельної діяльності загалом. Від
організації товаропостачання залежить повнота і стабільність асортименту
товарів на роздрібних торговельних підприємствах, розмір товарних запасів,
швидкість обігу товарів, розмір витрат з доведення товарів до торговельної
мережі,
фінансово-економічні
показники
діяльності
торговельних
підприємств [3, с. 37].
Важливою умовою підвищення ефективності товаропостачання
роздрібної торговельної мережі є створення інформаційно-диспетчерських
служб (ІДС) в роздрібних торговельних підприємствах та на оптових базах.
Основними завданнями ІДС є:
- оперативний контроль за забезпеченістю магазинів товарами, особливо
повсякденного попиту і достатнього асортименту;
- організація ритмічного завезення товарів згідно з договорами,
замовленнями і графіками;
- підвищення відповідальності працівників магазинів, оптових баз,
підприємств за організацію товаропостачання торговельної мережі [1, с. 276].
Для виконання вище зазначених завдань ІДС ведуть щоденний збір
оперативної інформації про наявність товарів у продажу, виявляють причини
відсутності в продажу окремих товарів, уживають термінових заходів щодо
їх завезення, приймають замовлення на завезення товарів і здійснюють
контроль за їх виконанням, організують доставку товарів у магазини, стежать
за надходженням вантажів на товарні станції, ходом їх вивантаження і
вивезення, виділенням автотранспорту та його використанням тощо.
ІДС дозволяють вдосконалити організацію торговельного процесу,
більш раціонально використовувати наявні товарні ресурси, вживати заходів
для завезення необхідної кількості товарів, яких бракує, ефективніше
використовувати робочий час працівників торгівлі[1, с. 277].
Отже, для того щоб роздрібне підприємство ефективно функціонувало і
було прибутковим, необхідно вести щоденний збір оперативної інформації
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про наявність товарів у продажу, виявляти причини відсутності у продажу
окремих товарів та вживати термінові заходи щодо їх завезення.
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Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРИВАБЛЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ
БРЕНДУ «ЧЕРНІВЦІ – МУЗИЧНА СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ»
Туризм, як галузь економіки, приносить великі надходження до
бюджету як країни в цілому, так і міст зокрема. Для розвитку туризму та
приваблення туристичних потоків, міста у наш час проводять масштабні
проекти по створенню власних брендів. Подібно до компаній і продуктів,
країни, міста і окремі регіони також мають помітні особливості, а їх
успішний бренд часто відіграє важливу роль в розвитку бізнесу, культури і
туризму [1].
Місто Чернівці зачаровує туристів не тільки історією, а й своїми
легендами та звичайно ж, видатними людьми мистецтва, які тут народилися.
Серед них видатні співаки та музиканти, такі як: Іво Бобул, Юрій Блищук,
Дмитро Гнатюк, Павло Дворський, Софія Ротару, Ян Табачник, Назарій і
Марія Яремчуки та ін. [2]. Крім того, Чернівці – це місто в якому було
створено фестиваль «Червона рута». Фестиваль «Червона рута», як явище
виник ще за часів існування СРСР у 1989р. і здійснив справжню
«революцію» в українські культурі, що мало вплив на все суспільство.
Відкрита фестивалем нова музична хвиля здобула популярність не тільки в
Україні, але й в українські діаспорі по всьому світу. Відтак, поширилась
інформація і про саме місто.
Художник Броніслав Тутельман пам'ятає, якими Чернівці були раніше,
пригадує, як місто тонуло в музиці та кіно. Тільки на вулиці Кобилянської
було 5 кінотеатрів. Та найвідомішим був «Жовтень» – нині «Чернівці». А в
народі його називали «кіногогою», оскільки раніше в цій споруді містилася
синагога. Розповідає він і те, що майже перед кожним сеансом грала музика
(оркестр). Чернівецькі музиканти (яких тоді називали «лобухи») збиралися й
на Центральній площі, там де згодом тривалий час містився магазин
«Кобзар» [4].
Виходячи з цього, наше місто можна назвати музичною батьківщиною
та музичною столицею України і розвинути цей бренд для приваблення
туристів не тільки з України, а й з-за кордону.
Звичайно ж, щоб просувати Чернівці, як музичне місто, потрібно
попрацювати над концепцією цієї ідеї, «підігнати» туристичні об’єкти міста
під неї, обов’язково, застосувати інтернет – маркетинг, як засіб
розповсюдження інформації.
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Ідея полягає в тому, щоб у всіх видатних місцях міста грала музика та
музиканти. Починаючи з видатної пам’ятки міста Чернівців – Чернівецької
Ратуші, яка знаходиться на Центральній площі до Органного залу, що працює з
1992 року..
Концепцію ідеї бренду Чернівців, як музичної столиці України прекрасно
доповнює вулиця Ольги Кобилянської. Це – вулиця, яка має власну легенду та
багато цікавого, щоб привабити туристів. Тут можна досить часто зустріти
австрійців, німців, поляків і румунів. Достатньо просто побути на ній декілька
хвилин і можна почути, як лунають різні музичні інструменти та співи на
кожному кроці. Можна почути скрипку, саксофон, гітару, електрогітару,
флейту, музичний гурт і співи починаючих молодих груп.
Крім цього, можна організувати та створити заходи пов’язанні з
музикою. До прикладу: фестиваль вуличної музики, фестиваль дитячих
пісень і зробити їх постійним. Також, фестиваль сучасних музичних стилів,
серед яких дуже популярним є бітбокс (мистецтво створення та імітації
ритмічних рисунків (бітів) та мелодій за допомогою артикуляцій органами
рота) [3]. Цікавим та видовищним було б створення фестивалю прожекторів з
музичним супроводом.
Чернівці позиціонуються як місто, яке приваблює відвідувачів, генерує
доходи та має великі перспективи. Бренд Чернівців, як музичної столиці
України потрібно обов’язково створювати та просувати за допомогою
маркетингу та бренд-менеджменту для покращення його конкурентних
позиції як туристичного міста, збільшення туристичних потоків з-за кордону
через розвиток і просування привабливих туристичних продуктів і послуг, а
також формування позитивних вражень у гостей міста.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПОСЛУГ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ
Конкурентна боротьба, зростаючі потреби й вимоги споживачів
спричиняють те, що в сучасних ринкових умовах співвідношення категорії
ціни-якості відводиться особливе значення як з боку покупців, так і
виробників, у тому числі виробників послуг туризму. Основою формування
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цін на туристичні послуги повинна слугувати цілісна система ціноутворення,
яка охоплює можливі послуги, туристичні продукти, які пропонуються
споживачам, а також визначає методи розрахунку рекламних цін,
впровадження комплексу комерційних знижок, передбачає інші прийоми
стратегічного і тактичного їх регулювання.
Ціноутворення в індустрії туризму – це комплексний захід,
зумовлений різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції і
складністю визначення точної оцінки майбутнього попиту.
Одним з найбільш важливих рішень для туристичної організації є
рішення відносно встановлення ціни на туристичний продукт. Ціна
відображає процес сприйняття споживачами товару чи послуг. Таким чином,
у ціну туристичного продукту включаються витрати, пов'язані з
виробництвом, просуванням, розповсюдженням і продажем продукту, а
також норми прибутку. При встановленні ціни передусім враховуються
характер конкуренції на відповідному туристичному ринку й аналіз цінової
політики конкурентів. На ринку чистої конкуренції жоден окремо взятий
покупець чи продавець не може сильно вплинути на рівень поточних
ринкових цін. Підприємства на такому ринку не втрачають багато часу на
розробку маркетингової стратегії.
Процес ціноутворення у сфері туризму має низку відмінних
властивостей:
1.
послуги туризму – кінцевий продукт, що призначений
безпосередньо для споживання;
2.
ціни на турпослуги – це роздрібні ціни;
3.
ціни на туристичні послуги включають споживчу вартість, яка не
є продуктами праці і не набирає безпосередньо товарної форми (наприклад,
пам'ятки історії, культури, архітектури тощо);
4.
вартість туристичних послуг має специфічну структуру, а саме
високу постійну вартість супроводжують відносно низькі змінні витрати;
5.
ціна туру на одну людину залежить від кількості туроднів. Чим
триваліший тур, тим, за інших рівних умов, він дорожче буде коштувати.
Деякі туристичні фірми надають перевагу та використовують дві або
три стратегії ціноутворення для створення продукту, який задовольняв би
потреби кожного сегменту ринку. Вони розробляють продукти і послуги, які
привабливі для більшості сегментів ринку.
Стратегія ціноутворення визначається попередньо прийнятим
рішенням про позиціонування на ринку. При встановленні ціни передусім
необхідно визначити цілі ціноутворення. Вони можуть бути наступними:
•
забезпечення виживання – туристичні організації вимушені
встановлювати низькі ціни, щоб вижити на ринку в умовах гострої
конкуренції і потреб клієнтів, які постійно змінюються;
•
максимізація поточного прибутку – вибирається ціна, що
забезпечить максимальне надходження поточного прибутку і відшкодування
витрат;
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•
завоювання позиції лідера по показникам частки ринку –
домагаючись лідерства з показників частки ринку, фірми йдуть на
максимально можливе зниження цін;
•
завоювання позиції лідерства по якості.
Значний вплив на ціноутворення в туристичній індустрії має держава,
яка через систему важелів може регулювати ціни на туристичну продукцію.
Так, в Україні майже всі пам'ятки природи, історії, культури, архітектури
знаходяться в сфері впливу державного сектора. Вся соціальна
інфраструктура, автомобільні дороги, залізниця та і більшість авіакомпаній
контролюються державою. Держава встановлює і регулює ціни в державних
готелях, санаторіях, пансіонатах, будинках відпочинку. Частково держава
може вплинути на ціну і за допомогою економічних важелів, наприклад,
використовуючи валютний контроль, встановлюючи нові податки або
збільшуючи існуючі.
Туристичне агентство не надає турпослуги самостійно, а виступає як
посередник між постачальниками турпослуг (підприємствами туріндустрії) і
споживачами. У своїй ціновій політиці туристичні агентства багато в чому
залежні від рівня цін і тарифів постачальників, тобто туристичних
операторів. Туристичне агенство не може продавати пакети послуг за цінами,
нижче собівартості, тому що тоді діяльність стане збитковою.
При розробці ціни на туристичний продукт, який реалізувався через
посередників, враховують загальний розмір комісійної винагороди
посередників. Практика вітчизняного туристичного бізнесу розрізняє такі
види комісійних винагород: комісійна винагорода туроператорів, що
розробляють програми турів та реалізують їх самостійно або через
посередників, – 15–30% від ціни «нетто»; роздрібна комісійна винагорода,
що виплачується турагентам, які реалізують тури, – 5–10% від ціни «нетто»;
комісійна винагорода інших посередників між туристом та готелем,
екскурсійним бюро, розважальним закладом тощо – від 5% до 15% від ціни
«нетто», з урахуванням обсягу реалізації послуг.
Отже, ціна туристичного продукту визначається із врахуванням 3
головних груп чинників:
1)
витрат виробництва та збуту;
2)
туристичного попиту і пропозиції;
3)
рівня конкуренції на туристичному ринку.
Ціноутворення, яке зорієнтовано на рівень конкуренції, полягає в тому,
що ціни встановлюються на рівні ринкових, нижче чи вище ринкових –
залежно від цілей туристичної фірми. Особливістю даного методу є те, що не
зберігається розрив між собівартістю та ціною. Ціноутворення з орієнтацією
на рівень конкуренції враховує структуру аналогічного туристичного
продукту конкурента, його особливості і ціну при остаточному рішенні про
встановлення рівня ціни.
Отже, можна зробити висновки, що вітчизняний досвід при формуванні
ціни на турпродукт передбачає врахування не тільки маркетингової
складової, а й бухгалтерської та економічної, і розглядає їх у взаємозв’язку.
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Підтвердженням цьому є етапи ціноутворення, а саме: етап «Визначення
попиту», «Оцінка витрат», «Аналіз цін і витрат конкурентів». Розглянутий
процес ціноутворення дозволяє об’єктивно здійснювати вибір підходів до
формування цін на традиційні, а головне, на нетрадиційні туристичні
послуги, а відтак, формувати ефективний механізм ціноутворення на
туристичному підприємстві.
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WAYS TO IMPROVE EFFECTIVE USE OF ROOM SPACE IN BUDGET
TYPES OF ACCOMMODATION
Hospitality sphere performs basic tasks of the tourists’ services during their
stay outside the place of permanent residence. People with limited budget who
travel to Ukraine with different purposes are faced with a dilemma in choosing
type of accommodation: affordable price and poor quality, or high price and proper
quality. For better understanding of concepts it is necessary to give the definition
of type of accommodation.
Type of accommodation is any object in which the performer regularly or
occasionally provides the temporary accommodation services to a customer [1].
Collective and individual types of accommodation are distinguished.
Collective type of accommodation is a type of accommodation in which
overnight accommodation is given and the number of places to stay has to exceed a
certain minimum for a group of people bigger than one family. Also all places are
subjects of unified leadership and payment according to the established prices [1].
Cost-effective option in modern conditions of the development of hotel business
may be to stay in such collective type of accommodation as an inn hotel that also
offers restaurant services or apartment-hotel and hostel.
Hostel (youth hotel) is a hotel in which rooms are usually located in corridor
or block system and has conditions for self-cooking and sanitary facilities in the
floor or in block; food can also be organized in a restaurant.
Along with collective types of accommodation individual types of
accommodation are actively developing in Ukraine, to wit private flats or private
rooms. Youth and especially students prefer dormitories but not all of them are
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fully satisfied with the living conditions, so some people also rent apartments.
Accommodation in a flat is also a controversial issue. Rent “directly from the
owner” is not reliable and self-comfort is not full, that’s why hostel room is
convenient option in the quality/price ratio. Such room is designed for 2-8 people
stay depending on the room category.
Furnishing of rooms has to perform the main task in creating maximal
facilities on minimal space [2]. Furnishing depends on room size and hotel’s
comfort level. The living area of a single room (SGL) is 9-12 m2, the living area of
a double room (DBL) is 12-25 m2 depending on hotel category. New trends
towards space saving and its rational use appear for the purpose of economic
benefit of progressive technologies development. Let’s consider a specific example
how it is possible to increase the utilization of room space using combined
functional furniture instead of using standard old furniture.
There is a 16 m2 (4m*4m) room of 3rd category designed for 4 people in a
1* category hostel. Furnishing in such a room complicates functional furniture
zoning. For maximum disclosure of the internal space in square-shaped rooms it is
worth using bunk beds and bi- or trilateral furniture placement. It is necessary to
consider the norms of the aisles between the furniture when placing it: minimal
aisle for one person is 60 cm, for two people it is 110 cm, minimal distance from
wall to parietal furniture is 5 cm and maximal distance is 55 cm [2].
Selected standard furnishing of described room which consists of following
elements and has defined dimensions (width*length*height) is given below:
bunk bed which can be separated in two single beds (2 pieces)
97*207*160;
desk (1 thing) 150*60*75;
wardrobe (1 thing) 96*58*199;
chair (4 pieces) 45*50*91/49;
4-compartment locker (1 thing) 120*42*78 [3; 4].
Alternative solutions:
bunk bed with stairs-drawers and built-in lower drawers (2 pieces),
sizes: 95*204, stairs with drawers-rolls (4 drawers with sizes 45*95), 140 cm
height; in such way it is possible to replace two bunk beds and locker;
office desk with drawers (1 thing) 150*60*77;
chair with second inside (2 pieces) 45*50*92/50 [4; 5], advantages:
ease of use, space economy, stylish piece of furniture.
The total area of furniture in the standard furnished room for 4 people with a
given minimum distance from wall to parietal furniture is:
Sstand=(0,97*2,07+0,05)*2+(1,5*0,6+0,05)+(0,96*0,58+0,05)+(0,45*0,5)*4+
+(1,2*0,42+0,05)=7,12 m2
The total area of furniture in case of alternative furnishing is:
Saltern=(0,95*2,04+0,45*0,95+0,05)*2+(1,5*0,6+0,05)+(0,45*0,5)*2+
+(0,96*0,58+0,05)=6,83 m2
Moreover, besides the calculated result of room space economy the visual
space can be used rationally. Therefore we conclude that using the latest functional
furniture in hotel rooms’ furnishing is convenient and economically advantageous.
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ
Створення нових інформаційних технологій має велике значення для
розвитку суспільства. Вони активно перетворюють інші технології
матеріального і нематеріального виробництва, в кінцевому підсумку
формуючи новий стиль роботи, спосіб життя в цілому. Суть інформаційних
технологій становлять методи і засоби формування та підтримки
інформаційних потоків у системах управлінняоб’єктами, у тому числі,
підприємствами сфери туризму.
Туристична діяльність і інформація нероздільні. Рішення про поїздку
приймається, як правило, на основі інформації. Тур в момент купівлі – теж
інформація. Для
успішної діяльності туристичної фірми необхідно
використовувати постійний потік правдивої і своєчасної інформації для
прийняття важливих управлінських рішень з метою досягнення очікуваного
кінцевого результату – отримання прибутку. У зв’язку з тим, що інформацією
учасники туристського ринку обмінюються протягом дня, виникає
необхідність у вмінні збирати, опрацьовувати її. Тому розвиток
інформаційних технологій в туризмі має бути першочерговим, на чому і
акцентуємо увагу [1].
Глобалізація суспільних процесів, активна інтеграція України у світову
економічну систему зумовлює появу потреби використання прогресивних
інформаційних систем та телекомунікаційних технологій в її інноваційному
розвитку. Внаслідок входження України до світової мережі інформаційних
комунікацій
поступово
вдосконалюються
умови
функціонування
інформаційних систем, зокрема, розроблена державна програма
інформатизації, формується нормативно-правова база, збільшується кількість
підприємств інформаційної інфраструктури, поліпшується якість каналів
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зв'язку, урізноманітнюються технічні засоби та 70 інформаційні технології
активізації інформаційних систем.
В
Україніінформаційнісистеми,
у
тому
числі,
у
форміелектроннихкомунікацій, є новимзасобоморганізаціїтуристичноїсфери,
томувітчизняниминауковцями вони дослідженінедостатньо. Разом з тим,
неспростовним фактом є те, що в нинішніх умовах використання
інформаційних технологій у сфері туристичних послуг є необхідною умовою
успішного просування туристичного продукту на національний та
міжнародний ринок послуг. Сфера туризму вимагає застосування систем, які
за найкоротший проміжок часу можуть надати відомості про доступність
транспортних засобів, забезпечити швидке резервування, вирішення ряду
питань в момент надання туристичнихпослуг. Особливо актуальним це є для
операторів, що працюють у сфері в'їзного туризму, а отже, мають справу з
туристичними агенціями країн, в яких поширення інформаційних технологій
має тривалу історію і на даний момент розвивається більш значними
темпами [2].
Індустрія туризму ідеально пристосована для впровадження сучасних
інформаційних технологій, тому за останні десятиліття зазнала значного
впливу науково-технічногопрогресу. Система інформаційних технологій у
туризмі охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні системи
бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційн імережі.
В наш час, за яскравовираженої невизначеності, стохастичності
зовнішнього середовища необхідною властивістю туристичної фірми
виступає її здатність до адаптації. Високанадійність і забезпечення стійкості
– один із фундаментальних принципів її функціонування. З урахуванням
конкретних умов, необхідно розробляти і впроваджувати комплексні
автоматизовані системи, що концентрують у собі сукупність організаційних,
режимних, технічних та інших можливостей, спрямованих на досягнення
достатнього рівня економічної ефективності і безпекиведення бізнесу [3].
Позитивними сторонами (перевагами) впровадження в практику роботи
турфірми автоматизованої інформаційної системи є:
⎯
зниження тривалості операційного циклу;
⎯
своєчасна корекція асортименту послуг, що надаються;
⎯
скорочення витрат ресурсів та вирішення ряду інших завдань.
Отже, туристичний бізнес остаточно переходить на технологічні
методи роботи, так як автоматизація дозволяє значно прискорити виконання
багатьох завдань, що стоять перед турфірмою, економити грошові кошти,
підвищити ефективність роботи як кожного туроператора окремо, так і
усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на
конкурентноздатність фірми на ринку послуг в наш час. Тому дані процеси є
вкрай актуальними для українського туристичного бізнесу. Використання
мережі Інтернет, Інтернет-технологій, програмних продуктів наскрізної
автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто
питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на
ринку послуг в найближчий час.
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ЕТНІЧНІ ФЕСТИВАЛІ ЯК СПОСОБИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В
УКРАЇНІ
Актуальність даної теми полягає в тому, що у сучасному світі
фестивальна діяльність набирає все більших оборотів. Основною причиною
цьому є прагнення туристів до цікавого, пізнавального та розважального
проведення їхнього дозвілля. Людям набридає повсякдення, однаковий ритм
життя, тому відвідування фестивалів є одним зі способів урізноманітнити
свою буденність.
Фестивалі є однією з головних складових частин подієвого туризму. У
світі відома велика кількість фестивалів різного напряму. Основною метою
проведення фестивалів вважається задоволення потреб туристів у
культурному та пізнавальному проведенні їх вільного часу та дозвілля [1].
Теоретичною базою для написання статті слугували розвідки Н. Габчак та
М. Топорницької [2; 3]. Дослідниці звернули увагу на фестивальний туризм як
явище конкретно взятого регіону та його місце у класифікаційній схемі масових
видів туризму.Окремим підґрунтям виступили дослідження С. Чернецької,
присвячені етнічним фестивалям як способ поширення етнографічної
інформації та популяризації культурно-мистецької спадщини [4].
Етнічний фестиваль — це подія, яка святкується певною громадою з
акцентом на особливостях її традицій. Релігія, фольклор, кухня — часто
основні складові подібних свят. Урочистості сприяють розвитку почуття
приналежності для певних етнічних груп на релігійному, соціальному або
географічному ґрунті, сприяючи їх згуртованості. Вони також мають
елементи розваги, що було особливо важливо для місцевих громад до появи
массового виробництва розваг. Фестивалі, які зосереджуються на культурноетнічній тематиці, також прагнуть інформувати членів спільноти про свої
традиції, розвиваючи усну історію та консервуючи її для наступних поколінь.
Зважаючи на основну лінію в організації етнічних фестивалів, їх можна
поділити на [5]:
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— фестивалі, спрямовані на відновлення традицій різних
етнографічних груп, які складають український народ. До таких фестивалів
можна віднести наступні: «Маланка-фест», який проводиться в січні, в
м.Чернівці,це унікальне буковинське дійство, наякому представлена
українська, бессарабська,гуцульська, молдавська, румунська маланка,
традиції яких ще збереженісаме наБуковині; Міжнародний гуцульський
фестиваль, який відбувається в різних областях українських Карпат, але
неодмінно
на
території
проживання
етнічних
гуцулів;
«Петриківськийдивосвіт», відбувається в вересні, в с. Петриківка,
Дніпропетровської обл.,традиційно на фестивалі збираються умільці з усієї
області, щоб похвалитися своїми поробками – ляльками, посудом і
національним одягом, плетеними кошиками; Фестивальгончарства,
проходить в червні, в с. Опішне, Полтавської обл., фестиваль є способом
популяризації національних мистецьких традицій; «Лемківськаватра»
організовується в липні, в с.Кострино, Закарпатської обл., фестиваль є
способом промоції культури лемків та їх єднання з огляду історії.
— гастрономічні фестивалі, які акцентують увагу на гастрономічних
традиціях різних регіонів України. Такими фестивалями на території України
є: Свято сала, у м. Полтава проводиться щороку у лютому, у м. Луцьк – у
вересні проводять фестиваль «З любов’ю до сала», у Миргороді – восени
влаштовують свято миргородської свині; Свято полтавської галушки, на
якому проводять майстер-класи з їх виготовлення та діляться власними
рецептами та секретами приготування найсмачнішої галушки; фестиваль
«Борщ’їв» проходить в м. Борщів Тернопільської обл., в епіцентрі уваги
борщ як основна страва української кухні; гастрономічний фестиваль
«Галицька дефіляда», який популяризує Тернопільщину, як центр галицької
гастрономії та органічної їжі і має на меті зробити Тернопіль центром
гастрономічного туризму України та повернути традицію спільного
гуляння [5].
— фестивалі-історичні реконструкції, основною метою яких є
популяризація конкретної української пам’ятки з огляду на її славетну
історію.
Дану
тематику
представляють
наступні
фестивалі:
«СередньовічнийХотин», який відбувається в травні, в м. Хотин Чернівецької
обл., серцем фестивалю є лицарські бої, які проходять під відкритим небом
на спеціально підготовленому ристалищі; фестиваль «Форпост» проходить в
липні, в м. Кам’янець-Подільський,Хмельницької обл.,протягомтрьохднів
фестивалю всійогогостізнаходяться у відтвореному середньовічному
поселенні XIV–XV ст., спостерігають за середньовічними масовими
поєдинками, беруть участь у різноманітних майстер-класах, спостерігають за
виступами вуличних театрів вдень та вогняними шоу вночі; фестиваль
«Русьпересопницька» організовується в травні, в с. Пересопниця, Рівненської
обл., покликаний популяризувати край як центр колись важливого
Пересопницького князівства, де була написана найдорожча духовна святиня
українського народу — Пересопницьке Євангеліє, саме тому організатори
фестивалю відроджують побут, культуру, воєннемистецтво тих часів [6].
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Таким чином, проведення фестивалів вважається задоволення потреб
туристів у культурному та пізнавальному проведенні їх вільного часу та
дозвілля.Етнофестивалі є хорошим способом промоції туризму в Україні, що
неабияке значення, консолідуючи українське суспільство, наближаючи його
до своїх витоків.Фестивалі, які зосереджуються на культурно-етнічній
тематиці, також прагнуть інформувати членів спільноти про свої традиції,
розвиваючи усну історію та консервуючи її для наступних поколінь.
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ТУРИСТИЧНОРЕКРЕАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
В сучасних умовах для функціонування туристично-рекреаційного
комплексу (далі – ТРС) інвестиційна політика держави відіграє вирішальну
роль у забезпеченні стабілізації та сталого розвитку функціонування
туристично-рекреаційного комплексу. Вона визначає пріоритетність,
напрями, джерела та структуру інвестицій, створює умови для реалізації
загальнодержавних, регіональних і місцевих економічних, соціальних та
технічних проектів, формує сприятливий інвестиційний клімат для
ефективного залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.
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Питаннями управління інвестиційними процесами в туристичнорекреаційному комплексі займалися такі науковці як: Дука, А.П.,
Судова-Хомюк Н.М., Череп, А.В., Рурка Г.І.
Державна інвестиційна політика в туристично-рекреаційній сфері
передбачає визначення оптимальних співвідношень параметрів, які
характеризують структурні зміни в її розвитку. На сьогоднішньому етапі
перевага надається інвестуванню в розвиток санаторно-курортного і
готельного господарства, а створення нових видів туристично-рекреаційної
діяльності (наприклад, "зелений туризм, екотуризм та ін.) фінансується
далеко не на належному рівні [1, с. 257].
Незалежно від інвестування в розвиток санаторно-курортного і
готельного господарства, упродовж останніх років кількість закладів
оздоровлення те відпочинку в Україні порівняно зменшується. Крім того,
стан матеріально-технічної бази санаторно-курортних та оздоровчих
закладів не відповідає міжнародним вимогам, рівень послуг низький при
високих цінах, обслуговуючий персонал не має відповідної підготовки
щодо прийому іноземних туристів, не забезпечено контроль за виконанням
санаторно-курортними закладами умов та правил прийому і
обслуговування рекреантів. Низька якість обслуговування не дозволяє
належним чином розвивати іноземний туризм. Чимало оздоровчих закладів
мають сезонний характер роботи, завантажені в середньому менш ніж
наполовину, що створює проблеми стосовно їх економічної віддачі
[2, с. 141].
На особливу увагу заслуговує механізм формування інвестиційного
клімату в галузі рекреації і туризму. Зокрема, інвестиційний потенціал або
інвестиційна місткість галузі визначається сумою об'єктивних передумов для
інвестицій, яка залежить від різноманітності сфер та об'єктів інвестування, а
також від економічного становища країни, регіону. На регіональному рівні
інвестиційний
потенціал
рекреаційно-туристичного
господарства
визначається насиченістю території факторами виробництва (рекреаційними
ресурсами, матеріально-технічною базою, розвитком інфраструктури,
трудовими ресурсами тощо), рівнем доходів населення, споживчим попитом
[2, с. 261].
Моделювання процесу державного управління інвестиційною
діяльністю може включати наступні етапи, що об'єднуються в 4 блоки
(Рис. 1) [3, с. 41].
На особливу увагу заслуговує зворотній зв'язок між блоком
стратегічного планування інвестиційної діяльності та блоком контролю
отриманих результатів інвестиційних процесів. Роль його полягає у
виявленні невідповідності між показниками стратегічного планування і
реально отриманими результатами та внесенні змін через вироблення
коригуючих дій.
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Державне управління інвестиційною діяльністю в РТС(загальнодержавний або
і
й)
Стратегічне
планування
інвестиційних
процесів в ТРС

Етап 1.
Обґрунтування
пріоритетності
залучення інвестицій
саме в обрану галузь.

Етап 2. Вивчення
чинників
інвестиційної
привабливості,
напрямів діяльності
в ТРС.

Етап 3. З'ясування
основної мети
отримання
інвестицій (випливає
із процесу
стратегічного
планування).
Етап 6.
Прогнозування
результатів, які
можуть бути
отримані внаслідок
впровадження
інвестиційних
проектів у ТРС.

Організація
інвестиційної
діяльності

Етап 4.
Визначення
основної групи
ресурсів, що
використовують
в інвестиційному
процесі.

Етап 5.
Визначення
основних видів
туристичнорекреаційного
продукту.

Реалізація стратегії
і координація
інвестиційної
діяльності

Етап 7. Розробка
системи показників
для аналізу
результативності
інвестиційної
діяльності в ТРС.
Тут, зокрема,
доцільно
запропонувати
наступні показники дієздатність,
економічність,
якість,
продуктивність
інвестицій,
інноваційність,
величина соціального
ефекту від освоєння
інвестиційних
ресурсів у ТРС.
Етап 8. Розробка та
запровадження
механізму координації
інвестиційної
діяльності в ТРС.

Контроль
отриманих
результатів
інвестиційних
процесів

Етап 9.
Запровадження
системи
моніторингу
інвестиційної
діяльності в
ТРС.
Етап 10.
Створення
універсальної
аналітичноінформаційної
системи
контролю
протікання
інвестиційних
процесів у ТРС.

Етап 11.
Розробка
механізму
виявлення
порушень в
протіканні
інвестиційних
процесів .

Рис. 1. Модель державного управління інвестиційною діяльністю в
туристично-рекреаційному комплексі (на загальнодержавному та
регіональному рівні) [3, с. 41].
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Підсумовуючи сказане описане, можна стверджувати, що для
подальшого успішного розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні
необхідно, перш за все, забезпечити її раціональне планування і дієве
управління. Наявний потенціал розвитку туризму в умовах кожного регіону
необхідно використовувати творчо та системно, що створить наступні
переваги: інвестиційні надходження і додаткові прибутки, нові робочі місця;
модернізація
туристичної
інфраструктури,
зв'язку,
транспортного
сполучення, комунальних об'єктів і служб; впровадження інновацій і нових
технологій; розв'язання проблем навколишнього середовища і збереження
історико-культурної спадщини.
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ВПЛИВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІКУ РЕГІОНУ
В сучасних умовах туризм в рамках економіки починає відігравати
більш помітну роль. Вплив туризму на регіональний розвиток відбувається
безпосередньо через зріст виробництва туристичного продукту, приваблення
іноземних туристів, створення активного регіонального споживацького
ринку та зростання інвестиційної привабливості місцевої туристичної
індустрії.
Зростання виробництва та продажу туристичного продукту призводить
до створення нових об’єктів туристичної індустрії, модернізації та
підвищення ефективності функціонування вже існуючих об’єктів
туристичної інфраструктури. Збільшення кількості підприємств місцевої
туристичної індустрії потребує збільшення кількості зайнятих в сфері
туризму людей, оскільки надання якісних туристичних послуг є неможливим
без залучення числа кваліфікаційних працівників. Підвищення прибутковості
туристичного бізнесу в регіоні робить економічно вигідною не лише
діяльність щодо покращення стану відомих туристичних ресурсів, але й
діяльність, що орієнтується на пошук та популяризацію альтернативних
об’єктів, що збільшує пропускну спроможність туристичних ресурсів регіону
і одночасно відповідає інтересам місцевого населення [3].
Будь-яка держава, що розвиває туризм, прагне отримати від нього
максимальну економічну вигоду. Економічна ефективність туризму означає
отримання виграшу від організації туризму в масштабах держави або ж
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певного регіону. Туризм як торгівлю послугами на світовому ринку модна
назвати невидимим експортом, що вносить відповідний вклад в платіжний
баланс країни. Позитивним явищем є те, що сума ввезеної туристами валюти
в країну перевищує суму вивезеної валюти [1].
Вплив туризму на економіку регіону можу бути прямим та непрямим.
Прямий вплив туризму на економіку регіону – це результат витрат
туриста на покупку туристичних товарів та послуг. Тобто це є вклад
туристами коштів в туристичні підприємства, матеріальне забезпечення
працівників сфери туризму та створення нових робочих місць.
Непрямий вплив туризму проявляється в «ефекті мультиплікатора».
«Мультиплікатор» - це виручка від продажу туристам товарів та послуг.
Гроші туристів починають працювати на економіку регіону тоді, коли
туристична фірма купляє місцеві (регіональні) товари та послуги.
«Ефект мультиплікатора» - це та кількість раз, яку гроші, вкладені
туристами в місцеву економіку, були фактично витрачені в даному регіоні.
Для підвищення мультиплікаторного ефекту туризму в регіоні необхідні
наступні умови:
зростання рівня розвитку туристичної інфраструктури;
підтримка стану туристичних ресурсів;
розвиток ринку та економіки регіону;
політика місцевої влади повинна бути орієнтована на
стимулювання витрат туристів під час подорожі.
Зростання
популярності
туристичного
регіону,
підвищення
привабливості туристичних ресурсів та рівня якості регіонального тур
продукту перетворюють туристичну інфраструктуру регіону в цілком
привабливий об’єкт для інвестування. Іноземні інвестиції в регіональну
туристичну індустрій шляхом створення нових підприємств призводить не
лише до підвищення її рентабельності та рівня якості туристичних послуг, а й
до популяризації регіону в країні чи регіоні інвестора.
Туризм також призводить до різкої активізації споживчого попиту в
регіоні за рахунок збільшення кількості платоспроможних споживачів.
Викликаний потоком туристів підйом споживчого ринку стимулює
туристичні підприємства до вироблення послуг вищої якості, приваблює
нових учасників до сфери туризму, створює умови для появи та розвитку
раніше нерентабельних видів комерційної діяльності [4].
При формуванні стратегії розвитку туристично-рекреаційних регіонів
необхідно спиратися на концепцію стійкого розвитку, так як людство,
являючись частиною живої природи, не зможу існувати без її ресурсів, що
потребує раціонального використання та збереження природної ресурсної
бази.
Важливу роль в забезпеченні стійкого розвитку туризму на
регіональному рівні відіграють різноманітні фактори, які можна поділити на
зовнішні (природно-кліматичні, географічні, екологічні, культурно-історичні,
демографічні, політико-правові та інші) та внутрішні (матеріально-технічні,
забезпеченість сфери туризму кадрами, розвиток ЗМІ). Окремо можна
виділити фактор часу – сезонність [2].
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Для регіону розвиток туризму є особливо важливим, так як дана сфера
є благополучним середовищем для функціонування підприємств малого
бізнесу і перспективна для залучення іноземних інвестицій в широких
масштабах і в короткий проміжок часу.
Туристичний бізнес стимулює розвиток інших сфер господарства:
будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів
народного вжитку, зв’язку тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток туризму в регіоні
сприяє покращенню рівня життя населення, реалізації туристичного
потенціалу території та формуванню сучасної туристичної індустрії регіону.
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Винний туризм один із перспективних видів туризму. Майже кожна
країна має свої таємниці виготовлення цього напою. Вино і туризм завжди
були взаємопов’язані, адже зустріч гостей вином є візитівкою усього світу.
Люди, що задіяні у цій сфері вважають, що вино – це культурна спадщина,
яку варто передавати наступним поколінням.
Вино ще за прадавніх часів вважали напоєм Богів. Цей чарівний напій
використовували у медицині, як панацею від усіх хвороб і, навіть, для
підтримки імунітету. Сьогодні від його лікувальних властивостей теж не
відхрещуються, аби все було у розумній мірі. Саме такі легенди
спровокували розквіт винного туризму.
Винний туризм – це вид туризму метою якого є дегустація та купівля
винна безпосередньо з винодільні [1].
У винному турі ви можете відвідувати виноградники, самі виноробні та
винні фестивалі і ярмарки. Тривалість туру зазвичай біля тижня, але бувають,
винятки, тури які тривають всього кілька днів, наприклад поїздка на
фестиваль вина.
Усі туристи винного туризму знають основні особливості такого туру:
частувати вина лише у місцях їх виробництва і чим дальший регіон
виготовлення напою, тим гірший смак у нього буде. Через це найбільше
цінуються місцеві сорти, які часто є унікальними [2].
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Винодільні господарства здебільшого знаходяться у курортних містах
чи селищах, які мають власні винні зали для прийому туристів. Там можна
скоштувати всю продукцію підприємства, дізнатись старовинні прийоми,
яких дотримуються при виготовлені напоїв та, навіть, отримати навики
виноробства і закупорити свою власну пляшку.
В Україні можна виділити два основні регіони виноробства – це
Закарпаття та Південні області країни (раніше сюди можна було віднести
Крим).
Кожного року у Закарпатській області святкують святого молодого
вина, точнісінько як у Франції,яке припадає на третій тиждень листопада,
відмінність лише у тому, що у французи святкують у четвер, а у нас це
вихідні.
У цьому регіоні, зовсім, немає великих, потужних підприємств,
виноробство здебільшого представлено не великими приватними
винодільнями, де завжди дотримуються технології з покоління у покоління.
Головні райони виробництва вина на Закарпатті – це Ужгородський,
Мукачівський,Берегівський та Виноградівський. У Берегівському районі
недавно відкрили підвал з трьохсотлітнім вином, туристам там розповідають
про методику роботи вина, якій вже більше тисячі років, також, дозволяють
куштувати вина.
Близько 31% туристів відвідують даний регіон з метою винного
туризму [3].
Спілка приватних виноробів та виноградарів вирішило заснувати
«Винний шлях», до якого входитимуть найвідоміші виноробні, продукція
яких матиме сертифікацію для продажу.
Перший в Ужгороді дегустаційний зал має «Шардоне». Підвал
розташований у самому «серці» міста, тут зібрані найкращі вина та коньяки,
серед них і легенда «Троянда Закарпаття», також і ексклюзивні види, яких
більше ніде не знайдеш.
Не взяти до уваги Одещину було б грубою помилкою, адже це
унікальна перлина виноробства. Славиться вона славнозвісною маркою
«Шустов», яка повніє різними видами вина та коньяку, що варто спробувати
кожному винному туристу.
Для кращого розвитку винного туризму працівники цієї сфери
започаткували винні фестивалі, завдяки яким туристи можуть побачити
регіон, його природу, культуру, традиції, скуштувати фірмові страви та
звісно ж про дегустувати напоїв місцевих фермерів. Особливо велика
кількість заходів проходить на Закарпатті
Після свята молодого вина, фестиваль «Червене вино» вважається
одним з найпопулярніших. Проходить він у місті Мукачево, перед старим
Новим роком, на центральній площі міста.
У місті Берегово кожного року на початку весни відбувається
фестиваль вина. Часто місто називають свинарською столицею України. Тут
свою продукцію представляють, як великі підприємства, так і приватні
винороби, дійство супроводжують конкурси [4].
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Винний туризм створений не для туристів, яких цікавить кінцевий
продукт виробництва, а для справжніх цінителів вин, які використовують
дані тури для того щоб поринути у давні традиції та особливу атмосферу.
Для кращого розвитку цього туризму варто більше інформувати споживачів
туристичних послуг, розробляти цікаві винні тури, які дозволять
познайомитись з традиціями певної місцевості
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КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ
Сьогодні ріст туризму в Україні знаходиться не на найкращому рівні,
але влада застосовує всі можливі заходи для його стрімкого розвитку.
Одним з інструментів спонукання росту культурного-пізнавального
туризму можуть стати державні програми: Державна цільова програма
розвитку туризму і курортів до 2022 року, Державної програми розвитку
краєзнавства на період до 2025 р. [3].
Ці програми покликані заохочувати ефективно використовувати наявні
рекреаційні ресурси, стимулювати розвиток ринкових відносин у
туристичній сфері, визначити перспективи подальшого росту туризму на
основі аналізу його сучасного стану. Адже країна має великий ресурсний
потенціал, особливо у культурно-пізнавальному туризмі.
Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для прогресу
економіки в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію.
Пріоритетний напрям розвитку в'їзного та внутрішнього туризму є важливим
чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих
місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету у
світі [1, c. 2].
Культурні особливості народів та націй завжди притягують за собою
велику кількість туристів. Допитливість туристів по відношенню до різних
куточків нашої країни і народностей, що там проживають, є одним із
спонукальних факторів культурно-пізнавальних подорожей.
Культурну спадщину кожного народу становлять не тільки твори
художників, музикантів, архітекторів, письменників, праці вчених, але і
нематеріальне надбання, що включає фольклор, народні промисли, фестивалі
та релігійні ритуали.
Культурно-пізнавальний туризм давно став окремим видом туризму.
Його основою є історико-культурний потенціал країни з традиціями і
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звичаями, особливостями господарської діяльності. Основний набір ресурсів
для пізнавального туризму може дати будь-яка місцевість, але для його
ширшого розвитку потрібно певна зосередженість об'єктів культурної
спадщини, серед яких можна виділити: пам'ятники археології, ландшафтної
архітектури; малі та великі історичні міста; музеї, театри, виставкові зали;
об'єкти етнографії, народні промисли та ремесла, центри прикладного
мистецтва [2].
Україна має великий ресурсний потенціал для розвитку культурнопізнавального туризму. На державному обліку у країні перебуває понад 130
тисяч пам’яток, із них: 57206 - пам’ятки археології, 51364 - пам’ятки історії,
5926 - пам’ятки монументального мистецтва, 16293 - пам’ятки архітектури,
містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні. Функціонує 61
історико-культурний заповідник, 13 з яких мають статус національних
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2011
року N 878 ( 878-2011-п ). У Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО В
Україні таких об'єктів — сім: Софійський собор з архітектурним ансамблем,
Києво-Печерська лавра в м. Київ, історичний центр м. Львів, Дуга Струве,
Букові ліси, Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, Дерев'яні церкви
Карпат. Ще 13 вважаються кандидатами: легендарна фортеця в Кам'янціПодільському (Хмельницька область), знамениті Спасо-Преображенський і
Борисоглібський собори Чернігова, могила Тараса Шевченка та музейзаповідник у Каневі Черкаської області, біосферний заповідник «АсканіяНова» на півдні Херсонської області, дендропарк «Софіївка» в Умані,
історико-археологічний заповідник «Кам'яна могила» поблизу Мелітополя,
Миколаївська астрономічна обсерваторія, історичний центр Одеси.
Але слід вказати, що біля 70% об’єктів культурної спадщини
перебувають у незадовільному стані та потребують проведення робіт з
реставрації або реконструкції.
Серед 418-ти пам’яток археології національного значення лише 54
використовуються як туристичні об’єкти; з 147 пам’яток історії
національного значення туристичними об’єктами являються 98; з 45 пам’яток
монументального мистецтва національного значення в туристичній
інфраструктурі представлено 28 пам’яток [3].
Щоб ефективно вирішувати проблеми недостатнього рівня росту
культурно-пізнавального туризму, варто створити розробку маркетингових
планів розвитку територій, техніко-економічне обґрунтування розвитку
історико-культурних, курортно-туристичних об’єктів, що мають унікальне
значення, як для місцевого ареалу знаходження, так і для області, а в деяких
випадках і для всієї країни, навіть міжнародної спільноти. Після детального
діагностування історико-культурного, курортно-туристичного потенціалу
важливо не тільки розробити відповідну маркетингову стратегію, але й
навчити працівників культури бізнесових підходів, розробити різноманітну
систему якісного надання послуг [4]
Отже, культурно-пізнавальний туризм в Україні займає не останнє
положення. Він має вагомий вплив на економіку країни, і регіону, де він
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знаходиться. Завдяки культурно-пізнавальному туризму, ми можемо
впевнено сказати, що наша культурна спадщина ніколи не зникне і завжди
буде створювати інтерес як іноземних туристів, так і туристів нашої країни.
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ГОСПОДАРСТВА
В умовах сучасного економічного ринку, важливим напрямком
діяльності готелів є ефективна організація дозвілля. У ринковій економіці
величезна роль належить індустрії туризму і гостинності. Ця галузь
народного господарства є візитною карткою країни. Крім всього іншого
ця галузь приносить великий прибуток і вносить істотний вклад у розвиток
національної економіки. Розвиток галузі туризму і гостинності призведе
врешті до того, що туристи з усіх країн світу, відвідуючи Україну, дадуть
поштовх до розвитку й інших галузей народного господарства нашої країни.
Перспективи розвитку масового туризму в найближчй час вимагають
розширення готельного господарства і туризму у всьому світі. Але
міжнародне готельне господарство зайнято не лише будівництвом нових
готелів. Багато старих підприємств піддається повній модернізації
та пристосуванню до сучасних вимог та останніх технічних досягнень. Окрім
того, деякі більш дрібні готелі докладають максимум зузиль, щоб будь-якою
ціною підняти рівень організації дозвілля забезбечити високий рівень
розвитку та росту [3, с.79-80].
Стрімкий темп розвитку світового туризму за останнє десятиріччя
призводить до того, що протягом кожних п`яти років відбувається
збільшення приблизно вдвічі кількості персоналу зайнятого в сфері світового
туризму та готельного бізнесу, і в півтора рази — витрат населення
на туристичні поїздки по світу. Відповідно паралельно з туристичним
бізнесом розвивається бізнес готельних послуг. Індустрія гостинності містить
у собі послуги підприємств суспільного харчування і послуги ігрових
комплексів. Технологічні основи надання послуг відпочинку в готелі – це
певний уніфікований стандартний пакет послуг, яким має надію
скористатися турист під час перебування на відпочинку в готелі. Загалом,
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перелік цих послуг і їх якість можуть бути доволі різноманітними. Однак,
стандартний набір головних послуг (нічліг, гастрономія тощо) завжди
повинні надаватися у певній послідовності. Ця послідовність затрат часу й
зусиль на обслуговування одного гостя отримала назву «гостьовий цикл».
Індустрія гостинності розвивається швидким темпами завдяки соціальному,
економічному і політичному прогресу та завдяки то-му, що кількість
подорожуючих суттєво збільшилася [4, с.29-33].
З метою підвищення конкурентноздатності і прибутку, підприємства
готельного господарства намагаються запроваджувати нові прогресивні
форми обслуговування та організовувати відпочинок, дозвілля і розваг.
Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, є невід'ємними складовими
життєдіяльності людини. Розважаючись, людина чи група людей
задовольняють свої духовні потреби, оцінюють свої можливості.
Відпочивати та розважатися можна як у природному так і штучному
середовищі. Створення відповідних умов для цього і є завданням індустрії
розваг. Індустрія розваг - це молода галузь, яка формує і розвиває
особистість, впливає на виховання, форму-вання оптимістичного настрою,
відпочинок, культурний розвиток людини тощо [1, с.35-36].
Майже всі великі підприємства готельного господарства намагаються
забезпечити своїх гостей широким асортиментом додаткових послуг. Значну
роль
тут
відіграють,
також,
послуги
культурно-масового
обслуговування. Адже, кожен гість має власні смаки, а відповідно, і
побажання, щодо наявності певних видів культурно-масових послуг, і, слід
зазначити, що більшість людей прагне отримувати їх «під одним дахом».
Будь-який готель, намагається максимально задовольняти потреби, навіть
найвибагливіших своїх відвідувачів. А, отже, і з’являються на території
готельних комплексів різноманітні казино, диско-клуби, бібліотеки,
більярдні, зали ігрових автоматів, бізнес-центри та інші заклади культурномасового обслуговування. Їх наявність є досить вигідною для готелю,
оскільки, це підвищує його конкурентоспроможність та дає додатковий
прибуток. Проте, організація даних закладів на території підприємства є
досить складною роботою і потребує значних затрат.
Реалізація анімаційного проекту залежить від професійної майстерності
постановника і режисера анімаційної програми в сфері туристської
діяльності, що визначається умінням знаходити найбільш оптимальні,
прийнятні способи впливу на особистість туриста, задоволення його потреб і
інтересів на основі застосування універсальних, придатних для різних
організаційно-економічних умов методів, які представляють собою визначені
закономірності, стійкі і надійні правила функціонування технологічного
процесу.
Серед основних принципів обслуговування дозвілля у туристичних
комплексах можна назвати такі: індивідуальний підхід, комплексність в
організації заходів, систематичність заходів та їх цілеспрямованість, свобода
вибору та добровільність участі, театралізація, синтез усіх видів мистецтв
[2, с.44-46].
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В економіці розвинутих країн індустрія дозвілля сьогодні
характеризується виключно високою наукоємкістю, тому популярними
стають підприємства готельного господарства, де обслуговування частково
автоматизоване з використанням інформаційних систем і технологій.
Якщо розглядати основні вимоги до готелів, мотелів, кемпінгів,
туристичних баз України у всіх категоріях підприємств обов’язково
передбачаються такі заклади дозвілля, як відеосалони, кінотеатри або
кіноплощадки, ігрові площадки для дітей, площадки для ігор. Послуги
дозвілля займають важливе місце у формуванні економіки країни.
Отже, в умовах сучасного економічного ринку, століття жорстокої
конкуренції підприємств готельного бізнесу важливим напрямком діяльності
є ефективна організація дозвілля; у сучасному суспільстві дозвілля є одним з
видів соціально-культурної діяльності і відіграє значну роль у духовному,
фізичному розвитку та удосконалюванні людини; організація програм
дозвілля, його насиченість є механізмом здійснення соціально-культурної
діяльності дозвілля та одним з ефективних способів пропаганди культурноісторичних цінностей.
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СПОЖИВАЧІВ В ЗРГ
Заклади ресторанного господарства – це організаційно-структурна
одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничоторговельну діяльність: виробляє або доготовляє, продає та організовує
споживання продукції власного виробництва й закупних товарів. Головним в
ЗРГ є обслуговування споживачів та задоволення їх потреб в харчуванні.
Обслуговуванням відвідувачів у закладах ресторанного господарства зайняті
метрдотелі, бармени, офіціанти, адміністратори залу, кухарі, касири. Їхня
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діяльність повинна бути спрямована на більш повне задоволення попиту
гостей на кулінарну продукцію і послуги закладу харчування.
Так, як обслуговування споживачів, великою мірою залежить від
офіціантів, тому потрібно удосконалювати їх роботу.
Головними проблемами у роботі офіціантів є: зовнішній вигляд, їх
манери та відношення до споживачів. Також, велике значення грають слова
вітання, вимовлені офіціантом. Від того, наскільки привітно, доброзичливо,
з якою інтонацією він скаже відвідувачеві «добрий день», «ласкаво
просимо», залежить встановлення контакту між офіціантом і гостем [2, с.21].
Отже, при рішенні питання про прийом на роботу в сферу
обслуговування доцільно з'ясувати, чи володіє претендент комунікативними
здібностями. Відомо, що офіціанти, які не володіють такими здібностями,
переносять найтяжчі нервові навантаження, через що часто виникають
конфліктні ситуації у взаєминах з відвідувачами. Це, в свою чергу, нерідко
приводить їх у стресовий стан, що супроводжується підвищеною
дратівливістю, а отже, впливає на подальшу роботу, та загрожує звільненням.
Офіціант повинен виробити в собі професійний такт, щоб при обслуговуванні
обрати вірний підхід до кожного відвідувача. Так, якщо людина поспішає,
потрібно запитати, скільки часу у нього є, і запропонувати вибрати ті страви
з меню, які можуть бути швидко приготовані. Якщо відвідувач проявляє
нерішучість, повільність, треба дати йому зібратися з думками, а потім
тактовно прийти на допомогу, дізнавшись його смак і порадивши йому те або
інше блюдо.
Хоча існують основні правила обслуговування офіціантами гостей в
закладах ресторанного господарства, можна вводити певні інновації в процес
обслуговування. Кожен офіціант, керуючись правилами, може виявити
творчий підхід до вирішення питання і запропонувати свій варіант. Однак він
повинен бути доцільним і створювати максимальні зручності для гостей.
Сучасні вимоги до офіціантів при обслуговуванні споживачів в ЗРГ –
глибокі фахові знання й ініціатива, що може бути досягнута продуманою
організацією системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Культура
обслуговування повністю залежить від персоналу. Основою її є – турбота про
споживача.
В цілому вимоги споживача зводяться до того, щоб з найменшими
затратами часу і найбільшими зручностями його обслужили.
Тому першою умовою високої культури обслуговування є постійна
наявність необхідної продукції в широкому асортименті і високій якості.
Щоб виконати цю умову, працівники повинні знати попит клієнтів,
вивчати всі його зміни, спостерігати за станом товарних запасів, своєчасно
подавати замовлення на продукцію, не допускаючи навіть найкоротчасної її
відсутності, наявної на складах постачальників. Для клієнта повинні бути
створені сприятливі умови для задоволення його потреб, тому власники ЗРГ
вимагають від офіціантів якісного обслуговування споживачів [1,с.96].
Отже, психологічний аспект сервісної діяльності, відіграє дуже
важливу роль. Адже від дій офіціанта, який безпосередньо контактує у своїй
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роботі з клієнтом (замовником) залежить добробут сервісного підприємства і,
відповідно, його працівників. У сервісній діяльності, на відміну від будьякого промислового підприємства, практично весь персонал є контактним,
так чи інакше вступає в контактні відносини з клієнтами та замовниками – це
стосується і управлінського, і виробничого персоналу.
Філософія обслуговування розкриває соціальне призначення сервісної
діяльності в суспільстві та життя людей, обґрунтовує той внесок, який може
бути зроблений в цьому напрямку персоналом фірми. Філософію жодним
чином не можна зводити до посадової інструкції або переліку етичних
правил обслуговування. Розглядаючи виробників і споживачів послуг як
рівноправних партнерів, визначаючи їх спільні цілі в сервісній діяльності,
філософія здатна продукувати єдині духовні цінності (наприклад, "клієнт
завжди правий"), тим самим узгоджуючи і гармонізуючи їх поведінку в
цілому. У свою чергу злагоджені дії і взаєморозуміння всіх учасників
сервісної активності ведуть до того, що позитивний ефект обслуговування
багаторазово посилюється. У цьому випадку у закладі панує дух
доброзичливості та гарного настрою, який передається відвідувачам даного
закладу . Подібний оптимістичний настрій здатний привести їх у цей заклад
ще раз [3].
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СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
На сьогоднішній день організація дозвілля і відпочинку є невід’ємною
частиною кожного як ресторанного, так і готельного підприємства. Адже
завжди людина прагла не лише отримати послугу, але й мати від неї
задоволення. Тобто, сьогодні людина йдучи до ресторану хоче не тільки
отримати послугу харчування, але й розбавити прийом їжі чи то музичним
супроводженням,чи спортивними іграми,чи розважальними шоу –
програмами.
В ресторанах організація дозвілля є додатковою послугою, вона
включає в себе казино при ресторані, більярдний або боулінг-клуб,
дискотека, караоке, розважальні шоу – програми, тощо [ 1, с. 196 ].
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Перше місце при організації дозвілля в ресторанні займає музичне
обслуговування, яке можна поділити на два види :
1. «Жива» музика: з використанням класичного фортепіано,
струнного оркестру, джазу, музики лаунж у виконанні ді – джея. Така
музика,як правило, використовується у закладах високого класу. Для її
відтворення до закладу запрошують професійних музикантів, а
репертуар залежить від концепції створеної закладом ;
2. Використання музичних автоматів, відео – та аудіоапаратури. Це
є більш сучасним варіантом, який забезпечує якісне відтворення звуку
вінілових та компакт – дисків. Також використання такої апаратури дає
можливість не тільки музикального супроводження, а й
демонстрування відеофільмів або спортивних матчів, в залежності від
типу ресторанного закладу.
З плинністю часу в ресторанну індустрію, прийшли такі види дозвілля,
як караоке – на сьогоднішній день має не аби яку популярність, або
поєднання ресторану з нічним клубом, що також є досить популярним серед
сучасної молоді [ 2, с. 104].
Організація спортивних видів розваг при ресторанні включає в себе як
більярд, боулінг, так і дартс, гра в шахи, або шашки.
У клубах організація гри в більярд або боулінг – є основною послугою,
а послуги ресторану, або бару – додаткові, хоча більший прибуток, приносять
послуги харчування. В елітних більярдних клубах вважають, що зал для
більярдної гри і споживання їжі та напоїв мають бути відокремленими. А для
відвідувачів боулінгу, гра та споживання їжі прийнятне – разом. На
сьогоднішній день, такі види організації дозвілля також мають не аби яку
популярність, а знайти їх не складає ніякої проблеми.
Для задоволення інших запитів споживачів, пов'язаних з бажанням
позмагатися, в закладах ресторанного господарства можуть бути
запропоновані такі послуги: дарст, гра в шахи чи шашки. Для цього у залі
ресторану мають бути створені певні умови: для гри в дартс передбачають
вільну площу з тим, щоб не заважати іншим відпочиваючим; для гри в шахи
(шашки) - поряд з обіднім столом може бути встановлений невисокий
шаховий стіл з двома зручними кріслами. В клубах можуть поєднуватися
різні види розваг, що дозволяє задовольнити різноманітні потреби та
уподобання гостей [ 5 ].
Для залучення споживачів ресторанні підприємства використовують
певну частину площі під ігри з грошовим виграшем, до яких належить казино та
ігрові автомати. У більшості випадків освоєння казино починається з
американської рулетки. Саме ця гра викликає у відвідувачів найбільший
інтерес.
Організація розважальних шоу – програм виникла в умовах жорсткої
конкуренції на ринку ресторанного господарства для залучення і збереження
споживачів, які користуються певним закладом, для яких необхідно
створювати неповторну атмосферу, притаманну тільки даному підприємству.
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Для сучасного етапу розвитку ресторанного господарства характерна
поява все більшої кількості закладів клубного формату, де шоу-програмам
надається надзвичайно велике значення, хоча не являється основним
доходом.
При створенні розважальних шоу – програм необхідно враховувати
інтереси певних груп споживачів, перш за все їхній вік:
- у молодіжних закладах слід забезпечити помірний вибір страв та
напоїв, розважальні програми мають бути розраховані на постійних
клієнтів, для яких безперервний рух є особливим стилем життя ;
- у закладах для споживачів зрілого віку важливе значення мають
затишок,
спокійна
музика,
ненав'язливий
сервіс,
вишукане
обслуговування, азартна гра в казино. Упродовж вечора може бути
запропонована і певна шоу-програма [ 4, с. 97 ].
Якість розважальних програм та різнобічність репертуару сприяє
збільшенню попиту на послуги закладу ресторанного господарства. Але слід
пам'ятати, що до вирішення цієї проблеми слід підходити комплексно: стійке
становище закладу на ринку ресторанного господарства можливе в тому
випадку, коли в ньому успішно поєднуються яскраве шоу, якісна кухня,
висококласний сервіс і атмосфера свята, а також відповідність ціни та якості
послуг [ 3, с. 56].
Аналізуючи організацію дозвілля і відпочинку в закладах ресторанного
обслуговування, можна визначити, який з видів дозвілля є найбільш
популярним та має не аби який попит. Це звичайно – музичне
обслуговування, воно займає перше місце і має найбільший попит як серед
молоді, так і серед людей більш зрілого віку.
На сьогоднішній день, велика кількість закладів пропонують саме
такий вид розваг, які поєднують в собі як споживання їжі, так і можливість
потанцювати, поспівати, переглянути спортивний матч, фільм, або
насолодитися живою музикою.
На сьогоднішній день в Україні налічується більше 400–та закладів
караоке,більше 2,5 тисяч дискотек, та більше 4 тисяч ресторанів які надають
не тільки послуги харчування, але й організовують дозвілля споживачів.
Отже, організація дозвілля і відпочинку в ресторанах є безпосереднім
способом підвищення як рівня обслуговування закладу, так і явним способом
підняття його конкурентоспроможності. На сьогоднішній день, заклади
можуть надавати найрізноманітніші розваги, від простого супроводження
музики, до боулінг доріжки не по далеку від столику для споживання їжі.
Організація дозвілля з кожним роком стрімко росте і розвивається, з кожним
новим ресторанним закладом, зростає і кількість розваг які заклад може
запропонувати своїм відвідувачам.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
У сучасному індустріальному світі все більшої популярності
набирають нетрадиційні способи відпочинку. Одним із таких його проявів є
сільський туризм, що на нашу думку є манерою відпочинку на сільській
території з використання її ресурсів, проте без заподіяння шкоди, а також
ознайомлення з побутом. У багатьох країнах світу, звичайно, є свої
особливості для визначення цієї діяльності, оскільки туризм у сільській
місцевості по різному там формувався та розвивався. Майже у всіх країнах
світу існують певні види сільського туризму: агротуризм, культурний
туризм, сільський, зелений туризм. Даний вид туристичної діяльності виник
у Швейцарії та Франції, проте найбільшого процвітання набув у
Великобританії та США. Значно пізніше про нього дізнались в Україні, тому
і вітчизняні науковці часто ототожнюють дефініції «сільський туризм» та
«агротуризм», і мають часткові розбіжності в цьому. Це не вірно, оскільки
перше поняття набагато ширше ніж друге і включає більше ресурсів та
послуг.
Зважаючи на світові тенденції серед прогресивних напрямів розвитку
туристичної діяльності в Україні на значну увагу заслуговує сільський
туризм, завдяки наявності в українських селах багатої культурної, історичної
та архітектурної спадщини, мальовничих ландшафтів, лікувальнорекреаційних ресурсів, індивідуального житлового фонду, значного
трудового потенціалу. Сільський туризм здавна практикується у
високорозвинених країнах. Досвід свідчить, що 40-60% селян отримують
більшу половину доходів із несільськогосподарських джерел, в яких значну
частку займає туризм. З ним пов'язаний розвиток суміжних занять, серед
яких домашня переробка харчових продуктів, гастрономія, народні
промисли, організаційно-культурна та екскурсійна діяльність. Стимулює
розвиток цієї галузі можливість вирішення проблеми працевлаштування
сільських жителів і самозайнятості людей. Вважається, що за умови
залучення одного господарства в туристичне обслуговування створюється
близько десяти робочих місць в околиці [2].
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За останні десятиліття кількість туристів у світі неухильно зростала і
досягла третини населення земної кулі. Сьогодні найбільш динамічно
зростаючим сектором світового туристичного господарства є сфера
сільського зеленого туризму [5].
Сільський туризм - це різновид туризму, котрий ґрунтує свою
діяльність на сільських теренах, тобто це подорожі громадян з повсякденного
місця проживання в сільську місцевість з розміщенням в сільських гостьових
будинках, сільських садибах і на фермах з туристичними цілями і без заняття
діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу від джерел у місці тимчасового
перебування, також він надає часткову зайнятість та збільшення доходів
сільському населенню, котре надає обслуговування, яке бере за основу
тутешні культурні, соціальні та відповідно природні ресурси, і гарантовано
охоплює проживання і харчування певного проміжку часу в сільській
місцевості.
У світі сільський туризм розвивався певними хвилями: перша - це
власне першопрохідці, хто почав розвивати даний вид діяльності, друга наслідувачі, треті ті, котрі ще не знайшли свого способу його розвитку.
Відповідно до даних хвиль існують і певні теорії становлення сільського
туризму у світі, умовно поділені за географічним поділом та відповідно
ресурсами: західноєвропейська, східноєвропейська, англо-американська,
азіатська.
Розвитку сільського зеленого туризму в Україні сприяють такі фактори:
- зростаючий попит мешканців українських міст та іноземців на
відпочинок у сільській місцевості;
- унікальна історико-етнографічна спадщина українських сіл;
- багаті рекреаційні ресурси;
- екологічна чистота сільської місцевості;
- відносно вільний сільський житловий фонд для прийому туристів,
- наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів;
- традиційна гостинність господарів та доступна ціна за відпочинок;
- можливість надання комплексу додаткових послуг з екскурсій,
риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [1].
Результати виконаного аналізу досвіду організування сільського
туризму в країні доводять, що найбільшого розповсюдження він отримує в
екологічних зонах з наявністю річок, лісових масивів, морського узбережжя,
озер і водойму. Карпати сьогодні є пріоритетним регіоном сільського
туризму в Україні. Особливо інтенсивно сільський туризм розвивається на
заході країни, а саме в Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській
областях. Так, у Львівській обл. налічується 500 садиб сільського туризму,
які розташовані поблизу чудодійних джерел мінеральних вод, мальовничих
краєвидів Карпат, давніх городищ і замків, музеїв, церков тощо.
Збільшується кількість "зелених садиб" у Чернівецькій та Волинській
областях. Поступово такі садиби з'являються в центральній та східній
частинах України. Сьогодні інтереси суб'єктів сільського туризму
представляють регіональні осередки. Вони інформують про відпочинкові
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можливості регіонів, контролюють якість туристичних послуг, надають
консультації та інше. Такі осередки функціонують у 17 областях України [4].
Необхідно зазначити, що сучасний стан розвитку сільського туризму в
Україні не забезпечує належних умов для реалізації наведених переваг.
Основною проблемою, яка гальмує розвиток сільського туризму, є
відсутність законодавчо-нормативного забезпечення такого виду діяльності.
За наявності осередків сприяння розвиткові сільського туризму їхні зусилля
роз'єднані. Для створення туристичного ланцюга необхідне налагодження
співпраці громадських організацій і органів місцевого самоврядування [2].
Великими перешкодами на шляху розвитку туристичної діяльності в
сільській місцевості традиційно для України вважаються транспортна
віддаленість осередків відпочинку, стан доріг, рекреаційна необлаштованість
(невідповідність запитам сучасного туриста). Сьогодні зусиллями
регіональних і місцевих органів влади здійснюється оновлення
комунікаційної інфраструктури, наближення стандартів сільської гостинності
до загальноприйнятних у сфері сервісного обслуговування. Негативний
вплив на розвиток сільського туризму спричиняє незадовільний стан
пам'яток культурної спадщини, що потребує владної підтримки їхнього
реставрування та відродження.
Пакет послуг сільського туризму є обмеженим, що не сприяє
залученню та якісному обслуговуванню туристичних потоків. Серед
популярних форм організування сільського туризму виокремлюють [3]:
фольктуризм, кінний туризм, рафтинг, винно-дегустаційний туризм,
історико-етнографічний туризм, велотуризм тощо. Подальше вивчення
зарубіжного та вітчизняного досвіду організування сільського туризму
забезпечить виявлення проблем, розроблення заходів щодо їхнього
вирішення та ефективного розвитку цього виду діяльності в Україні.
Отже, виявлені тенденції його розвитку в Україні свідчать про
активізацію уваги до такої діяльності з боку владних структур і громадських
організацій. Необхідність подальшого розвитку сільського туризму
підтверджується перевагами цього сектору туристичної індустрії та вимагає
подолання перешкод і розроблення відповідальних заходів як на державному,
так і місцевому рівнях. Для ефективного розвитку сільського туризму
необхідним є якісна і діюча правова база та державне інвестування.
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РОЗВИТОК ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Соціально-економічна ефективність туризму визначається його
здатністю задовольнити зростаючі потреби туристів у новому туристичному
продукті. Сучасному ринку туристичних послуг притаманні динамічність та
диверсифікація, позначена виникненням нових видів та форм туризму.
Одним з таких видів є фестивальний туризм.
Актуальність даного дослідження полягає у необхідності популяризації
фестивального руху в Україні з метою його розвитку до міжнародного рівня.
Оскільки цей вид туризму за кордоном захоплює все більшу частку ринку
турпослуг, то для нашої країни, як і для будь-якої іншої, розвиток даної
галузі є дуже перспективним.
Дослідженню розвитку фестивального туризму присвячено багато
праць як українських, так і закордонних вчених. Серед україномовних видань
слід відзначити працю Смаля І.В. "Туристичні ресурси світу", в
якому фестивальний туризм розглядається у розділі "Подієві ресурси світу".
Серед російських дослідників даної тематики доцільно назвати працю
Бабкіна А.В. "Спеціальні види туризму", в якій подієвому, а зокрема і
фестивальному туризму присвячений один із розділів. Автор пропонує свою
класифікацію цього виду туризму, а також описує особливості організації
різних його напрямів [1].
Метою є розглянути особливості розвитку фестивального туризму як
сучасного напрямку туристської діяльності в Україні, виділити основні групи
та напрями фестивального туризму; визначити чинники, що сприяють його
розвитку.
Фестивальні подорожі мають усі ознаки туризму. Фестивальний туризм
тривалий період знаходився на стику пізнавального, розважального та
етнографічного туризму. У цього виду туризму є яскраво виражені власні
особливості, що дає можливість виділити такі його 7 ознак:
- подорожі є нетривалими (в середньому 3-5 днів);
- мають чітко виражені просторові рамки (місця проведення
фестивалів);
- в останні роки спостерігається все більша зацікавленість до
фестивалів та свят;
- простежується чітка історія розвитку фестивалів;
- мають мету, що відрізняється від мети пізнавального туризму;
- існують зв’язки з іншими видами туризму;
- створена система класифікацій цього виду туризму.
Слово “фестиваль” походить від французького слова festival, що
означає «святковий». Фестиваль – це масове театралізоване святкове дійство,
яке включає огляд або демонстрацію певних досягнень [1]. Пов’язуючи
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фестивальну діяльність із зростаючим туристичним рухом, а також зважаючи
на міцний зв’язок з його складовими, доцільно дати таке визначення:
фестивальний туризм – це організація короткотривалих пізнавальних
подорожей терміном на 5-7 днів із метою відвідування певних подій (від
концертів сучасної західної музики до релігійних святкувань, від етнічних
карнавалів до парадів сучасних субкультур), з періодичністю 1 раз на рік [2].
Розглянувши усю множину факторів, за якими можуть класифікуватися
фестивалі, виділили найбільш суттєві з них. Класифікація фестивального
туризму: етнічні, релігійні, музичні, фестивалі сучасних скульптур,
гастрономічні та спортивні фестивалі.
Фестивалі на сьогодні виконують ряд функцій: популяризаційну популяризація концепції фестивалю; комунікативну - можливість
спілкування людей зі схожими інтересами, налагодження культурних зв’язків
як на державному, так і міждержавному рівні; інформативну - можливість
отримання знань про новий напрямок чи то мистецтва чи гастрономії;
соціальну – формування культури нації.
За останні роки фестивальний рух в Україні розвивався досить
динамічно. У різних регіонах нашої держави щороку проводяться численні
заходи такого характеру, про що свідчать статистичні дані Українського
центру культурних досліджень Міністерства культури і туризму України за
2014 р. [4].
Упродовж 2014 р. в Україні було проведено 218 культурно-мистецькі
заходи, з них 104 міжнародних та 49 всеукраїнських фестивалів. У жанровій
структурі міжнародних фестивалів перевагу здобули фестивалі таких жанрів
мистецтва як, "академічне" музичне (22%), сценічне виконавське (24%) та
народне музичне (16%). Серед всеукраїнських фестивалів першість здобули
багатожанрові фестивалі (24,5%) та народного музичного мистецтва (24,5%).
2014 р. продемонстрував, що у світлі сучасних подій організація та
проведення більшості фестивалів стала досить проблематичною. У 2015 р.
було проведено 264 фестивалі, таким чином можна спостерігати позитивну
динаміку розвитку фестивального туризму в Україні.
Музичні події. Дуже часто приїзд відомого виконавця, або музичного
гурту в певне місто стимулює притік туристів з усієї країни, а іноді навіть з
близького зарубіжжя. Музичні фестивалі дозволяють прихильникам певних
напрямків музики побачити на одній сцені багатьох улюблених виконавців та
гуртів, а також почути й побачити нових. До найпопулярніших музичних
фестивалів України належать такі: Славське-Рок, Підкамінь, Захід-fest тощо.
Етнофестивалі включають музичну програму етнічного спрямування, а
також різноманітні ігри, майстер-класи, літературні читання, ярмарки тощо.
Найбільш відомі українські етнофестивалі – Країна Мрій, Шешори [3].
Фестивалі історичної реконструкції є цікавими не лише для
українських туристів, а і для іноземних гостей, оскільки українська історія
тісно пов’язана з історією багатьох країн-сусідів. Найвідомішими
фестивалями-реконструкціями в Україні є Битва Націй на території
Хотинської фортеці, Стародавній Меджибіж та Терра Героїка на
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Хмельниччині. Історична реконструкція – це відтворення історичних подій,
використовуючи метод рольової гри. Часто фестиваль історичної
реконструкції включає різні змагання і конкурси – фехтування, стрільба з
лука чи арбалета, масові бої, конкурс на найбільш автентичний однострій.
Отже, фестивальний туризм є перспективним видом туризму з
невичерпним ресурсним потенціалом. Однак існує ряд проблем, які потрібно
вирішувати на державному рівні. Україна повинна розвивати цей напрям
туризму як на регіональному, так і державному рівнях, оскільки завдяки
цьому розширюватимуться культурні контакти з різними державами, а це
можливість «знайомства культур», економічно розвиватимуться регіони, де
проходитиме та чи інша подія.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРСЬКОГО КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ
Актуальність дослідження полягає в тому, що на сьогодні морські
круїзи відіграють важливу роль в туризмі, адже саме їм притаманні найкращі
якості як пляжного, так і екскурсійного туру, розробляються нові маршрути,
покращується комфортність суден та також круїзи можуть поєднувати в собі
декілька видів туризму, - рекреаційний, спортивний, лікувально-оздоровчий,
пізнавальний.
Метою даної роботи є дослідження туристичних можливостей й
потенціалу морських круїзів та визначення основних круїзних районів.
Морський круїз являє собою туристичну поїздку по морю, як правило з
заходом у порти, на борті спеціального пасажирського судна з перевезенням
величезної кількості пасажирів.
Зазвичай в круїзи відправляються заможні люди, адже круїзні тури
дорого коштують, але нещодавно почали розвиватися круїзні тури для
бюджетних туристів. Тому таку подорож може дозволити собі практично
кожний турист.
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Подорож на лайнері найвищою мірою є комфортним і респектабельним
відпочинком. На борту сучасних лайнерів існує безліч розваг на, будь-який,
смак. Любителі спокійного відпочинку зможуть відпочити в шезлонгах на
відкритій палубі, дивлячись на безкрайній океан. Для азартних гравців казино та ігрові автомати, для шанувальників здорового способу життя тренажерні зали та спортмайданчики. Плюс спеціальні клуби для підлітків і
анімація для дітей різного віку. І для всіх різноманітні конкурси, атракціони,
вечірки. Навіть тут є скалодром, сучасний SPA, боксерський ринг, більярд,
аква-театр, каток, різноманітні льодові шоу та вистави в театрі, магазини, та
галереї [1].
Ще одною важливою перевагою є те, що при придбанні туру у всіх
туристів буде включене харчування
по системі «All inclusive». А
проходження візового та митного контролю відбувається набагато швидше
завдяки спеціальній службі на борту лайнерів.
Під час круїзних турів туристи можуть влаштовувати святкування
різних подій, будь-то день народження, або навіть весілля [2].
Також відомо, що більшістю судів володіють великі круїзні компанії. В
світі налічується більше 150 морських круїзних компаній - грецьких,
італійських, іспанських, американських, данських, норвезьких. До найбільш
відомих перевізників у сфері морських круїзів відносяться Carnival Cruise
Lines, Celebrate Cruises, Royal Caribbean International, Princess Cruises, Costa
Cruises, Norwegian Cruise Lines. А на 2016 рік найбільшими та
найсучаснішими круїзними кораблями у світі є «Oasis of the Seas», який може
вміщувати 6 400 пасажирів та «Allure of the seas» - 6 296 пасажирів [3].
На жаль, більшість людей бояться таких подорожей через морську
хворобу. Але потрібно знати і не хвилюватись, адже в XXI столітті
суперсучасні круїзні лайнери обладнані стабілізаторами хитавиці. Так що
можна бути спокійним, тому що здоров'ю нічого не загрожуватиме і воно
навіть покращиться, адже мало що зрівняється з морським повітрям по
цілющості і користі для організму.
Щодо маршрутів круїзних подорожей, то найбільш поширені це:
1. Туристський маршрут вздовж берега з короткочасними екскурсіями
на березі.
2. Поєднання круїзу з тривалою подорожжю всередину країни з
використанням інших транспортних засобів.
3. Поєднання круїзу з частковим перебуванням на березі, тобто
подорож на круїзному судні з наступним відпочинком на березі.
Тому подорож на круїзному лайнері не обмежується лише
перебуванням на ньому, а навпаки, можна відпочити на березі, відвідати
кілька країн та побачити безліч визначних пам’яток за відносно невеликий
період часу.
Виділяють такі найбільш розвинені туристські круїзні регіони світу, а
саме:
1) Карибський басейн (Мексиканська затока, Карибське море і
Панамський канал). Головною перевагою Карибського басейну являється те,
що круїзи можна проводити цілий рік;
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2) Басейн Середземного моря (Найстаріший круїзний район світу круїзні маршрути охоплюють відразу декілька європейських країн - Іспанія,
Франція, Італія, Греція - і країн Північної Африки - Марокко, Туніс, Єгипет);
3) Круїзи навколо Скандинавії з заходом у глибокі норвезькі фіорди;
4) Круїзи навколо Європи з відвідуванням столичних міст;
5) Круїзи по Балтійському морю;
6) Тривалі круїзи з Північної Америки навколо мису Доброї Надії в
Індійський океан і далі в Південно-Східну Азію і Австралію;
7) Круїзи в Океанії та Австралії;
8) Льодові круїзи - круїзні маршрути до берегів Антарктиди і до
Північного полюса [4].
Тому отримані дані дозволяють зробити висновок, що морський
круїзний туризм є досить різноманітним, існує можливість реалізації різних
видів і цілей туризму, відвідування екскурсій в різних країнах, можливість
безпечного та повноцінного відпочинку для різноманітного сегменту
туристів, присутній високий рівень комфорту та повний комплекс
життєзабезпечення і це все позитивно, ефективно впливає на міжнародний
туризм.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ефективна робота будь-якого підприємства багато в чому залежить від
повноти та доцільності використання робочого часу. Ощадливе й ефективне
використання робочого часу є одним з найважливіших умов збільшення
результатів діяльності підприємств. Від того, наскільки повно і раціонально
використовується робочий час, залежить ефективність та результативність роботи
підприємства.
Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу,
протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового
розпорядку,графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої
трудові обов’язки [1].
Існують два види робочого часу: нормований та ненормований. В свою
чергу нормований робочий час поділяється на робочий час нормальної тривалості
– норма робочого тижня для працівників, зайнятих у звичайних умовах праці,
незалежно від виду, характеру, форми виконуваної роботи та обліку робочого
часу; та робочий час скороченої тривалості – норма робочого часу окремих
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працівників, визначених КЗпП (зазвичай це час для працівників за сумісництвом).
Ненормований час – це особливий режим робочого часу, який установлюють для
певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового
процесу [2].
Ефективне використання робочого часу відповідає зростанню ритмічності
виробництва, підвищенню якості праці, чіткому співвідношенню між складовими
діяльності підприємства, зменшенню впливу тих чинників, які не тільки
спотворюють виробництво, але й впливають на соціально-психологічний клімат у
колективах та в цілому на економічний та фінансовий стан підприємства. На
підприємствах джерелом інформації аналізу використання робочого часу є звіт
про використання робочого часу, а також табель обліку використання робочого
часу, що слугує базою для створення звіту з праці [3, с. 112].
Невід’ємною складовою ефективного управління робочим часом є вивчення
причин втрат робочого часу. На практиці, основними причинами втрат робочого
часу можуть бути:
• технічна несправність машин і обладнання, викликаних недотриманням
правил експлуатації і термінів проведення технічних ремонтів;
• застарілість програмного забезпечення;
• нечітке узгодження взаємозв’язків між працівниками;
• порушення трудової дисципліни окремих працівників;
• виконання декількох операцій одним виконавцем і неповного
завантаження інших;
• надмірна завантаженість персоналу;
• використання робочого часу у власних потребах працівників;
• конфліктні ситуації (особисті, внутрішньо-організаційні);
• випадкові та особисті відволікання тощо.
Збільшення рівня ефективності праці знаходиться у прямій залежності від
використання робочого часу. Зниження втрат робочого часу і нераціональних його
витрат призводить до зростання продуктивності праці без додаткових заходів і
витрат [4].
Якщо не враховувати простої та втрати робочого часу, фактично
завищується відпрацьований час. Ці простої, можна знайти за допомогою
опитувань співробітників, адже персонал є носієм всієї інформації на підприємстві
та дає змогу скласти портрет працівника і вказати на його слабкі сторони, які
спонукають його недоцільно використовувати свій час. Також необхідні вибіркові
спостереження, які в цілому будуть складати інформаційну систему. Дані аналізу
потрібно перетворювати у заходи щодо поліпшення використання робочого часу.
На зниження витрат робочого часу на підприємстві суттєво впливають
наступні організаційно-економічні заходи:
• планування зниження трудомісткості виробництва;
• виявлення резервів підвищення рівня продуктивності праці на
підприємстві;
• виявлення причин виникнення втрат робочого часу;
• удосконалення мотиваційного механізму на підприємстві;
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• аналіз існуючих умов праці;
• удосконалення систем управління персоналу.
Отже, питання ефективного використання робочого часу завжди буде
актуальним у діяльності будь-якого підприємства, в поглибленому науковому
аналізі сучасного стану з подальшою оптимізацією якісних і кількісних його
показників. Для усунення неефективного використання робочого часу, перш за
все, керівникам підприємств різного типу необхідно інформацію не тільки
отримувати, а й аналізувати. Також рекомендується удосконалити систему
управління персоналом, переглянути їх мотиваційних механізм та умови праці і, в
результаті, покращити контроль над роботою всіх працівників.
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ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Актуальність даної теми обумовлена стрімким розвитком виставкової
діяльності як молодого та надзвичайно цікавого напрямку ділового туризму.
Унікальні події, які поєднують у собі не лише традиційний відпочинок, але й
участь у видовищних заходах, поступово завойовують все більшу
популярність серед країн світу.
Мета роботи передбачає визначення особливостей проведення
виставкових заходів та перспектив подальшого розвитку виставкової справи
в Україні.
Чимало європейських країн щороку беруть активну участь у таких
заходах. Постійно тематика змінюється, проте туристична галузь не
зупиняється на своєму розвитку, а, навпаки, дедалі швидко диктує все нові й
нові тенденції серед світових напрямків.
Україна не є винятком у проведенні туристичних виставок.
Враховуючи стан та можливості розвитку туристичної індустрії України,
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варто зазначити, що країна намагається орієнтуватися на європейський
досвід проведення таких заходів, але для розвитку цього бізнесу необхідно
приділяти значно більше уваги, тому що виставка – один із найефективніших
маркетингових інструментів для просування туристичного продукту [1]. В
Україні щороку відбувається велика кількість виставкових заходів
регіонального, національного та міжнародного значення, що дозволяє їх
виокремити як засіб реклами у туристичному бізнесі. Найбільша за
масштабом та за кількістю представлених туристичних виставок є UITT
«Україна – подорожі та туризм», яка двічі на рік зустрічає понад 22 тисячі
відвідувачів з 60 країн світу [2].
Також до найбільш відвідуваних виставок, які проходять у різних
куточках нашої держави, варто віднести:
1) «Одеський туристичний фестиваль», м. Одеса;
2) Міжнародну виставку медичного туризму «Spa&Wellness-Healthcare
Travel Expo», м. Київ;
3) Національна виставка «ТурЕКСПО», м. Львів;
4) «WORKSHOP: Україна та туризм», м. Харків;
5) «ТурЄвроЦентр», м. Ужгород [3].
Територіальні особливості кожного регіону України, наявність
історико-культурних пам’яток, численних атракцій та маршрутів, що
доповнюють один одного, можуть слугувати ключовим елементом для
розвитку туристичної індустрії в Україні. Тому виставковий рух тут
пожвавлюється з року в рік. Зростає кількість організованих зустрічей,
розширюється їх географія та коло учасників, урізноманітнюються напрямки
проведення та залучення своїх відвідувачів.
Характерною рисою таких заходів є орієнтованість на професійних
працівників туристської індустрії та широке представництво ЗМІ.
Учасниками є національні та міжнародні туристичні організації та асоціації,
туроператори та турагенти, готелі та інші учасники туристичної сфери, які
одночасно поєднують пропозиції вітчизняної індустрії відпочинку з
високоякісними туристичними продуктами [4].
Для України туристична виставка може надати величезні можливості
одночасного розповсюдження та отримання економічної, організаційної та
технічної інформації, за рахунок співпраці з іноземними партнерами, новими
знайомствами та діловими зв’язками, що породжуватимуть для країни новий
та гарний досвід у туристичній сфері. Популяризація не лише відвідуваних,
але й маловідомих туристичних центрів країни серед широкого кола
учасників, а також презентація нових туристичних товарів та послуг,
забезпечуватимуть швидкий попит на них.
Таким чином, виставкова діяльність у туризмі – це унікальна
можливість для представників індустрії мандрів зарекомендувати себе,
відчути та побачити особливості як і національного, так і міжнародного
туризму. Вони виконують функції найважливіших інструментів просування
туристського потенціалу регіону чи країни, демонструючи свої послуги,
можливості та досвід на широкий загал. Туристична виставка – це не лише
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очікувана подія року, але й активна робота по встановленню нових
партнерських контактів, забезпечуючи розвиток широкого кола туристичних
послуг, як і на вітчизняному, так і на міжнародному туристичному ринку.
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ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЗАГАЛЬНІЙ
КЛАСИФІКАЦІЇ ТУРИЗМУ
Актуальність даної теми полягає у тому, що розвиток оздоровчого
туризму є надзвичайно важливим, адже наявність місць, де люди матимуть
змогу відпочити, покращити стан свого здоров’я є необхідним для будь-якої
країни. Здорове населення – запорука успіху та процвітання тієї чи іншої
сфери.
Мета даної роботи полягає у виявленні особливостей організації
оздоровчого туризму. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити
наступні завдання:
1.
Обґрунтувати визначення поняття оздоровчого туризму.
2.
Визначити основні види оздоровчого туризму.
Об’єктом дослідження виступає оздоровчий туризм, а предметом –
особливості організації та розвитку оздоровчого туризму.
Подорожі, що створюються з метою оздоровлення, мають доволі давню
історію. Ще з античних часів люди навчилися застосовувати мінеральні води
і лікувальні грязі з лікувальною метою. Тому зараз оздоровчий туризм набув
поширення в усіх регіонах світу.
Оздоровчий туризм заснований на курортології. Курортологія - це
наука про природні лікувальні фактори, їх вплив на організм і методи
використання в лікувально-профілактичних цілях. З метою допомогти
туристам, які відпочивають на курортах пізнати стан гармонії та спокою
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використовується професійність лікарів, умілість рук масажистів у сфері
естетики. В будь-якій оздоровчій програмі можна за додаткову плату
отримати консультацію лікаря, який призначить індивідуальне лікування чи
дієту для дотримання цього в домашніх умовах [4].
Основними розділами курортології є:
1. Бальнеологія - розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні
води, їх походження, фізико-хімічні властивості, вплив на організм при
різних захворюваннях, розробляє показання до їх застосування на курортах і
в некурортних умовах.
2. Бальнеотерапія - методи лікування, профілактики і відновлення
порушених функцій організму природними і штучно приготованими
мінеральними водами на курортах і в некурортних умовах.
3. Грязелікування - метод лікування, профілактики захворювань
організму з використанням пилоїдів, лікувальних грязей різного походження,
на курортах і в некурортних умовах.
4. Кліматотерапія - сукупність методів лікування і профілактики
захворювань організму з використанням дозованого впливу кліматопогодних
факторів і спеціальних кліматопроцедур на організм людини.
5. Картографія - опис місця розташування і природних умов курортів, і
курортних місцевостей з характеристикою їх лікувальних факторів,
бальнеотерапевтичних, кліматотерапевтичних та інших умов для лікування і
відпочинку [1].
Зростає мода і популярність на здоровий спосіб життя. Від об’єктів
оздоровлення туристи мають змогу не тільки покращити своє здоров’я, а й
отримати насолоду від природного середовища та його пейзажів, відпочити.
В останні роки ринок лікувально-оздоровчого туризму має певні зміни.
Санаторні курорти припиняють бути місцем лікування і відпочинку осіб
«третього віку» і перетворюються на оздоровчі центри, які розраховані на
велике коло споживачів [3].
Таке перетворення курортних центрів спричинено двома причинами.
Перша – зміна характеру попиту на лікувально-оздоровчі послуги. Модним
стає здоровий спосіб життя, у світі стає більше людей, які хочуть
підтримувати гарну фізичну форму і мають потребу у відновлювальних
антистресових програмах. Переважно це люди середнього віку, що надають
перевагу активному відпочинку і часто обмежені у часі. На думку багатьох
вчених та експертів, споживачі такого типу будуть головними клієнтами
санаторних курортів і гарантією процвітання лікувально-оздоровчого
туризму ХХІ ст. [2].
Отже, оздоровчий був і залишиться одним із найдавніших видів
туризму, що зберігає свої тенденції розвитку і на сьогоднішній день. Потреба
в оздоровленні та рекреації у туристів буде завжди, про що говорять попит на
тури з оздоровчими цілями. Основною проблемою у розвитку оздоровчого
туризму є зменшення кількості природних ресурсів, на яких базується
розвиток даного виду туризму. Щоб вберегти природні ресурси та зменшити
кількість проблем у сфері оздоровчого туризму потрібно: створювати та
301

впроваджувати заходи по збереженні та охороні природних ресурсів,
залучати кваліфіковані кадри в роботу, дотримуватись нормативних
документів, які пов’язані з оздоровчим туризмом та перш за все почати
цінувати та оберігати ресурси, яким наділила нас природа.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ
Актуальність даної теми полягає у тому, що розвиток екологічного
туризму є надзвичайно важливим, адже екологічно чисті території для
розвитку туризму, екологічні продукти, екологічно чисте повітря, вода, яка
придатна для пиття з будь-якого джерела, тощо – дуже потрібні населенню
нашої планети, щоб втекти людині від буденності та антропогенного впливу
на неї.
В умовах урбанізації та «великого переселення народів» із сільської
місцевості у мегаполіси призводить до ускладнення з фізичним та
психологічним здоров’ям людей. Тому рекреація, тобто відновлення
фізичних та психологічних ресурсів, стає першочерговим завданням, яке
найкраще вирішує екологічний туризм.
Екологічний туризм – це вид туризму, який здійснюється в екологічно
збереженому людиною навколишньому середовищі з метою пізнання
природи і відпочинку. Він базується на природних багатствах, поваги до
природи, бажанні її пізнати з метою захисту і примноження флори та фауни.
Дослідженню екологічного туризму присвячені роботи Рутинського М.,
Бейдика О., Бочкарьової Т., Дмитрука О., Любіцевої О., Мальської М., Смаля
І., Богуша Л., Храбовченко В. та ін.
У своїх роботах вчені досліджували дискусійні моменти, що
стосуються екологічної діяльності, аналізували тенденції розвитку
екологічного туризму, розробляли методи дослідження у сфері екотуризму.
Наприклад, Бочкарьова Т. у своїх працях дотримувалась тієї думки, що
баланс екологічних, соціальних, культурних, економічних впливів забезпечує
позитивний розвиток екологічного туризму [1].
Міжнародна організація з екологічного туризму (TIES) визначає даний
вид туризму – як відповідальну подорож у природні регіони, які зберігають
довкілля та підтримують добробут місцевого населення.
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Розвиток екотуризму часто розглядається як важливий засіб
збереження природного середовища для майбутніх поколінь. Він може
включати волонтерську роботу та інші заходи щодо збереження
навколишнього природного середовища, навчальні програми, які
допомагають зменшувати негативні впливи людини на природу.
Основна причина виникнення екологічного туризму полягає у
неврегульованості відносин у системі «суспільство-природа», або в
туристичній інтерпретації – «туризм-екологія» [3].
Основними об’єктами екологічного туризму є:
1) унікальні об’єкти неживої природи (геологічні, геоморфологічні,
гідрологічні та інші елементи ландшафту);
2) кар’єри, в яких можна зробити палеонтологічні, ботанічні та інші
знахідки для колекції;
3) заповідні території різних категорій і видів;
4) природно-антропогенні ландшафти в цілому, а також культурні,
етнографічні, археологічні, історичні і меморіальні об’єкти, що
знаходяться в їх межах;
5) екзотичні рослинні угруповання та біоценози в цілому, наприклад
ліси, степи, тундра в різні пори року;
6) найбільш популярні біологічні види (представники флори й
фауни), так звані види - флагмани, ендемічні і реліктові види [2].
Провівши дослідження екологічних об’єктів, дослідники дійшли того
висновку, що найбільшою популярністю користуються заповідні території
(33 %) та природно-антропогенні ландшафти (39%), найменшою
популярністю в туристів користуються екзотичні рослинні угрупування та
біоценози.
Основними країнами, які спеціалізуються у сфері зеленого туризму є:
Італія, Ірландія, Франція, Швейцарія, Австрія, Норвегія, Німеччина.
Журнал «Форбс» виділив топ-10 «зелених» маршрутів світу, які
обирають туристи, що бажають активно відпочити на природі, що не завдає
шкоди флорі та фауні. Найпопулярнішими туристичними напрямками є:
Компас Кей – приватний острів на Багамах, відвідувачі якого можуть
насолодитися спілкуванням з акулами у воді; острів Санта-Круз на
Галапагос, який багатий на печери; сафарі в Кенії; рафтинг на порогах річки
Алсек на Алясці; спостереження за птахами на Карибських островах; піший
туризм по гімалайських хребтах у Непалі та Тибеті та багато інших
маршрутів [4].
За даними Міжнародного товариства екологічного туризму можна
сказати, що даний вид туризму є зростаючим напрямком у галузі бізнесу.
Отже, екологічний туризм необхідно розвивати, адже побути з
природою на одинці – найкращий спосіб відпочити та відновити свої сили,
втекти від роботи та просто насолодитися красою природи. Існує безліч
проблем у розвитку екотуризму, які потрібно вирішувати, щоб спостерігалася
надалі перспектива розвитку. Для вирішення основних проблем потрібно:
дотримуватись норм екологічного права, сприяти розвитку екологічної
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інфраструктури та екологічних технологій, залучати кваліфіковані кадри у
сферу екологічного туризму.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Рекреаційна діяльність при наявності відповідних ресурсів є значним
стабілізуючим фактором розвитку економіки. Від економічної ефективності
розвитку даної галузі залежить рівень прибутку в бюджет країни.
Збільшення рекреаційних потоків позитивно впливає на ефективність
господарської діяльності не тільки підприємств рекреації, але й забезпечує
збільшення попиту та обсягів споживання товарів та послуг інших галузей,
стимулюючи розвиток різних секторів економіки.
Дослідженню економічної ефективності рекреаційної діяльності
присвячена велика кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених.
Вдосконаленню рекреаційної діяльності та її проблемам були присвячені
роботи Р. Браймера, О.В. Живицького, В.Н. Вулокова, Д. Прейгера, І.В.
Малярчука, В.І. Бирковича, В.Ф. Кифяка, С.А. Харічкова.
Метою даної роботи є розгляд і аналіз економічної ефективності
рекреаційної діяльності в Україні.
Сфера сучасної рекреації, яка являє собою складну соціальноекономічну систему, є продуктом тривалого історичного розвитку. Поняття
«рекреація» спочатку зв’язувалось з оздоровленням та відновленням сил, але
сьогодні воно розглядається в більш широкому сенсі й включає соціальний,
економічний, психологічний та біологічний зміст. Значну роль у розвитку
рекреації зіграли географічні відкриття, подорожі мореплавців, освоєння
континентів, які були базою для постановки проблеми ефективного
здійснення рекреаційної діяльності [2, с. 65].
Відомо, що на сьогодні рекреація є одним з найприбутковіших видів
бізнесу у світі. Цей сектор останнім часом стає дедалі важливішим у
структурі національних економік і розвивається дуже швидкими темпами в
країнах, що надають розвитку рекреації пріоритетного значення. Ця сфера
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послуг зростає набагато швидше, стаючи не тільки дедалі значимішою
частиною національних економік, але й важливим наповнювачем державної
скарбниці [5, с. 97].
Розвиток рекреації визначено одним із пріоритетів соціальноекономічного зростання України, вагомим чинником стабілізації та
структурної перебудови національної економіки. На підтвердження цієї тези
достатньо навести факти щодо визначення пріоритетів розвитку країни у
Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. ( постанова
КМ України №1001 21.07.2006 р.) «розвиток рекреаційної сфери» [3, с. 12].
Основою розвитку рекреації є туристичні ресурси. Вони зумовлюють і
визначають найважливіші економічні показники туризму, такі як: кількість
туристів, ціни на послуги, географію подорожей, їх сезонний розподіл,
тривалість перебування та ін. [1, с. 54]. В Україні значну частину
рекреаційного потенціалу складають: рекреаційні ландшафти (лісові,
приморські, гірські), оздоровчі ресурси ( мінеральні води та лікувальні грязі),
природно-заповідні об’єкти( національні природні та регіональні ландшафтні
парки, біосферні заповідники), території історико-культурного призначення
(пам’ятники архітектури та містобудування, історико архітектурні
заповідники та ін.). Площа освоєних та потенційних рекреацій територій в
Україні становить 12,8 % території країни і розподіляється відносно до
природних особливостей рекреаційних регіонів. Ефективне використання
ресурсів передбачає розвиток відповідної інфраструктури – готелів, мотелів,
будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, закладів харчування,
транспортних засобів, закладів для розваг, атракціонів та ін. Доцільно
відзначити, що на кінець 2015 р. в Україні налічується 1458 підприємств
готельного господарства та 3304 санаторно-курортних і оздоровчих закладів
[3, с. 18]. Розвиток рекреаційної інфраструктури можна розглядати як
додатковий соціально-економічний ресурс, який сприяє ефективному
використанню основних ресурсів рекреації.
Економічний ефект від функціонування рекреаційного господарства
визначається показниками покращення результатів суспільного виробництва,
у тому числі у вигляді різниці між скороченням економічного збитку, який
досягається після перебування в туристичних установах і експлуатаційними
витратами підприємств [4, с. 128]. Економічна ефективність рекреації в
Україні залежить від багатьох чинників: рекреаційної активності населення,
зростання доходів населення, коливання цін на путівки, темпів економічних
реформ, впровадження української валюти та її конвертованості, насичення
товарного ринку, лібералізації зовнішньо-економічної діяльності та ін.
Підсумовуючи вище наведене, можна зробити висновки, що серед
економічних переваг розвитку рекреаційної сфери в Україні є: збільшення
грошового потоку, у тому числі приплив іноземної валюти; зростання
валового регіонального продукту; розширення пропозиції ринку праці;
розвиток інфраструктури; посилення інвестиційної привабливості.
Негативними економічними наслідками в підвищенні ролі рекреації в
економічному розвитку країни є: вплив на зростання цін на місцеві товари і
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послуги; використання земельних та інших ресурсів. Також значний потік
виїзного туризму сприяє відтоку капіталу за межі регіону. З урахуванням
даних чинників подальший аналіз економічної ефективності рекреаційної
сфери повинен бути спрямований на вивчення саме негативних ефектів
розвитку рекреації в державі [3, с. 35].
Результатом правильно спланованої та проведеної рекреації (потреби,
яка задовольняється рекреаційними установами) є досягнення оздоровчого
ефекту (підвищення працездатності та якості життєдіяльності), у чому
проявляється загальний економічний ефект ефективності рекреації. З цією
метою потрібно розвивати мережу відповідних закладів шляхом їхньої
модернізації, а також покращення якості послуг для зменшення впливу
фактору сезонності на діяльність підприємств. Це дозволить забезпечити
оптимальну кількість людей рекреаційними послугами, що сприятиме
підвищенню економічної ефективності підприємств рекреаційного комплексу
із позитивним ефектом для держави.
Список використаних джерел:
1. Боголюбов В.С. Економіка туризму./В.С. Боголюбов. – М.: Академия,
2014. – 192 с.
2. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу./ Л.П. Дядечко. – К.: Центр
учбової літератури, 2011. – 224 с.
3. Іванух І. Д. Природно-ресурсний потенціал України і шляхи підвищення
його використання./ І.Д. Іванух, Б.І. Данилишин Б. – К.: Центр учбової
літератури, 2013. – 38 с.
4. Коропова Г.А. Економіка сучасного туризму. – 2-е вид., випр. й доп./
Г.А. Коропова, В.Г. Воронцова, М.В. Нотарова. – СПб: Герда, 2012. – 358 с.
5. Яковлев Г.А. Економіка и статистика туризму: навч.посібник./
Г.А. Яковлев. – М.: Издательствo РДЛ, 2013. – 376 с.
Ольга Ніч
Науковий керівник: ЗавальнюкВ.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРАТЕГІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ
Найбільш важливе маркетингове рішення діяльності підприємства –
встановлення ціни на туристичний продукт. Актуальність проблем розробки
цінової стратегії туристичного підприємства пов’язана з наступними
факторами:
⎯ціноутворення – важливіша сторона маркетингу, що виступає як засіб
управління. Воно дозволяє формувати об’єм прибутку туристичних
підприємств;
⎯вільне встановлення ціни на туристичні послуги пов’язане з
вирішенням проблем: як формувати ціну в умовах ринку? Які критерії
вибору можна використовувати? Який порядок регулювання цін зі сторони
держави?
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⎯майже всі малі та більша частина середніх підприємств індустрії
гостинності не в змозі активно використовувати методи нецінової
конкуренції;
⎯
первісно ринок туристських послуг являється ринком покупця.
Дослідження формування структури витрат, цінової стратегії та
ефективності туристичного підприємства знайшли своє відображення в
наукових працях багатьох учених. Проблеми цінової стратегії та підвищення
ефективності діяльності підприємств досліджували зарубіжні вчені:
Дж. Биич, С. Чедвик [1], А.А. Жуков, Н.Д. Закорин [2] та вітчизняні,
Т.І. Ткаченко [3], І.М. Школа [4].
Рівень цін істотно впливає на успішне функціонування підприємства і
являється одним із факторів, від якого залежить заняття визначеної частки
ринку, відносини з покупцями, репутація фірми, сума прибутку та
рентабельність [1, с. 11].
На рівень цін на туристичні послуги впливають такі фактори:
1) зовнішні фактори:
- відношення попиту та пропозиції;
- рівень та динаміка конкуруючих цін;
- державне регулювання як економіки в цілому, так зокрема і сфери
туризму;
- політична ситуація в країні;
- споживачі, їх платоспроможність, інтереси, звички, смаки.
2) внутрішні фактори або цілі ціноутворення:
- виживання – використовується коли прибутковість бізнесу різко
падає. В такому разі організація намагається стримувати спад, скорочуючи
ціни;
- максимізація поточного прибутку передбачає проведення аналізу
попиту та затрат при різних цінах. Обирається той рівень цін, який дає
максимально високий прибуток;
- лідируюче положення на ринку сприяє нарощуванню ринкової частки.
В такому разі ціни встановлюються настільки низькими, наскільки це
можливо. Низька ціна створює попит, але як тільки попит значно
збільшується, орієнтація організації на низькі ціни і низькі доходи
заміняється політикою високих цін і високих доходів;
- досягнення найбільш високої якості обслуговування – для цього
потрібен висококваліфікований персонал, компанії, лідируючі в
якості,можуть правити високу ціну за свій тур продукт, але вони мають
вкладати капітал в підтримку його високої якості.
- покриття майбутніх затрат (реклама, персональні продажі,
стимулювання збуту, тощо)
- видатки на виробництво, розподіл та просування туристичного
продукту [2, с. 122].
Цінові стратегії фірми – це вибір фірмою із всіх можливих напрямків
діяльності в галузі ціноутворення головної, яка забезпечить досягнення
поставленої цілі в кожному конкретному місці і в конкретний період часу.
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Керівництво фірми може обрати одночасно декілька пріоритетів, а
також встановити чіткі коротко- та довгострокові цілі.
Цінова стратегія підприємства включає в себе наступний набір рішень,
які мають бути прийнятими:
1) Ціновий рівень (відношення ціни і відчутної цінності
товара), цінове позиціонування.
2) Стратегія поведінки відносно конкурентів.
3) Диференціація цін – різниця цін в рамках асортименту.
4) Цінова дискримінація – різна ціна на різних сегментах.
5) Географічна цінова дискримінація.
6) Гнучкість цін – зміна цін з часом.
Комплекс вищевказаних рішень і складе цінову політику туристичного
підприємства по відношенню до певного туристичного продукту [3, с. 128].
В практиці тур бізнесу виділяють п’ять основних типів цінової
політики: «ціновий лідер», «слідування за лідером», «атака», «зняття
вершків», «впровадження». Розглянемо детальніше кожен із них.
«Ціновий лідер». Цей тип цінової політики характерний для великих
фірм, що володіють значною часткою ринка і будучи на ньому
монополістами. Використання такого типу на практиці ціноутворення
обумовлює монопольно високі ціни. Це один із найпоширеніших видів
політик ціноутворення. Її привабливість обґрунтовується тим, що
просовуючи новий товар на ринку, фірма не втягується в виснажливу цінову
конкуренцію, в якій лідери галузі вже знаходяться.
«Слідування за лідером». Цей тип цінової політики характерний для
малих фірм, які випускаютьпослуги, аналогічну монополістам, і не володіють
значною часткою ринка. В основі дій таких підприємств і фірм лежить
орієнтація на великі фірми.
«Атака». Цю цінову політику звичайно застосовують ті
товаровиробники, котрі хочуть зайняти на ринку лідируюче положення. Для
цього вони різко знижують ціну на своїпослуги (іноді до рівня нижче витрат).
При цьому створюється монопольне положення на ринку. Після цього ціни
встановлюються на рівні, що склався на ринку.
Однак такий демпінг цін може бути використаний лише в
короткостроковому періоді в рамках знижок, бонусних програм і гарячих
турів, інакше підприємство буде працювати в збиток.
«Зняття вершків». При введенні нової послуги на ринок, коли покупці
готові дати за неї будь-яку високу ціну, продавець отримує максимальний
прибуток від реалізації кожного туристичного продукту. Обов’язковою
умовою використання в практиці ціноутворення цьоготипу цінової політики
являється неможливість швидкого виробництва аналогічноїпослуги
конкурентами [4, с. 127].
«Впровадження». Використання цієї цінової політики передбачає, що
послуга вводиться на ринок по дуже низькій ціні і відрізняється простотою
виробництва (предмети першої необхідності). По мірі завоювання ринку ціна
повертається до нормального рівня [5, с. 81].
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З усього вищевказаного слідує, що туристичний продукт має ряд
особливостей ціноутворення. Однак, обираючи ту чи іншу стратегію
ціноутворення, важливо передбачити реакцію та майбутні дії конкурентів з
метою зниження комерційного ризику і отримання максимальної віддачі.
Вищевказані стратегії цінової політики активно використовуються в
діяльності вітчизняних туроператорів та турагентів.
Таким чином, саме від цінової стратегії туристичного підприємства в
кінці кінців залежать досягнуті комерційні результати, а правильно обрана
цінова політика відіграє довгострокове і вирішуючи значення як на
конкурентоспроможність туристичних продуктів, так і на діяльність
підприємства в цілому.
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МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
У сучасному менеджменті все більшого значення набувають
мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення
оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового
потенціалу туристичного підприємства.
Питання мотивації і стимулювання праці на туристичному
підприємстві частково розглядалися в працях таких вчених, як Балабанов І.
Т., Гуляєв В. Г., Карпова Г. А. Чудновський А. Д. та інші.
Основною особливістю управління персоналом туристичного
підприємства в ринкових умовах, враховуючи кризовий економічний стан в
країні, є зростаюча роль особи працівника. Ситуація яка склалася, на
сьогоднішній день в нашій країні, несе як великі можливості, так і великі
загрози для кожної особи в плані стійкості її існування.
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В управлінні персоналом туристичного підприємства мотивація
розглядається як процес активізації мотивів працівників (внутрішня
мотивація) і створення стимулів (зовнішня мотивація) для їх заохочення до
ефективної праці. В зв'язку з цим як синонімічні терміну мотивація
використовуються також терміни стимулювання і мотивування [1]. Метою
мотивації є формування комплексу умов, які спонукають людину до
здійснення дій, направлених на досягнення мети з максимальним ефектом.
Уявлення про можливості мотивації праці працівників туристичного
підприємства зазнали великі зміни в практиці управління. Довгий час
вважалося, що єдиним і достатнім стимулом для заохочення працівника до
ефективної праці є матеріальна винагорода. Тейлор, засновник школи
наукового менеджменту, розробив свою систему організації праці
працівників, що переконливо доводить зв'язок між продуктивністю праці і
його оплатою. Проте експерименти Мейо в Хоторне виявили значний вплив
на продуктивність праці інших чинників - психологічних.
У основі сучасних теоретичних підходів до мотивації лежать уявлення,
сформульовані психологічною наукою, що досліджує причини і механізми
цілеспрямованої поведінки людини. З цих позицій мотивація визначається як
рушійна сила людської поведінки, в основі якої знаходиться взаємозв'язок
потреб, мотивів і цілей людини [2].
Мотивація як функція управління реалізується через систему стимулів,
тобто будь-які дії підлеглого повинні мати для нього позитивні або негативні
наслідки з погляду задоволення його потреб або досягнення його мети.
Вивчення колективу може дозволити керівнику створити мотиваційну
структуру, за допомогою якої він здійснить виховання колективу в
потрібному напрямі.
В даний час організація ефективної системи стимулювання персоналу є
однією з найбільш складних практичних проблем менеджменту туристичного
підприємства.
Типовими проблемами в організаціях, пов'язаними з низькою
мотивацією персоналу є [4]: висока плинність кадрів, висока конфліктність,
низький
рівень
виконавської
дисципліни,
неякісна
праця
(брак),нераціональність мотивів поведінки виконавців, слабкий зв'язок
результатів праці виконавців і заохочення, недбале відношення до праці,
відсутність умов для самореалізації потенціалів співробітників, проблеми
"суспільної співпраці" в діяльності фірми.
У сучасному менеджменті застосовуються такі методи стимулювання
праці працівників:
- економічні стимули всіх типів (зарплата у всіх її різновидах,
включаючи контрактну, премії, пільги, страховки, безвідсоткові кредити
тощо);
- управління за цілями (досягнення певних кількісних або якісних
рівнів, підвищення кваліфікації персоналу тощо);
- збагачення праці (надання людям змістовнішої, перспективнішої
роботи, значної самостійності у визначенні режиму праці, використанні
ресурсів);
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- система участі в даний час існує в багатообразних формах: від
широкого залучення колективу до ухвалення рішень з найважливіших
проблем виробництва і управління (Японія) до співучасті у власності шляхом
придбання акцій власного підприємства на пільгових умовах (США, Англія).
В рамках цих груп методів сьогодні розробляються окремі методики і
системи стимулювання персоналу [3].
Сучасним методом мотивації персоналу є метод “привілеї
інноваторам”, або “система “перків”, тобто привілеї для управлінського
персоналу фірми. Такий метод вперше був застосований в управлінській
діяльності у Великобританії і зараз широко використовується у багатьох
країнах світу. “Перки” можуть мати різноманітний характер. Найчастіше це
оплачувані фірмою обіди, під час яких менеджери проводять ділові
переговори, безкоштовне медичне обслуговування, дотації на оплату
квартири, безкоштовні консультації по особистим фінансовим питанням,
оплата навчання дітей, продаж акцій фірми по низькій ціні і т.д [2].
Туристичною компанією, яка використовує для мотивації персоналу
метод “привілеї інноваторам”, – є TUI Travel PLC. Вона представляє собою
групу туристичних компаній, що здійснюють діяльність майже в 180 країнах
світу і обслуговують більше, ніж 30 млн. клієнтів. Головний офіс TUI Travel
PLC розташований в місті Кролі (Великобританія). В компанії працюють
майже 50,000 працівників по всьому світу. Тому для неї важливо, щоб
мотивація праці була ефективною.
Проаналізувавши всі складові мотиваційної сфери людини, в тому
числі і трудову мотивацію працівників середньостатистичної організації (а,
управління туристичним організацією має ті ж самі функції, як і інше
підприємство будь-якої організаційно-правової форми), то можна
запропонувати наступні заходи підвищення трудової мотивації на
туристичному підприємстві:
 преміальне заохочення;
 можливість швидкого кар’єрного росту за рахунок проходження
щорічних курсів з підвищення кваліфікації стосовно туристичної індустрії;
 грошове стимулювання за знання іноземних мов;
 вручення символічних подарунків в святкові дні (включаючи День
туризму);
 надання на конкурсній основі безкоштовних щорічних туристичних
путівок для родини працівника за якісну роботу протягом певного
визначеного терміну;
 привселюдне вручення грамот за проявлену ініціативу, сумлінну
працю, що є важливим моральним стимулюванням для працівника;
 похвала співробітника тет-а-тет керівником туристичної організації
[1].
Таким чином, узагальнення різних підходів до проблем мотиваційного
менеджменту дає можливість дійти висновку, що здатність людини
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продуктивно виконувати свою роботу залежить не лише від матеріального
стимулювання та різного виду заохочень, але й від співучасті в трудовій
діяльності всієї організації.
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Туристичний бізнес можна справедливо вважати бізнесом XXI
століття, тому що він є одним з найбільш динамічних і прибуткових серед
усіх галузей світового господарства.
За даними статистики Всесвітньої організації туризму, на туризм
припадає 10% валового світового продукту, 7% загального обсягу інвестицій,
5% усіх податкових надходжень.
Останнім часом були зроблені значні кроки в бік застосування
інноваційного менеджменту в туристичній індустрії. Однак багато ще
попереду, оскільки ряд фахівців продовжують вважати, що досягнуто
незначного прогресу в справі застосування теорії менеджменту в туристичній
індустрії в цілому та управлінні інноваціями в туризмі зокрема.
Сьогодні багато наукових розробок присвячено проблемам
інноваційного розвитку в туристичному бізнесі. Науковий підхід до розвитку
інноваційної діяльності розглядається в роботах учених: В. С. Новікова,
М. М. Малахової, Д. С. Ушакова, В. М. Аньшина, Л. С. Александрової,
І. Т. Балабанова, А. А. Дагаєва, О. В. Федорова, Д. Аакера, В. Ю. Колесова,
Н. Г. Кузнєцова, С. Г. Тягліва, В. Л. Горбунова, Т. А. Фролової.
Тим не менше, у наукових працях цих вчених недостатньо повно
розкриті питання створення та ефективного використання системи
інноваційного менеджменту на туристичних підприємствах[3].
Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і
впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення
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обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей.
Необхідно використовувати інноваційний менеджмент, щоб забезпечити
ефективність і прибутковість даної сфери послуг.
Туризм є багатовекторною та мультигалузевою сферою і тому
складною для запровадження радикальних інновацій. У структурі сфери
послуг є галузі, інноваційність яких не викликає сумнівів, тому що вони
мають власну базу досліджень і розробок і пропонують ринку нові високі
технології [1].
Зважаючи на рівень розвитку підприємств, серед яких тотальна
більшість мікро- або малі туристичні підприємства, та окреслені в ЗУ “Про
інноваційну діяльність” об’єкти інноваційної діяльності, в українській
практиці слід виділити наступні види інновацій:
- інноваційні програми і проекти;
- нові знання та інтелектуальні продукти;
- виробниче обладнання та процеси;
- інфраструктура виробництва і підприємництва;
- механізми формування споживчого ринку і збуту турпродукту;
-організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і
якість виробництва, обслуговування і (або) соціальної сфери;
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки (для
виробничих підприємств туристичної сфери: заклади розміщення,
ресторанного і курортного бізнесу та ін.;
- туристичний продукт на національному, регіональному рівні, на рівні
дестинації, на рівні туристичного підприємства.
Однак, зазначені напрями змін та трансформації бізнес-середовища
знаходяться під дією зовнішніх факторів, які суттєво впливають на
інтенсивність розвитку [2].
На сьогодні ситуація, що склалась в туристичній індустрії України,
практично неконкурентоспроможна на світовому ринку за таких причин
як: застаріла матеріально-технічна база; брак сучасних засобів розміщення
туристів; недостатній туристичної інфраструктури; недостатньо розвинена
мережа закладів харчування та індустрії розваг; брак кваліфікованих
спеціалістів з організації та розвитку туризму; орієнтування туристичних
фірм на закордонні подорожі; Саме тому сьогодні гостро ставиться питання
щодо інноваційного підходу у туристичній діяльності [5].
На основі положень Генеральної угоди про торгівлю послугами
(ГУТП), існує три напрямки розвитку інноваційної діяльності у туристичній
сфері (рис.1) [4]:
1. Організаційні інновації (розвиток системи та структури
туристичного бізнесу).
2. Маркетингові інновації.
3. Продуктові інновації (періодичні нововведення).
313

Напрямки розвитку інноваційної діяльності у
туристичній сфері

Організаційні інновації:
- реорганізація та укрупнення;
- об’єднання конкуруючих суб’єктів
на основі нової техніки та передових
технологій;
- удосконалення кадрової політики(
оновлення та заміна кадрового
складу, система підвищення
кваліфікації, перепідготовка та
стимулювання працівників);
- раціональна економічна та
фінансова діяльність.

Маркетингові інновації:
- дослідження та
задоволення потреб
споживачів;
- проведення
маркетингових досліджень;
- приваблення нових
клієнтів

Продуктові
інновації:
- зміна споживчих
вартостей
туристичного
продукту;
- позиціонування
нового продукту та
стимулювання.

Рис.1. Напрямки розвитку інноваційної діяльності у туристичній сфері
Отже, успіх функціонування підприємства в сфері туризму багато в
чому залежить від інноваційного менеджменту. Практичне застосування
інновацій в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити рівень
конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність
впровадження нових видів послуг. Практика показує, що найбільш
прийнятним варіантом, на сучасному етапі, є використання інформаційних
технологій.
Вкладення невеликих інвестицій в інновації дає великий економічний
ефект у вигляді прибутку, з одного боку, та економії власного фонду, з
іншого. А застосування інновацій в цілому дає великий стрибок для розвитку
туристичної фірми.
Для вирішення проблем, пов’язаних з інноваційним шляхом
економічного розвитку туристичної галузі України, у першу чергу мають
бути розроблені політика і стратегія розвитку галузі, де були б визначені
найбільш важливі завдання галузі і необхідні методи та інструменти для їх
досягнення. Лише за наявності такої політики і стратегії можлива розробка та
реалізація програм інноваційного розвитку та досягнення бажаного ефекту
від їх впровадження.
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ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
В умовах соціально-економічного розвитку, що склалися в Україні,
неефективне використання людських ресурсів, від яких значною мірою
залежить піднесення вітчизняної економіки, підвищення добробуту та якості
життя громадян, призводить до зниження продуктивності праці, відсутності
відповідного прибутку, скорочення бюджету й ВВП.
У зв’язку із цим важливим завданням є створення належних умов для
спокійної, ритмічної, продуктивної роботи індивідів і колективів для
розкриття та розвитку здібностей, творчого потенціалу. Актуальними
залишаються проблеми визначення найбільш дієвих у цей період важелів
впливу на персонал, розробки й впровадження стимулюючих систем, які
встановлюють тісний зв’язок між оплатою праці робітника й ефективністю
його діяльності, кваліфікацією, діловими якостями, особистою ініціативою,
дають змогу модифікувати поведінку в необхідному для підприємства
напрямі, що забезпечить досягнення високих виробничих результатів [1].
Проблемами мотивації персоналу присвячені наукові роботи таких
зарубіжних вчених, як Е. Лараз, Дж. Малкомс, Р. Марра, А. Маршал,
Г. Бейкер і таких вітчизняних науковців, як Д. Богиня, О. Грішнова,
Я. Крушельницька, А. Колот, І. Петрова, І. Бондар, О. Таряник.
Форми стимулювання персоналу поділяються на три групи: загальна
матеріальна винагорода розглядається як база для кожної країни та умов
праці та надбавки, доплати, додаткові виплати, премії, комісійні винагороди,
компенсації специфічний набор інструментів стимулювання працівників. Це
головне, що відрізняє системи винагороди в «домашньому» середовищі від
міжнародного; нематеріальне стимулювання являє собою класичні форми
мотивації співпрацівників за винятком матеріального стимулювання, а також
ігри, конкурси та програми загального та спеціального навчання, змішане
стимулювання - комбінування матеріальних та нематеріальних форм, що є
необхідним до загального стимулювання та компенсацій.
Однак, сьогодні на багатьох туристичних підприємствах України
застосовуються лише окремі елементи системи мотивації. Тому така система
не має комплексного характеру, оскільки традиційно ці елементи не поєднані
один з одним, а використовуються окремо. Ще одним недоліком такої
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системи мотивації є те, що вона має поточний, короткотерміновий характер,
не націлена на майбутнє. На більшості вітчизняних підприємствах
керівництво не приділяє стратегічної уваги розробці системи мотивації, яка в
більшості випадків має безперервний процес (рис. 1) [2].
Чинники мотивації

Чинники матеріальної
мотивації

Чинники нематеріальної
мотивації

Високий рівень заробітної плати

Привабливість праці

Можливість зростання
заробітної плати згідно
підвищення результатів
діяльності

Наповнення праці творчим
змістом

Ефективна структура заробітної
плати

Суспільна та індивідуальна
значимість результатів праці

Можливість зростання
заробітної плати згідно
підвищення професійно кваліфікаційного рівня
персоналу

Рис 1. Дійові чинники мотивації праці персоналу
Ще однією проблемою є те, що на підприємствах рідко здійснюється
процес мотивації на основі індивідуального підходу до винагородження, яке
є основою дієвості будь-якої моделі мотивації як матеріальної, так і
моральної. Більшість керівників надають перевагу використанню моральної
моделі мотивації, а працівники навпаки – матеріальній моделі, оскільки
вбачають в ній єдине джерело задоволення власних потреб [3].
Для формування ефективної системи мотивації необхідно, оцінивши
найбільш відомі теорії з точки зору їх можливого застосування,
використовувати окремі елементи на практиці. Зокрема, теорія очікувань
Врума підкреслює важливість трьох взаємозв’язків: затрати праці –
результати; результати – винагорода; валентність (міра задоволення
винагородою). Приймаючи рішення з приводу того, що робити і які зусилля
витрачати, людина передовсім має відповісти на запитання: навіщо треба це
робити, що вона отримає внаслідок успішного виконання роботи, наскільки
цінною буде винагорода.
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Тому слід зазначити концепцію партисипативного управління,
виходить з того, що коли працівник з цікавістю бере участь у різних формах
діяльності, то він отримує задоволення від цього і тому працює не тільки з
підвищеною ефективністю, а й максимально розкриває свої здібності та
можливості. Партисипативне управління дає можливість рядовим
працівникам фірми самостійно приймати рішення щодо засобів і методів
виконання роботи. Їх залучають до раціоналізаторства, винахідництва, дають
змогу їм самостійно контролювати свою роботу [4].
Також при формуванні системи мотивації, на мою думку, необхідно
враховувати теорію справедливості Адамса, яка передбачає, що люди
суб’єктивно оцінюють співвідношення отриманої ними винагороди за
виконання певної роботи та зусиль, пов’язаних з її виконанням, і порівнюють
таке співвідношення з аналогічним показником інших працівників.
Оцінивши застосування найбільш відомих теорій мотивації праці
підприємства можливо розробити відповідну схему заходів у певній
послідовності:
– проінформувати персонал про ситуацію на підприємстві, що приведе
до мобілізації персоналу для продуктивної роботи, самовіддачі, а також
впевненості кожного у важливості його ролі;
– змінити систему прийняття рішень радикально (концепція
партисипативного управління);
– визначити цілі, що забезпечать безперервність процесу мотивації;
– стимулювати персонал матеріально;
– забезпечити вчасне та раціональне навчання персоналу;
– підтримувати відповідний морально-психологічний клімат в
колективі;
– інформувати про перші успіхи, що забезпечують установлення
зв’язку між докладеними зусиллями та результатами [1].
Отже, мотивація виступає одним із основних чинників, які
безпосередньо впливають на рівень та обсяг виробництва, результативність
роботи, конкурентоспроможність підприємства на ринку. Дана проблема не
може себе вичерпати, оскільки з кожним днем не просто удосконалюється
система мотивації праці, але й розвивається, використовуючи при цьому все
нові і нові напрямки.
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ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНДИНГ ТЕРИТОРІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
Туризм став однією із провідних галузей соціального та культурного
життя більшості країн. Активно почала зростати кількість цікавих та
доступних дестинацій для туристів. У зв’язку з цим з’являється ряд
нагальних проблем: зниження індивідуальності деяких туристичних
дестинацій; зростає конкуренція між найбільш розвинутими туристичними
центрами.
Проте, не дивлячись на наявність визначених проблем більшість
регіонів все ж таки прагнуть розвиватись. На нашу думку туристичні об’єкти
повинні здійснювати активну рекламу та PR компанію, створювати унікальні
туристичні продукти – ці дії дадуть змогу здійснити позиціонування та
вирізнити себе серед інших регіонів – конкурентів.
У даному контексті ми пропонуємо виділяти та підкреслювати
винятковість територіального туристичного продукту, використовувати
новітні технології, для того, щоб привабити туристів у регіон. Варто
пам’ятати, що розвиваючи туристичний продукт, слід звернути увагу на
активізацію значення бренда як окремого міста так і брендингу території
вцілому.
Розглянемо детальніше вищезгадані поняття. Бренд міста – це знак,
символ, дизайн, який призначений для ідентифікації товарів чт послуг з
метою виділення їх з усієї товарної групи [4].
Брендинг території – це ефективне використання конкурентних
переваг для життя, туризму, бізнесу чи ж довготривалого перебування [2].
Для найбільш популярних та ексклюзивних туристичних дестинацій є
необхідність використання туристичного брендингу території [1].
Туристичний брендинг території – це широкий спектр напрямків
діяльності, що дозволяє створити імідж туристичного бренду території,
який передасть весь комплекс атрибутів споживачеві, а саме: інформацію
щодо ціни, якості та туристичного статусі регіону [1].
Успішність брендингу території безпосередньо впливатиме на :
1.
забезпечення стійкого та привабливого іміджу території;
2.
залучення зовнішніх інвестицій;
3.
нарощення туристичного потенціалу;
4.
трансляцію регіональних досягнень та ініціатив [3].
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Варто також виділити шість основних складових, котрі впливають на
створення стратегії регіонального брендингу. За С. Анхольтом –
розробником
комплексного диверсифікованого підходу до брендингу
територій, виділяється:
9 просування туризму;
9 експорт брендів;
9 політика;
9 залучення інвестицій;
9 люди (мешканці територій);
9 презентація культурних надбань.
Все частіше розглядають бренд території як сукупність неминущих
цінностей,
які
відображають
неповторні
оригінальні
споживчі
характеристики даної території та спільноти, є загальновідомими, одержали
суспільне визнання і користуються стабільним попитом споживачів. Бренд
формується на основі яскраво вираженого позитивного іміджу території, в
основу якого включені унікальні можливості задоволення тих чи інших
запитів/потреб її споживачів, що є вищим проявом емоційних споживчих
переваг [6]. Одночасно він виступає як найважливіший фактор конкурентних
переваг і доходів території, цінний актив економіки.
Нині виділяються такі тенденції у сфері брендингу територій. Перш за
все маркетинг і брендинг території стають найважливішими складовими
соціально-економічної, політичної та міжнародної політики органів
державного і територіального управління. У той же час брендинг території
потребує активного впровадження своєї візуальної складової, що
визначається існуванням емоційно привабливого символу (логотипу), який
відображає його стиль, атмосферу та настрій [5]. Зростання привабливості
території, її впізнання, зумовлене впливом символу бренду на поведінку
споживачів, формує символічний бренд-капітал території.
Отже, можна стверджувати, що формування туристичного бренду
регіону може бути розглянуто як комплексне інвестування в рекреаційний
потенціал території. Також туристичний бренд міста передбачатиме
забезпечення інформаційного поля, створення інфраструктури, введення
нових стандартів якості обслуговування, навчання та підвищення
кваліфікації персоналу.
Варто зазначити, що створення і просування туристичного бренду
регіону є достатньо «молодою» тенденцією. Володіючи власним
туристичним брендом територія залучатиме до себе не тільки велику
кількість туристичних потоків, але й достатню кількість інвесторів. Брендинг
території
невід’ємний
від
процесів
підвищення
його
конкурентоспроможності, оскільки бренд за своєю природою є
демонстрацією конкурентних переваг, окрім цього він є важливим елементом
забезпечення соціальної стабільності. Перспективи подальших досліджень
полягатимуть у тому, що ґрунтуючись на вивченні досвіду побудови
туристичних брендів інших країн, активно впроваджувати його в розвиток
брендингу території як України вцілому, так і в регіонах зокрема.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Економічна ефективність є однією з ключових категорій, яка пов'язана
з досягненням мети розвитку підприємства. Проблема оцінки та розробки
засобів підвищення економічної ефективності підприємств полягає в
досягненні найкращих фінансових результатів за умови найбільш повного
використання всіх наявних ресурсів.
У діяльності підприємств туристичного бізнесу ефективність залежить
більшою мірою від якості наданих послуг. Більш висока якість досягається
при витратах достатніх для діючої системи управління, формуванням якості і
стабільності досягнутого рівня. У діяльності підприємств туристичного
бізнесу ефективність повинна ґрунтуватися на досягненні оптимального
рівня витрат, що забезпечує відповідну якість туристичних послуг.
Розвитку методології аналізу та оцінки ефективності діяльності
сприяли праці Чумаченка М.Г., Гаєвської Л.М., Мниха Є.В., Савицької Г.В.,
Ковальова В.В., Соболевої О.О., Соболева І.І., Сидорової А.В та інших.
Автори розглядають основні поняття “результативності” та “ефективності”.
Проте проблему оцінювання ефективності усе ще не вирішено остаточно, не
враховуються ринкові вимоги щодо побудови цілісної моделі оцінювання
ефективності, не обґрунтовані повною мірою принципи і особливості оцінки
ефективності окремих напрямів діяльності підприємств туристичного
бізнесу.
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Ефект – це абсолютний показник, що характеризує отриманий
результат. Ефект може бути виробничим, економічним, соціальним.
Виробничий ефект є завжди. Наприклад, залежно від рівня управління як
показники результату розглядають: на рівні держави - валовий внутрішній
продукт (ВВП), валовий національний доход (ВНД), на рівні підприємств
туристичного бізнесу - чисельність туристів, виручка і чистий дохід від
реалізації туристичних послуг. Соціальний ефект досягається, як правило, за
рахунок економічного і його важко кількісно оцінити. Однак, якщо “ефект” є
відбиттям “результату” діяльності, тобто того стану, до якого прагне
економічний суб'єкт, то “ефективність” враховує не тільки результат
діяльності, але й умови, за яких вона досягнута.
Ефективність – відносний показник, який дає можливість порівняти
отриманий ефект з витратами, що викликали одержання цього ефекту.
Поняття економічної ефективності в туристичному бізнесі пов'язане з
необхідністю оцінки певних результатів діяльності (рентабельність активів,
капіталу, реалізації туристичних послуг) [1].
Отже, для підприємств туристичного бізнесу ефективність – це ступінь
використання ресурсів протягом певного періоду для створення та реалізації
максимального обсягу якісних туристичних послуг (продуктів), відповідних
до попиту вітчизняних і закордонних туристів, при оптимальних витратах.
Визначення економічної ефективності діяльності підприємств
туристичного бізнесу пов'язане з розробкою механізмів управління, що
дають можливість поєднувати обидва ці підходи. Тому проблеми
ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу доцільно
розглядати системно. Системний підхід припускає, що основними ознаками
ефективності можуть служити критерії і показники, на основі яких можливі її
кількісні оцінки для різних рівнів управління.
Вибір методу оцінки ефективності діяльності підприємств
туристичного бізнесу визначається поставленою метою і залежить від
позицій зацікавлених у їхній результативності суб'єктів.
Специфіка оцінки ефективності діяльності підприємств туристичного
бізнесу визначається особливостями виробленого туристичного продукту.
Якщо послугою, наданою підприємством туристичного бізнесу, вважати
користь або вигоду, отриману туристом від подорожі, то в кожному
конкретному випадку процес надання туристичної послуги унікальний.
Кількість ресурсів, необхідних для надання туристичних послуг, є різною і
визначається платоспроможністю клієнта. На ефективність діяльності
впливає економічне середовище, в якому функціонують підприємства
туристичного бізнесу (наявність конкуренції, державного регулювання і
використання таких інструментів, як ліцензування, сертифікація,
стандартизація) [3].
Діяльність підприємств туристичного бізнесу характеризується
системою показників, які використовуються для розрахунку ефективності.
Основні розрахункові показники - це прибуток, чистий дохід від реалізації
туристичних послуг. Для туристів характерне поняття соціальної
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ефективності, що виражається у формі задоволеності поїздкою, а
визначальне значення має мета поїздки (відпочинок, лікування, ділова
зустріч, ін.). Тому для туриста ефективність є поняттям суб'єктивним і
виражається бажанням його знову відвідати дану країну. Ефектом можуть
слугувати показники:
- середня тривалість перебування одного туриста в країні;
- кількість ліжко-місць готелів;
- сумарні грошові витрати, зроблені туристами під час закордонних
поїздок.
Для підприємств туристичного бізнесу при визначенні ефективності
має місце специфіка. Це обумовлене, насамперед, характеристиками
туристичної послуги, взаємодією різних підприємств (транспорту, готельного
господарства, харчування, торгівлі, надання культурно-дозвільних послуг,
відпочинку). Їх облік дозволив у складі показників ефективності комерційної
діяльності підприємств туристичного бізнесу виділити наступні групи:
- показники ефективності використання капіталу;
- показники рентабельності виробництва послуг і їх реалізації;
- показники ефективності використання витрат живої праці.
Перша група показників ефективності використання капіталу включає
рентабельність власного капіталу, статутного, акціонерного капіталу.
Показники рентабельності власного капіталу характеризують ефективність
вкладених у підприємство засобів і взаємозв'язок прибутку і капіталу,
інвестованого у формування активів підприємства з метою одержання
прибутку. Високі показники рентабельності власного капіталу є стимулом
для залучення додаткових засобів у розвиток підприємства. Показником
ефекту від вкладення капіталу найчастіше є операційний або чистий
прибуток підприємства.
Друга група показників ефективності діяльності підприємств
туристичного бізнесу представлена показниками рентабельності виробництва
туристичних послуг і їх реалізації. Базовими для розрахунку показників цієї
групи найчастіше використовують валовий (чистий) прибуток, чистий доход
(виручка) від реалізації туристичних послуг. Валову (чисту) рентабельність
витрат пропонується розраховувати відношенням валового (чистого)
прибутку від реалізації туристичних послуг до витрат на їх виробництво. Ці
показники характеризують частку прибутку (валового, чистого) від
основного виду діяльності на одну грошову одиницю витрат туристичного
підприємства [2].
Третя група включає показники ефективності використання витрат
живої праці. На підприємствах туристичного бізнесу таким слід вважати
продуктивність праці. В умовах планової економіки цей показник на
підприємствах туристичного бізнесу не розраховували. Перехід до
стратегічного напряму розвитку сприяє іншому розумінню економічної
діяльності.
Таким чином, формуючи систему показників ефективності діяльності
підприємств туристичного бізнесу, необхідно дотримуватися загальних
вимог:
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- забезпечення організації взаємозв’язку критеріїв та системи
конкретних показників ефективності діяльності;
- відображення витрат усіх видів ресурсів, що споживаються на
підприємстві;
- можливість застосування показників ефективності при управлінні
різними ланками виробництва на підприємстві;
- виконання стимулюючої функції в процесі використання наявних
резервів для зростання ефективності діяльності.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДОЗВІЛЛЄВОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ:СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Серед складових суспільного буття традиційною є сфера дозвілля, яка в
цьому переліку водночас є умовою задоволення культурних, рекреаційних
творчих потреб особистості та одним з важелів гармонізації соціального
життя. Особливо важливо, що саме в сучасних умовах сфера дозвілля має
суттєве значення для формування та самовизначення людини, тобто
актуалізується її соціально-виховний потенціал. Однак очевидно, що
дозвіллєва сфера в Україні має свою специфіку, що ускладнює процес
формування соціально-творчої особистості та гальмує суспільний розвиток.
Зокрема руйнування сталої традиційної інфраструктури дозвілля, виникнення
нових комерціалізованих форм дозвіллєвої активності, низький рівень
дозвіллєвих уподобань соціальних суб’єктів інтенсифікують дослідження
соціально-педагогічного потенціалу сучасного дозвіллєвого простору з
метою його вдосконалення.
Шляхи модернізації сфери культури та дозвілля досліджують
О. Кравченко, Н. Цимбалюк, С. Скляр та інші фахівці. Виховний потенціал
дозвіллєвої сфери аналізують І. Бєлецька, А. Воловик, В. Воловик, Л. Габора,
Т. Гаміна, І. Петрова. Соціально-педагогічний аспект дозвілля досліджують
Р. Азарова, Т. Кисельова, Б. Тітов, Д. Шамсутдінова й інші вчені.
Метою є дослідження дозвіллєвої сфери в Україні з соціальнопедагогічних позицій, розгляд дозвілля як індикатора ефективного
соціального розвитку особистості і соціуму.
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Загальновідомо, що основною ознакою дозвілля є його добровільність
та зацікавленість особистості процесом діяльності, власний вибір людини.
Однак дозвілля з давніх-давен розглядалося і як фактор регулювання
соціального життя.
Нині, коли демократичні цінності мають стати пріоритетом прогресу
людства, потенціал соціального розвитку зокрема залежить від вияву й
активізації соціально-педагогічного аспекту дозвілля як механізму
ефективного виховного вдосконалення соціуму. Соціально-виховне значення
дозвілля полягає в тому, що воно віддзеркалює обличчя соціального
простору та має позитивний потенціал удосконалення соціуму [1].
У нашій країні дозвіллєва сфера за інституційним критерієм містить
культурно-дозвіллєві заклади (клуби, будинки культури, будинки народної
творчості), установи соціокультурної сфери (бібліотеки, музеї, кінотеатри,
філармонії, концертні зали), позашкільні заклади (палаци дитячої та
юнацької творчості, клуби за місцем проживання тощо), літні табори,
санаторії, освітні заклади (загальноосвітні, професійно-технічні, вищої
освіти), туристично-готельні установи, розважальні заклади (нічні клуби),
паркові комплекси, стадіони, басейни, спортивні майданчики. До сучасних
інститутів дозвілля належать комплексні комерційні до-звіллєві центри,
гральні салони, казино та ін. Суттєвий дозвіллєвий потенціал мають
громадські організації, благодійні фонди, різноманітні об’єднання громадян.
Тобто велика кількість інститутів дозвілля може ілюструвати його
доцільність у соціальній інфраструктурі, значне суспільне навантаження.
Однак соціальні умови, що змінюються, диктують певні правила існування
дозвіллєвої сфери. В сучасній Україні організація інфраструктури дозвіллєвої
сфери перебуває в стані трансформації. Вчені зауважують, що традиційна
структура закладів та установ дозвілля руйнується, занепадає, потерпає від
недофінансування.
На думку О. Кравченко, існує певна тенденція, яка певним чином
характеризує сучасну сферу дозвілля: «…з радянських часів поняття
культура та дозвілля збігалися, але не ототожнювалися, так само як і поняття
культура та відпочинок. Тому можна було розрізняти культурні та
некультурні варіанти дозвілля. Серед найважливіших елементів організації
дозвілля був клуб. Хоча офіційна модель культурних потреб
середньостатистичного відвідувача клубу не відповідала дійсності, все ж ці
заклади відігравали свою позитивну культурницьку місію, особливо в
сільській місцевості» [2]. Отже, існує необхідність не тільки зберігати й
інтенсифікувати діяльність традиційних дозвіллєвих закладів, але й
удосконалювати сферу дозвілля.
Таким чином, необхідно оптимізувати дозвіллєву інфраструктуру,
зокрема соціально-педагогічними засобами. Наприклад, у Палацах дитячої та
юнацької творчості є соціально-виховні відділи, але зміст їх діяльності
залишається одностороннім - здебільшого організація масових заходів.
Інший приклад: у юнацьких бібліотеках є спеціальні відділи з характерною
назвою (відділ сприяння естетичному розвитку та організації дозвілля
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молоді), котрі здебільшого організують роботу міні-гуртків рукоділля або ж
естетичних видів діяльності. З одного боку, наведені приклади свідчать про
увагу до соціального розвитку в дозвіллєвій сфері, а з іншого, - про
обмеженість діяльності в цьому напрямі.
Дослідники сфери дозвілля також зважають на те, що неможливо
оминути інноваційні процеси, зокрема для вдосконалення змісту дозвіллєвої
діяльності.
Процес трансформації дозвіллєвої сфери пов’язаний як із
загальносвітовою соціокультурною ситуацією, так і з економічними та
політичними змінами в країні: можливість зарубіжних туристичних поїздок,
потік кінопродукції Голівуду, руйнування державної дозвіллєвої
інфраструктури, її комерціалізація. Набувають цінності індивідуальні форми
дозвіллєвої практики.
Отже, проблеми дозвіллєвої сфери в сучасній Україні можна пов’язати
з необхідністю вдосконалення інфраструктури, інтенсифікацією процесу
наповнення сучасного змісту дозвіллєвої діяльності, дослідженням
дозвіллєвих уподобань різних соціальних суб’єктів.
Пріоритетними
завданнями
вирішення
проблем
соціальнопедагогічного вдосконалення сфери дозвілля є ті, що сприяють соціальному
розвиткові особистості, групи, соціуму.
Наприклад, діяльність клубних установ, що залишаються, має
наповнюватися соціально-виховним змістом, зокрема клубів за місцем
проживання. Це уможливлюється через вияв власної активності громадян, які
зацікавлені в розвитку цих установ, створення громадських організацій
підтримки культурно-дозвіллєвої та творчої діяльності на місцевому рівні
[3].
Щодо вдосконалення змісту дозвілля, можна виокремити проблеми, що
стосуються як соціального середовища взагалі, так і дозвіллєвої сфери
зокрема. Їх можна класифікувати як внутрішні та загальносоціальні
проблеми організації дозвілля.
Вирішення проблем можливе через активізацію соціальнопедагогічного напряму дозвілля. В межах цього підходу уможливлюються
збереження традиційних форм дозвіллєвої діяльності й підвищення рівня їх
організації, дозвіллєвої культури, введення інновацій, технологізація
організації дозвіллєвої діяльності, популяризація різних видів змістовного
дозвілля, розширення інфраструктури дозвіллєвого простору, доступність
сфери дозвілля.
Таким чином, розглянувши стан дозвіллєвої сфери в сучасній Україні з
соціально-педагогічних позицій, можна зауважити, що, з одного боку,
відбувається усвідомлення важливості розвитку соціально-дозвіллєвого
простору з метою соціального самовдосконалення особистості через сферу
дозвілля, з іншого, - понині залишаються невирішеними суттєві проблеми
(недосконалість інфраструктури, споживацька спрямованість дозвілля,
стримування інновацій), які гальмують не тільки її розвиток, але й
відбиваються на процесі соціального формування соціальних суб’єктів. У
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зв’язку з цим необхідно вдосконалювати сферу дозвілля соціальнопедагогічними методами, визначати основні пріоритети її перебудови,
розвивати систему регулювання та координації. Отже, перспективними
напрямами подальших досліджень є діагностування дозвіллєвих уподобань
різних категорій населення, визначення шляхів мотивації до активного
дозвілля, на цій основі планування та реалізація сучасних дозвіллєвих
програм та проектів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ
Необхідною умовою розвитку і організації сільського зеленого туризму
є розробка пакета різнобічних пропозицій стосовно проведення дозвілля у
сільському середовищі поза межами самої агрооселі. Це стає можливим після
проведення господарем аналізу наявних у його розпорядженні потенційних
ресурсів, які можна було б використати для розробки унікальноїпропозиції.
Метою анімаційного обслуговування — є створення туристу комфортні
умови, щоб він відчував себе учасником програми і щоб відпочинок йому
запам'ятався. Цього можна досягти на основі індивідуального підходу в
обслуговуванні кожного туриста.
Анімація обслуговування, тобто пожвавлення програмобслуговування і
організації дозвілля туристів, виникла внаслідок конкурентної боротьби між
подібними за рівнем сервісу і облаштуванням інтер'єрів готелями та
курортами. Анімація обслуговування передбачає розробку і здійснення
спеціальних програм по організації вільного часу відпочиваючих, які мають
відповідну структуру – фабулу програми відпочинку [3].
До анімації відпочинку туристів залучаються фахівці-аніматори, як
правило, молоді й енергійні люди, головним завданням яких є створення
атмосфери свободи і невимушеності. Ефективність їх роботи оцінюється за
тим, наскільки клієнтам не давали сумувати. Найчастіше такі спеціалісти
залучаються до роботи в клубах і готелях типу «all-inclusive». Аніматор
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повинен мати універсальні знання і вміння, володіти мінімум двома
іноземними мовами, бути комунікабельним і артистичним [4].
Пожвавлення програми туру й урізноманітнення дозвілля повинні
відбуватися на основі максимального врахування інтересів туристів та
активного їх включення в дійство, що дозволяє значно підвищити якість
турпродукту і його сервісного забезпечення. Одним із актуальних напрямків
організації обслуговування туристів у сільській місцевості є так звана
анімація, тобто пожвавлення програмобслуговування, відпочинку і дозвілля
туристів,
насичення
цих
програм
ігровими
елементами
та
шоу-продуктами [1].
Треба зазначити, що анімація в туризмі зумовлена загостренням
конкуренції між однаковими за рівнем сервісу і місце знаходженням
осередками сільського зеленого туризму. Скажімо, постала проблема: яким
чином привабити до нас туристів з сусіднього села, тим паче, що наші
агрооселі начебто нічим не гірші від їхніх. Формула успіху відома. Вона
складається з двох компонентів. Перший - промоційна "розкрутка" курорту
засобами мас-медіа з застосуванням технологій паблікрилейшнз і паблісіті. А
от другий, не менш вагомий компонент, це, власне, наявність яскравої
анімації обслуговування [6].
В Україні об'єкти туризму з колоритними анімаційними програмами є
найпопулярнішими осередками масового внутрішнього й міжнародного
туризму.
Очевидно теж і те, що подібні музеї живої старовини можна
організувати у будь-якій сільській місцевості, стратегічно зорієнтованій на
розвиток масового сільського зеленого туризму на довготермінову
перспективу. Необхідно лише реставрувати старі будівлі, зібрати у них
старіречі (колекціїсерпів, кіс, бочок, боденьок, дійниць тощо) й загалом
спробувати відтворити знайому з дитинства атмосферу сивої минувшини [2].
Тому, для розвитку сільського зеленого туризму необхідна анімація,
яка дозволяє забезпечувати фінансування коштів для розвитку галузі
сільського зеленого туризму за рахунок інвестиційних надходжень не тільки
з України, але й іноземних інвестицій; дає можливість відпочиваючим
громадянам України й іноземним туристам поближче познайомитися з
культурою і побутом держави, в різних районах України, за допомогою
застосування різних анімаційних форм. Ефективність анімації сільського
зеленого туризму потребує підготовки відповідних кадрів.
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У даний час в Україні, як ніколи раніше, виникли об’єктивні обставини
для посилення патріотичного виховання людей, насамперед молоді. Тому
сьогодні надзвичайно вагомим є розвиток молодіжного туризму, оскільки
саме цей вид туризму завдяки різноманітності форм та методів виховання,
залученню молоді до діяльності з вивчення та перетворення природнього та
соціального оточення, дає змогу ще з дитинства пізнати свою країну,
докласти зусиль для її розвитку і процвітання в майбутньому, усвідомити
необхідність охорони та збереження існуючих і збільшення нових багатств
держави, викликає гордість за свій неповторний край і бажання якомога
ширше донести його унікальність світові.
Завданнями національно-патріотичного виховання є формування у
молодого покоління почуття патріотизму, підготовка громадянина до життя
на засадах моральності, духовності, забезпечення створення умов для
інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науковотехнічного та творчого потенціалу молодих громадян. Тому мета даної
роботи – показати роль туризму в патріотичному вихованні молоді.
Сегмент «молодіжний туризм» в Україні чітко не виділений:
пропозиції туристичних фірм в основному направлені на туристів різних
вікових категорій. Згідно Закону України «Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні», молодь, молоді громадяни –
громадяни України віком від 14 до 35 років [1]. Тому під молодіжним
туризмом можна розуміти сегмент туристичного ринку, орієнтований на
молодь. Завданнями цього виду туризму є загальний розвиток, раціональна
організація вільного часу, психічне і фізичне оздоровлення. Молодь –
невибаглива категорія туристів, яка менше акцентує свою увагу на якість
сервісу і продуктів, а більше – на низьких цінах та цікавій культурнорозважальній програмі.
За даними дослідження, проведеного Всесвітньою туристичною
організацією, в даний час мандрівники віком до 35 років становлять
приблизно 20% від загального числа туристів у світі і є найбільш динамічним
віковим сектором, туристичні потоки якого збільшуються кожного року. Але
найважливішим результатом цього дослідження є те, що 80% цієї молоді
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повертається додому ліберально налаштована до чужої культури й інших
народів [2].
В Україні частка туристів віком 18-35 років від загального числа
мандрівників становить 52%. З них 70% подорожує з конкретними цілями
(освіта, відпочинок, відвідування родичів, друзів). Близько половини
подорожує один раз на рік. 44% молодих туристів найзручнішим
транспортом для подорожей вважає залізничний через бюджетну вартість
квитків. Більше половини молодих людей (56%) подорожують не самостійно,
а з друзями. Під час вибору туру 52% звертають увагу насамперед на вартість
туру, тому що молодь дещо обмежена фінансово.
Щодо виду туризму, то 68% віддають перевагу комбінованим
мандрівкам. Зазвичай це поєднання відпочинку з екскурсійно-пізнавальними
цілями [3]. Це говорить про те, що більшість молодих людей прагне не лише
розважитися, але й побачити історичні та архітектурні пам’ятки рідного
краю, пізнати його культуру та традиції.
Найбільшою популярністю у молоді користуються такі види туризму
як: спортивно-оздоровчий, подієвий, екологічний, культурно-пізнавальний та
освітній туризм [3], тому розглянемо вплив цих видів туризму на формування
національно-патріотичної свідомості молоді.
Подієвий туризм. Переважно фестивалі проводяться з метою сприяння
розвитку народного та сучасного мистецтв, професійної та аматорської
творчості, популяризації етнічних і культурних особливостей регіонів
України. Фестивалі здатні не лише виводити в люди молодих музикантів чи
пробуджувати інтерес до немасових видів мистецтва, а й робити українські
регіони привабливішими для туристів. Молоді люди є основними
учасниками фестивалів, оскільки такі заходи мають на меті виховання молоді
в дусі національних традицій, духовності та патріотизму, формування
свідомої громадянської позиції, створення умов для самореалізації молоді,
заохочує до налагодження дружніх відносин між молодіжними лідерами з
різних регіонів.
Екологічний туризм. В Україні екологічний рух представлений низкою
громадських об’єднань, серед яких значна кількість молодіжних. Діяльність
громадських молодіжних організацій екологічного спрямування загалом має
на меті поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового
екологічного світогляду молоді, забезпечення дотримання екологічних прав
громадян, залучення молоді до активної практичної роботи, спрямованої на
комплексне розв’язання екологічних проблем.
Освітній туризм – це туристичні поїздки, екскурсії з метою здобуття
освіти, удосконалення певних знань, умінь і навичок, задоволення
пізнавальних потреб та особистісної зацікавленості щодо культурних,
релігійних, соціальних та інших явищ. Він сприяє формуванню освітньої
мобільності, а також навичок самоосвіти, підвищує інтелектуальний і
загальноосвітній рівень. Дуже популярним напрямком останнім часом стала
участь студентів та молодих фахівців у наукових конференціях, що
проводяться у різних регіонах України. Як правило, молоді люди відвідують
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такі заходи не тільки через любов до науки, а й як певний шанс побачити
інше місто, його визначні пам’ятки, тому що зазвичай наукові конференції
супроводжуються екскурсійними програмами, зустрічами з цікавими,
відомими людьми.
Культурно-пізнавальний туризм сприяє появі і розвитку пізнавальних
інтересів, потребі у постійному розширенні свого кругозору. Подорожі й
екскурсії сприяють формуванню рис, властивих патріоту рідної землі,
розвивають естетичне світосприймання молоді, позитивно впливають на
формування вольової сфери особистості, розширюють кругозір, дають
можливість краще пізнати історію, географію, економіку країни, побачити на
власні очі природні явища й об’єкти, пробуджують глибоку любов до рідного
краю, виховують дбайливе ставлення до нього.
Спортивно-оздоровчий туризм впливає на формування соціально
активного і здорового покоління. Молоді люди, що займаються спортом,
швидше набувають соціальної зрілості, одержують духовне і фізичне
загартування, активно готуються до трудової діяльності. Через спортивні
туристичні об’єднання, клуби, гуртки, секції пішохідного, водного, гірського,
велосипедного туризму молодь опановує багато видів діяльності, вчиться
раціонально використовувати свій час, веде активний здоровий спосіб життя.
Тому спортивна туристська діяльність характеризується, насамперед,
свідомим і творчим виконанням молоддю добровільно узятих на себе
обов’язків і суспільно корисною роботою в походах, подорожах і
експедиціях. Під час походів стимулюються такі важливі національні якості
особистості, як почуття дружби і взаємовиручки, колективізм,
взаємодопомога.
Таким чином ми бачимо, що туризм є одним з результативних, цікавих
і доцільних засобів патріотичного виховання української молоді. Проте варто
додати, що для ефективного розвитку молодіжного туризму і збереженні
його патріотичної функції слід звернути увагу на:
- заохочення майбутніх фахівців туристичної сфери для формування
туристичної привабливості України;
- пріоритетність розвитку внутрішнього туризму;
- впровадження в освіту краєзнавчих підходів, формуючих любов до
Батьківщини;
- залучення ЗМІ для розповсюдження ідей любові до держави, її історії,
визначних пам’яток, побуту та традицій;
- сприяння будівництву та модернізації туристичної інфраструктури,
діяльність яких пов’язана з наданням послуг молодим туристам;
- збільшення пільг та вдосконалення системи знижок для молоді.
Правильна організація молодіжного туризму сприяє покращенню
національно-патріотичного виховання, веденню здорового способу життя,
розвитку духовності та розширенню світогляду особистості, яка в
майбутньому буде любити і вірно служити Батьківщині. Тому обов’язком
держави є всебічна підтримка туризму задля виховання національно
свідомого молодого покоління.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
В УКРАЇНІ
Індустрія туризму – це система виробничих, транспортних,
торговельних, сервісних підприємств і засобів розміщення, призначена для
задоволення попиту на туристські товари та послуги. Одночасно зі
збільшенням загальної кількості туристів помітний розвиток одержала
інфраструктура туризму і основний її компонент - готельний сектор, що
прагне одержати свою частку бізнесу. У сучасних умовах готелі змушені
боротися за «місце під сонцем», а за наявності можливості - прагнути до
розширення свого бізнесу. Останнім часом у зв'язку з недавнім економічним
спадом у розвинених країнах світу різко загострилася конкурентна боротьба
в індустрії гостинності [2].
Виживання й ріст ділової активності – найважливіші напрямки в
діяльності готельних підприємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже
усвідомили цей факт і вживають необхідних заходів, щоб забезпечити собі
стабільне майбутнє шляхом задоволення мінливих потреб споживачів і
стимулювання повторних обігів за наданням готельних послуг.
Бурхливі зміни, що відбуваються в області телекомунікацій, засобів
масової інформації й пов'язаних з ними технологій, сприяли збільшенню
очікувань з боку споживачів стосовно якості обслуговування,
професіоналізму працівників і різноманітності пропонованих готельних
послуг. У рамках своєї політики в області маркетингу готелі повинні
інформувати потенційного споживача щодо рівня та якості послуг, на які він
може розраховувати, а потім забезпечити відповідність пропонованих ними
послуг заявленому рівню.
Багато високорозвинених країн, таких як: Іспанія, Швейцарія, Австрія,
Франція, Бельгія побудували та підвищили свій економічний стан, значною
мірою, за рахунок туризму. Під час цього багато залежатиме від політики
держави на ринку.
З метою реалізації готельного потенціалу України, державі необхідно
вжити ряд таких заходів:
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- забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду та
перебування в Україні;
- проводити ефективну політику розвитку масового туризму;
- вжити заходів щодо поліпшення стану визначних пам'яток;
- внести зміни в закони про землекористування;
- внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям
суміжних галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об'єктів
масового туризму.
У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з низкою
проблем. Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції, що пояснюється
відсутністю вільних засобів та високих податкових ставок, через це складно
забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибуток, підвищити
конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку
готельних послуг, а також відсутність потужних міжнародних готельних
мереж [3].
У Польщі після приватизації готелів і проведення ринкових реформ
кількість готельних номерів збільшилася на 50% у результаті появи нових
підприємств, особливо у вигляді мереж. Розширення останніх збільшує
продуктивність завдяки поліпшенню структури галузі й зміцненню
конкурентних позицій на ринку. Врахувавши польський досвід, можна
припустити, що продуктивність праці в українському секторі готельних
послуг значно зросте, якщо змінити структуру галузі (повинні з'явитися
готелі високої категорії в складі мереж і малі готелі сімейного типу).
Необхідно відзначити зміни у стані наявності великих міжнародних
готельних мереж на ринку України. Якщо раніше такі великі світові мережі
як «Hilton», «Marriott», «Sheraton», «Radisson», «Kempinski», «Accor»
вкладали гроші в будівництво готелів на території Туреччини та Єгипту, то
тепер і Україна стає привабливою для вкладання інвестицій у готельний
бізнес. До 2017 р. в Україні ці компанії планують побудувати такі готелі:
Hilton 5* (Hilton International) на 257 місць; Swissotel 5* (Fairmont Raffles
Hotel Group) – 513 місць; Sofitel 5* (Accor Group) – 576 місць; Crown Plaza 4*
(Inter Continental Hotel Group) – 225 місць; Renaissance Marriot 4* (Marriot
Hotel International) – 178 місць; Sheraton Kiev Olympysky Hotel 5*
(Starwood&Resorts Worldwide Inc.) – 196 місць. Крім того, компанія Starwood
Hotels & Resorts Worldwide Inc. відкрила готель Aloft Kiev (310 гостьових
номерів і 10 номерів класу люкс) у 2015 році, який ознаменував вихід бренду
Aloft на український ринок [4].
У зв’язку з підготовкою до Євро–2012 кількість підприємств
готельного типу 2012 р. збільшилася до 3 145, що становило 52,1 % від
загальної кількості колективних засобів розміщення. Вартість проживання в
готелях для гостей була штучно завищена й за співвідношенням ціни і якості
майже в 1,5 раза перевищувала ціни західних готелів того ж класу.
Проте після проведення Євро–2012 завданням готельєрів стало
збереження рентабельного навантаження номерів, адже екскурсійний туризм
не надто розвинений. Найважча ситуація склалася серед готелів категорії
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чотирьох і п’яти зірок. Хоча в зону ризику також потрапили готелі категорії
дві й три зірки, які не можуть запропонувати цін, що відповідають якості
обслуговування. Багато готелів після чемпіонату повернулося до колишніх
розцінок і організувало спеціальні тарифи для туроператорів. Мережеві
готелі стали просувати привабливі для туристів місця, створивши проект
«Подорожуємо Україною» [1].
Тому в Україні, особливо у великих містах, у тому числі й у Києві,
необхідно розвивати сегмент недорогих готелів з доступними цінами для
людей із середнім рівнем достатку. З урахуванням підвищення внутрішньої
ділової активності, у регіонах тризіркові готелі можуть бути привабливими і
іноземному інвестору.
Сьогодні все більше міжнародних операторів виявляють цікавість до
керування вже готовими об'єктами. Міжнародний оператор дозволяє готелю
швидше інтегруватися в міжнародні мережі, гарантує впізнаваність бренду,
надає доступ до міжнародних систем бронювання.
Отже, сучасний стану готельної сфери в Україні свідчить, що саме від
підвищення її розвитку, інвестування, в значній мірі залежить реальний стан
туристичної інфраструктури в державі. Для ефективного функціонування
готельної сфери сьогодні необхідна гнучка система державного
стимулювання цієї галузі відображена у розробленій нормативнозаконодавчій базі. Водночас, необхідно збільшити кількість засобів
розміщення різних категорій з чіткою диференціацією у спеціалізації
пропонованих послуг гостинності, вдосконалити управління готельними
підприємствами в умовах динамічного соціально-економічного простору та
розширення туристичної діяльності, покращити якість готельних послуг,
ефективність маркетингу і взаємодії на туристичному ринку сучасних
готелів, на державному рівні максимально підтримувати формування
національних готельних ланцюгів, які впроваджують нові стандарти
готельного сервісу, єдині підходи організації управління.
Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український
ринок готельного бізнесу як складний, але все ж можливий для реалізації
проектів у регіонах країни. Під час цього найцікавішими в плані реалізації
проектів є такі великі міста, як: Харків, Київ, Львів, Дніпропетровськ і Одеса.
Список використаних джерел:
1. Юрченко О. Інновації готельного бізнесу на сучасному етапі //Вісник
львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. с.
292–301.
2. Державна служба туризму і курортів [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://tourism.gov.ua.
3. Офіційний сайт комітету Державної статистичної служби України
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
4. Ernst & Young [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ey.com/UA/uk/.
333

Ліна Cолоненко
Науковий керівник: Смагло О. В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розвиток ринку туристичних послуг є одним із проявів глобалізації. Він
охоплює значний сектор світової економіки. Під впливом розгортання
стрімких процесів інтеграції, що відбуваються в сучасному світовому
господарстві, ця тенденція стала характерною для більшості країн світу, тому
конкуренція між ними за свою частку цього ринку з кожним роком дедалі
загострюється. При цьому для багатьох економік, що розвиваються, туризм –
головне джерело надходжень іноземної валюти. Внаслідок цього вивчення
тенденцій розвитку міжнародного туризму як складової сучасних
глобалізаційних процесів є надзвичайно актуальним.
Міжнародний туризм може бути ідентифікований одночасно як
передумова, так і наслідок глобалізаційних процесів [4, с. 192].
Перехід міжнародного туризму до глобального етапу свого розвитку
був викликаний специфікою ринкової кон'юнктури конкретного історичного
етапу, прагненням великих туристичних компаній до мінімізації собівартості
туристичного пакета й підвищення гарантій надання анонсованих
туристичних послуг належної якості; а також зростання інвестиційної
привабливості туристичного бізнесу внаслідок масового характеру
міжнародного туризму й зростання ефекту масштабу в ньому.
Міжнародний туризм особливо активно розвивався в останні
десятиліття, перетворившись в одну із найбільших і найприбутковіших
галузей світового господарства – на його частку припадає майже третина
світової торгівлі послугами. Його сучасний етап розвитку набуває
найдинамічнішого характеру та стає одним із впливовіших чинників на такі
ключові сектори економіки, як транспорт і зв’язок, торгівля, будівництво,
сільське господарство, виробництво товарів народного споживання,
виступаючи своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку
кожної країни.
Вагомий внесок у вивчення туристичної галузі зробили такі вітчизняні
та зарубіжні вчені як: А. Моррісон, Дж. Уокер, Г. Харріс, Кабушкин Н. І.,
Папірян Г.А., Чудновський А. Д.
Нині туристичний ринок характеризуються зміною технологій,
інтернаціоналізацією ділової активності, модернізацією транспортної
інфраструктури,
створенням
механізму
регулювання,
залученням
підприємств торгівлі, зв’язку, страхових компаній, рекламно-інформаційні
компаній, візових організацій тощо.
Туристичні послуги стали найперспективнішими у світі продуктом,
залишивши позаду інші товари, які визначали до останнього часу структуру
міжнародної торгівлі. До туристичних послуг можна включити:
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послуги з розміщення та забезпечення туристів харчуванням;
послуги з переміщення туристів до країни призначення і по
країні різними видами транспорту;
–
послуги, спрямовані на задоволення культурних потреб туристів;
–
послуги, спрямовані на задоволення ділових інтересів туристів
(участь у конгресах, наукових конференціях, виставках та ярмарках);
–
послуги торгових підприємств (продаж сувенірів, подарунків та
ін.); послуги з оформлення документації (закордонні паспорти, візи
та ін.) [3].
За розрахунками Всесвітньої туристичної організації, туризм вийшов
на перше місце серед галузей світового господарського комплексу за обсягом
експорту товарів і послуг. А надходження від туристичних подорожей у
світовому масштабі щорічно становлять понад 300 мільярдів доларів США.
Стосовно держав, то на період 2010-2013 років ситуація наступна: лідируючі
місця за даним показником займають США, Іспанія та Франція [5]. Щорічно
здійснюється понад 900 млн. туристичних поїздок на рік. На економічному
рівні міжнародний туризм являє собою потужну світову індустрію, що
виробляє до 10 % світового валового продукту, і кожна 15-а людина у світі
так чи інакше пов’язана з індустрією туризму [1, с. 7].
Фахівці Міжнародної асоціації наукових експертів у сфері туризму
(AIEST) виокремлюють такі сучасні тенденції розвитку світової туристичної
індустрії [2, с. 149–150]:
–
поширення сфери інтересів туристичного бізнесу на інші
продукти й послуги, що раніше надавали підприємствам інших галузей,
наприклад, організація харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності й
т. д.;
–
зростаюча демократизація туристичної індустрії, що значною
мірою сприяє підвищенню доступності туристичних послуг для масового
споживача;
–
посилення спеціалізації туристичного бізнесу, що дозволяє
чіткіше орієнтуватися на визначені сегменти споживачів;
–
розвиток нових видів туризму, наприклад, екологічного,
пригодницького, екстремального, деяких тематичних напрямків, що дозволяє
врахувати інтереси практично будь-яких категорій споживачів і зробити
туристичний продукт більш витонченим;
–
створення туристичних корпорацій і готельних ланцюгів;
–
глибока персоніфікація обслуговування й повна концентрація на
запитах і потребах туристів;
–
широке
впровадження
нових
засобів
комунікації
й
інформаційних технологій, що дозволяє здійснювати глибоку й системну
економічну діагностику;
–
впровадження нових технологій у ділову стратегію підприємств
туристичної індустрії, зокрема широке використання Інтернет з метою
просування туристичних продуктів і послуг.
–
–
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Яскравим прикладом практики, поширеної в міжнародній індустрії
туризму, є глобальні комп’ютерні системи бронювання широкого спектра
туристичних товарів і послуг – від авіаційних перельотів, переїздів
залізницею і придбання пакет-турів, до оренди автомобілів, попереднього
замовлення місця в готелі чи квитків на футбольний матч або концерт.
Найбільш відомими серед таких систем є «Амадеус» та «Галілео», які
присутні і на українському ринку транспортних і туристичних послуг.
На фоні розвитку світового туризму закономірно постає питання про
роль нашої країни на світовому ринку туристичних послуг. Необхідно
зазначити, що об'єктивно Україна має всі передумови для інтенсивного
розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного
положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історикокультурного та туристично-рекреаційного потенціалів. Але, нажаль, сьогодні
українські громадяни є своєрідними інвесторами зарубіжних країн, що є
одним з найболючіших питань всієї туристичної галузі.
Отже, в сучасних умовах глобалізація міжнародного туризму
перетворилася в одну із ключових його характеристик, якісно новий етап
розвитку світового туристичного ринку, що в цілому відповідає умовам
світогосподарського розвитку. Сучасний міжнародний туризм відіграє значну
роль у формуванні валового внутрішнього продукту багатьох країн світу,
сприяє створенню додаткових робочих місць і забезпеченню зайнятості
населення. На фоні світового туризму, який набирає потужностей
фантастично швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно.
Безумовно, що причини такого становища треба шукати в складній
соціально-економічній ситуації в державі, в невідрегульованості механізмів
стимулювання туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії
розвитку цієї галузі як на національному, так і регіональному рівнях.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ
Ресторани виїзного обслуговування з’явилися в Європі ще в кінці ХVIII
століття, тобто практика такої технології обслуговування існує впродовж 130
років, проте кейтеринг в Україні лише останні 15 років набуває поширення.
Причиною такого розриву динаміки розвитку ресторанного бізнесу від країн
Європи може бути довготривале перебування України в складі СРСР, де
спостерігалась нестача елементарних продуктів харчування [5, с. 150].
Сьогодні ресторанна справа, на думку більшості фахівців, знаходиться
на стадії зростання. Звісно, що з кожним роком кількість закладів
ресторанного господарства в Україні збільшується. Вітчизняні кейтерингові
фірми поділяють на дві групи: ті, що працюють при ресторані, і самостійні.
Практично всі ресторанні мережі мають власні кейтерингові агенції. Виїзним
обслуговуванням займаються навіть збиткові ресторани, які у такий спосіб
намагаються врятувати бізнес. Лідером українського ринку кейтерингу на
сьогодні є французька компанія Sodexo. Слід також зауважити, що послугу
"кейтеринг" здійснюють не тільки заклади ресторанного бізнесу (ресторани,
кафе, бари), наприклад, у місті Вінниця ресторани "Світлиця", "Prime",
"Буржуй", "Food house", а також і фірми, створені на базах ресторанів,
наприклад, кейтерингова служба «Как туз» [7, с. 356]. Цю послугу також
надають і заклади харчування при готельних комплексах, у тому числі з
різною формою власності.
Успішний підприємець завжди прагне виділити кейтеринг як
самостійне «господарство». Для того, щоб досягти успіху і отримати
бажаний результат, необхідно мати професійного, кваліфікованого
менеджера, здатного знаходити солідних клієнтів. Саме він може правильно
спланувати маркетинг виїзного обслуговування, врахувати всі позитивні і
негативні сторони. Менеджер повинен проаналізувати існуючу конкуренцію,
щоб визначити сильні і слабкі сторони свого підприємства в порівнянні зі
своїми конкурентами. У цій справі важливі абсолютно всі нюанси: місце
розташування, розміри та естетичне оформлення банкетних залів, наявність
танцювальних площадок [1, с. 120].
Для надання подібних послуг необхідний особливий персонал – не
кожен шеф-кухар погодиться працювати в нестандартних умовах. Потрібно
спеціальне обладнання, щоб довести посуд, наприклад, марміти, бойлери,
столи, намети, стільці, скатертини, а якщо відсутня електрика – мобільні
електростанції [2, с. 17].
Правильна організація кейтерингу включає в себе і низку чинників:
підбір меню, розрахунок кількості їжі, місць для гостей, столів і посуду,
правильна сервіровка. Кейтерингова компанія, що надає послуги виїзного
обслуговування повинна володіти такою матеріально-технічною базою, яка
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дозволяє їй організувати і провести практично будь-який захід, в будь-якому
місці, за бажанням замовника. В останній час популярним стає проведення
корпоративних свят не в приміщенні, а під відкритим небом (з виїздом на
природу, до річки або лісу) [6, с. 30].
Щоб привернути увагу клієнтів, потрібна впевненість про безпеку їх
обслуговування. Як і будь-які інші заклади ресторанного господарства,
компанії підпорядковуються «Правилам роботи закладів ресторанного
господарства», Закону України «Про захист прав споживачів». Для
кейтерингових компаній є обов’язковим наявність документів, що
підтверджують про дотримання санітарно-гігієнічних норм приготування,
збереження і транспортування харчових продуктів для обслуговування
споживачів. Для успішного розвитку виїзного обслуговування обов’язковим
є спільна робота з замовником. У нього можуть бути власні пропозиції, і це
значно полегшує роботу менеджера або адміністратора. Менеджер звертає
увагу на успішні моменти проведення заходу, а потім пропонує свої
додаткові варіанти. Важливо, щоб рекомендації виконавця зійшлися з
побажаннями клієнта [3, с. 252]. Ціллю менеджера є організація заходу таким
чином, щоб потім замовник користувався послугами тільки їх компанії і
радив її своїм друзям, знайомим і родичам.
Необхідно зазначити, що існують чотири групи споживачів
кейтерингового обслуговування. До першої групи належать корпоративні
замовники – компанії, які проводять презентації, конференції з наступним
фуршетом, а також корпоративні свята і вечірки. Кейтерингове
обслуговування є альтернативою організації заходу в ресторані, якщо
подібна акція має масштабний характер і проведення її є проблематичним
через недостатню кількість місць. Друга група замовників – громадські
організації, які проводять семінари, конференції, благодійні заходи тощо.
Третя група – приватні особи, які влаштовують сімейні свята (дні
народження, весілля, ювілеї, тощо) у себе вдома або в іншому місці. Четверта
група – певні колективи, які вважають за необхідне організовувати для своїх
працівників комплексні обіди (сніданки, вечері).
Сьогодні український ринок кейтеринг-послуг хаотичний і сповнений
протиріч. З одного боку, існує багато ресторанів і кафе, які простоюють у
ранкові та денні години і не мають при цьому ані можливостей, ані бажання
організовувати власну службу кейтерингу. З другого боку, керівництво
багатьох фірм та організацій бажає забезпечити своїх співробітників
доставкою гарячих обідів. Між цими двома ланками одного ланцюга не
вистачає – активних завзятих людей, які могли б здійснити функцію
доставки, займаючись рекламою, пошуками клієнтів та іншими
організаційними питаннями [4, с. 325].
Отже, кейтеринг є перспективою ресторанного бізнесу в Україні.
Звісно, є певні складності, які впливають на темпи розвитку виїзного
обслуговування, впровадження інновацій. Але якщо підпорядковуватись
вищенаведеним принципам та правилам, з приводу санітарно-гігієнічних
норм, підготовки якісних продуктів, то в найближчий час український
кейтеринг досягне європейського рівня.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Все більшого значення туризм набуває в житті суспільства. Упродовж
усієї історії свого економічного існування туризм переконливо утримує
репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей
обслуговування і посідає все більш помітне місце в світовій економіці за
показником швидкості обігу капіталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту
послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів [1].
Туризм як одна з найбільших і динамічних галузей економіки, має
високі темпи розвитку та збільшення обсягів валютних надходжень які
активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню
власної туристичної індустрії. Завдяки розвитку туристичної галузі стало
можливим підвищення життєвого рівня населення, розвиток інформаційних
та інших технологій, транспорту, громадського харчування, сфери розваг,
водночас забезпечується збереження та відновленням пам'ятників історії,
архітектури, культури.
Особливості розвитку ринку туристичних послуг, основних на засадах
його функціонування, висвітлені у наукових працях таких учених як
О.Любіцева,
В.Куценко,
В.Полюга,
Ю.Забалдіна,
О.Єрмоленко,
О.Бабарикіна, Ю.Гуменюк, І.Давиденко, О.Заруцька, І.Сидоренко, І.Школа та
інші. В своїх працях науковці приділяють увагу методології розробки і
реалізації державної та регіональної туристичної політики, визначають
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економічні і організаційні важелі політики розвитку туризму, передумови
виникнення та принципи функціонування ринку туристичних послуг.
Ринок туристичних послуг – це сфера задоволення потреб населення в
послугах, пов'язаних із відпочинком та змістовним проведенням дозвілля в
подорожі. Ринок туристичних послуг визначається як туристичний регіон,
країна, система, в якій здійснюється процес перетворення туристськоекскурсійних послуг в гроші і зворотного перетворення грошових потоків на
туристсько-екскурсійні послуги. Також ринок туристичних послуг можна
визначити як сукупність споживачів туристського продукту, які мають кошти
купити його сьогодні або завтра. Туристичний ринок характеризується
рівнем розвитку – спроможністю виробника турпродукту задовольнити
існуючий попит, та ємністю – інтенсивністю та обсягами операцій з купівліпродажу туристичного продукту залежно від співвідношення умов та
чинників внутрішнього та зовнішнього ринкового середовища [3].
Туристичний ринок є відкритою системою, на яку впливає безліч
факторів таких як природні, соціально-економічні, політичні. Розрізняють
наступні внутрішні чинники, що впливають на формування ринку
туристичних послуг: рівень соціально-економічного розвитку країни
(зайнятість населення, демографічна ситуація, міграційні процеси, розвиток
сфери послуг та транспорту, галузей виробництва, НТП, розселення
населення, історичні чинники формування економіки, структура населення);
якість життя населення (соціально-культурні, житлово-побутові, екологічні
умови життя, рівень прибутків населення тощо); соціально-політична
ситуація (суспільний устрій, розвиток громадсько-політичного життя та
інше). До зовнішніх чинників впливу на формування та функціонування
туристичного ринку можна віднести економічну та політичну стабільність
держави, її участь в міжнародних організаціях різного рівня та типу, характер
двосторонніх відносин, ступінь інтегрованості в світогосподарську систему, а
також моду та імідж [4].
Функціонування ринку туристичних послуг ґрунтується на кругообігу
грошей та інформації, регульованому маркетингом та забезпеченому
системою підготовки кадрів. Обіг грошей складає внутрішній механізм
функціонування туристичного ринку, а обіг інформації – його зовнішнє коло.
Збалансованість національного ринку визначається швидкістю та характером
руху капіталу, інтенсивністю обігу коштів та інформації. Розвинені ринкові
структури прискорюють фінансові процеси, що робить діяльність індустрії
туризму ефективнішою для економіки країни. Розвинений туристичний
ринок характеризується щільним інформаційним полем з прискореним рухом
інформації та зворотніх комунікаційних реакцій. Сучасні технології значно
ущільнили інформаційне поле ринку, прискорили обіг інформації і зробили її
адресною та безперервною [5].
Необхідно відмітити, що в глобалізаційних умовах світовому
господарству притаманний ступінчатий перебіг капіталу: від країн центру до
країн напівпериферії та периферії. Саме ця риса обумовлює характер
інвестиційних процесів в індустрії туризму і впливає на розвиток
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національних ринків та діяльність ринкових структур, що забезпечують
туристичне споживання.
Кінцевою метою функціонування ринку туристичних послуг є
задоволення потреб туристів, реалізоване в обсягах та структурі споживання.
Туристичне споживання, згідно з законом зростання потреб населення, є
комплексним, відзначається динамізмом та диверсифікованістю, його обсяг
залежить від ємності ринку пропозиції. Головною закономірністю, що
забезпечує країні місце на міжнародному ринку туристичних послуг, слід
відмітити розвиток туризму в країні стимулюється попитом перш за все на
унікальні туристичні ресурси. Тому перш за все слід відзначити дію закону
абсолютних переваг, оскільки наявність в країні унікального туристського
ресурсу світового або регіонального значення формує попит, стимулює
створення в даній країні індустрії туризму з відповідною пропозицією
турпродукту [3].
Підсумовуючи вищезазначене, приходимо висновку, що туристичний
ринок як ринкова система функціонує завдяки механізму постійної взаємодії
попиту та пропозиції, адаптації підприємств сфери туризму до швидко
змінюваного навколишнього середовища і координації їх діяльності.
Розвиток ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне
значення залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість населення,
використання туристичних ресурсів для розвитку інфраструктури туризму.
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ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ В УКРАЇНІ
У кожній державі існують туристичні ресурси, які сприяють розвитку
певних видів туризму і кожна держава намагається сприяти цьому, адже
туризм це чудовий спосіб надходження бюджету.
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Ринок туристичних послуг є досить різноманітним, адже це сфера
задоволення потреб населення у послугах, пов’язаних з відпочинком,
змістовним проведенням дозвілля чи оздоровленням. Тому більшість країн
проводять багато заходів для його розвитку як на загальнодержавному, так і
на регіональному рівні.
Одним із видів таких заходів є проведення фестивалів. Це масове
святкове дійство, яке залучає велику кількість людей до відпочинку, воно дає
можливість розвинути певний вид діяльності та культури. Фестивалі, також,
сприяють економічному та культурному розвитку регіону його проведення.
В Україні проводиться безліч фестивалів, як національного, так і
регіонального рівня. Одним з таких є Zaxidfest. Це щорічний фестиваль
сучасного мистецтва, що відбувається з 2009 року на Львівщині. З 2011 року
проходить біля села Родатичі Городоцького району. Участь беруть українські
та іноземні виконавці.
Головною метою фестивалю є:
•
популяризація української культури;
•
популяризація серед молоді активного відпочинку та розвиток
фестивального руху в Україні.
Основною відмінністю від всіх інших фестивалів є те, що Zaxidfest
проводиться без підтримки спонсорів, політичних чи будь-яких організацій.
Організаторами фестивалю є група молодих ініціативних людей, головний
організатор та засновник — Яків Матвійчук [4].
Zaxidfest вважається одним з наймасштабніших та найграндіозніших
музично-мистецьких подій, назва якої поєднує у собі місце розташування
фестивалю в Україні та приналежність до культури Європи. Це відмінне
місце для відпочинку, культурного насичення та нових знайомств. Zaxidfest
не намагається вистрибнути зі штанів і представити з себе щось більше, ніж
музичний фестиваль. Проживання в наметовому містечку, польова кухня,
кілька прилавків з хендмейдом – все це зовнішня частина головних подій, які
обертаються навколо трьох сцен, з яких лунає рок, етно та багато іншого.
Територія фестивалю включає в себе безпосередньо сам фестивальний
майданчик, одне безкоштовне та одне платне наметове містечко з кращими
умовами, ціна з людини за проживання 100-150 грн за 3 дні фестивалю;
харчові точки, душі, туалети, камеру схову, пункти підзарядки мобільних
телефонів [1].
Як відомо, фестивалі мають свої закони, вони бувають вкрай
адекватними і не дуже: заборонено входити на територію без квитків чи
спеціальних пропусків; заборонено заїжджати на фестивальний майданчик
автомобілями, мотоциклами; використовувати професійну фото- і
відеотехніку для зйомки виступів артистів; проявляти агресію по
відношенню до інших відвідувачів та учасників фестивалю; також
заборонена несанкціонована торгівля на території фестивалю і рекламна
діяльність без попередньої угоди з організаторами; відбувається перевірка
кожної кишені рюкзака на предмет колючого, ріжучого та
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вибухонебезпечного; душ за гроші (15 гривень); неможливість пройти з
напоями та їжею, купленими в одній зоні фестивалю, в іншій його сектор;
мінімальні черги за їжею, поливальники з шлангами в пік немилосердної
спеки; велика кількість біотуалетів. Але головним правилом фестивалю є
чистота [2].
Попри багато позитивних моментів у проведенні фестивалю є і негативні
моменти. Серед них: досить високі ціни на квитки (від 600 грн) і це тільки за
вхід, не враховуючи проживання в наметовому містечку, хоча є і безкоштовне;
графіки виступів не завжди відповідають; мала кількість душів [3].
Головна мета фестивалю в 2016 році полягає в популяризації
української культури. Організатори та учасники прагнуть показати що наш
культурний продукт не тільки має право на існування, що він цікавий для
широкого загалу.
За три дні Zaxidfest повинен продемонструвати, що українська
культура не просто існує, а динамічно розвивається і готова про це
заявляти [5].
Отже, фестивалі вказують на цілком конкретні суспільні явища, ідеї та
цінності. Вони відіграють важливу роль в організації акцій, пропаганди
якоїсь діяльності чи мети. Тож завдяки Zaxidfest відбувається популяризація
української культури, а особливо музики, розвивається інфраструктура
регіону проведення. Щороку приїжджає все більше відвідувачів, що сприяє
розвитку готелів та закладів ресторанного господарства, тому що не всі
живуть в наметовому містечку. Про Україну дізнаються закордоном, адже на
сцені поряд з українськими виконавцями виступають іноземці. Незважаючи
на деякі негативні моменти, Zaxidfest один з кращих способів розвитку
фестивального руху в Україні; чудове місце для відпочинку, кращого
пізнання української культури, нових знайомств та просто веселого
проведення часу. І головне, багато на Zaxidfest важить не музика, а
атмосфера. Сюди їдуть «усі», оскільки це епіцентр подій, тут можна співати,
відпочивати, випивати, цілуватись, ну, і слухати музику.
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РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ В ІЗРАЇЛІ
Сьогодні розвиток туризму знаходиться на високому технологічному та
пізнавальному рівні. У кожній державі є такі туристичні ресурси, які
сприяють розвитку певних видів туризму.
Так, наприклад, Ізраїль володіє найбагатшими ресурсами для
релігійного туризму, який там стрімко розвивається. Актуальним для Ізраїлю
є забезпечення рівня безпеки туризму через політичні конфлікти в державі.
Релігійний туризм представляє собою всі види діяльності, пов’язані з
наданням послуг і задоволенням потреб туристів, що прямують до святих
місць і релігійних центрів, які знаходяться за межами звичайного для них
середовища. Паломництво – прагнення віруючих людей поклонитися святим
місцям [1, с. 12].
Паломницький туризм є одним з найдавніших і найрозвинутіших в
даний час. Паломники, як правило, не вимагають особливих вимог до рівня і
якості обслуговування, харчування, розміщення. Вони зупиняються на нічліг
в монастирях, на території ашрамів, в наметових містечках, можуть ночувати
в храмах на підлозі або навіть прямо на вулиці. Їжа зазвичай досить скромна,
адже у християнських країнах під час постів вона пісна, в Індії –
вегетаріанська [1, с. 14].
Релігійний туризм є важливою статтею доходів Ізраїлю. Тут збереглося
безліч культурних та архітектурних пам’яток, які стають місцем паломництва
щорічно для сотень тисяч людей.
За даними ВТО доходи Ізраїлю від міжнародного туризму за 2010 рік
становили 5, 1060 млн. дол., за 2011 – 5,3050 млн. дол., 2012 – 5, 4940
млн. дол., 2013 – 5,6670 млн. дол. і за 2014 – 5, 692 млн. дол. [4].
Ізраїль має досить великий ресурсний потенціал для релігійного
туризму. Це країна з багатою історією, культурою та, особливо цікавими для
туристів, паломницькими місцями. Це святе місце, де поєднуються три
найважливіші світові релігії – християнство, іудаїзм та іслам.
Православні християни їдуть до Єрусалиму, Віфлеєму, Назарету і
Віфанію. Прибувши на Святу землю, паломники спочатку направляються до
Віфлеєму, де відвідують храм Різдва Христового. У стіні храму влаштована
ніша, викладена мармуром, в якій знаходяться ясла, в яких лежав Ісус.
Віфлеєм взагалі знаходиться у Палестині, але паломницькі тури до Ізраїлю
включають також поїздки до цього міста. Віфлеєм є релігійним центром
християн та місцем паломництва, адже вважається Біблією місцем
народження царя Давида та Ісуса Христа [2].
У Віфанії для відвідування туристів відкриті фундамент будинку і
надгробна плита могили Лазаря, якого воскресив Ісус.
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Одним з найважливіших центрів паломництва є Єрусалим. Це
найдавніше місто світу, центр трьох релігій, священне місце юдаїзму
впродовж 3 тис. років, християнства — 2 тис. років, ісламу — 1400 років. Тут
розташований ряд об’єктів культу, що мають вагоме значення. Це
Гетсиманський сад, в якому ростуть вісім старих оливкових дерев,
посаджених ще за часів Ісуса. Тут же розташована базиліка Страстей
Господніх, усередині якої – скеля Страстей Господніх [1, с. 24].
Всі паломники, що прибувають в Єрусалим, проходять по Шляху
Скорботи 14 зупинок, пов’язаних з останніми годинами життя Ісуса, на
кожній з яких вони зупиняються для молитов і роздумів. В кінці Хресної
дороги знаходиться Храм Гробу Господнього. Це унікальна споруда стоїть
там, де мали місце події, пов’язані з розп’яттям, похованням і воскресінням
Ісуса Христа [1, с. 25].
Якщо говорити про мусульманське паломництво, то варто сказати про
мечеть «Купол Скелі», який як такою мечеттю не є, оскільки в ньому не
здійснюються молитви. Монументальний будинок було зведено, щоб
відзначити місце, де знаходиться «наріжний камінь Землі», що являє собою
величезний уламок скелі, який утворився від удару блискавки в момент
вознесіння пророка Мухаммеда. Знаходиться на Храмовій горі в Єрусалимі,
поруч із мечеттю аль-Акса.
Ще одна не менш знаменита мечеть – «аль-Акса», вона знаходиться на
Храмовій горі в Єрусалимі. Є третьою святинею ісламу після мечеті альХарам у Мецці і Мечеті Пророка в Медині. У мечеті одночасно можуть
молитися до 5000 віруючих [2].
Таким чином, сакральних об’єктів на території Ізраїлю є досить багато.
Через це держава концентрує увагу на питаннях налагодження сервісу та
якісного обслуговування туристів, включаючи релігійних. Країна витратила
чимало коштів на розвиток інфраструктури та забезпечення безпеки
пересування туристів.
Туристична привабливість Ізраїлю зростає з кожним роком, включаючи
українських паломників, що стало можливим після відміни візового режиму
між нашими країнами. Паломницька частка туристів є високою, що потребує
від держави та її структур значної уваги щодо забезпечення їх безпеки на її
території, тому що у політичному плані Ізраїль залишається нестабільною
територією з багатьма невирішеними конфліктами, а інколи – і військовими
діями.
Поліцейськими активно практикуються перевірки особистих речей
громадян при вході у торговельні центри, організації, банки та у місцях
скупчення людей. Туристам і паломникам необхідно чітко виконувати вимоги
представників правоохоронних органів Ізраїлю, а також служб безпеки в
аеропортах, установах та інших громадських місцях країни, включаючи масові
паломницькі центри та зібрання під час богослужінь та ін. [3].
Отже, релігійний туризм є одним з головних в загальній туристичній
індустрії. Він має позитивний вплив на економічний розвиток регіонів, де
знаходяться релігійні пам’ятки та реліквії. Релігійний туризм в Ізраїлі
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приваблює сотні тисяч віруючих. Тут зосереджені реліквії трьох світових
релігій: християнства, мусульманства та іудаїзму. Паломницький туризм дає
можливість економічному розвитку країни та сприяє міжкультурному
діалогу і збереженню миру в регіоні.
Для безпеки туристів в Ізраїлі запроваджується багато заходів, постійно
здійснюються перевірки та патрулювання в аеропортах, торгових центрах та
інших громадських місцях. Але для подальшого розвитку релігійного
туризму державі необхідно більше приділяти уваги безпеці, особливо в
умовах міжнародної напруженості.
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РОЛЬ І МІСЦЕ ТУРИЗМУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Туризм на сьогоднішній день посідає перше місце серед галузей
світового господарського комплексу за обсягом експорту товарів і послуг. В
умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом
формування ринкового механізму господарювання, надходження значних
коштів до державного бюджету є однією з форм раціонального використання
вільного часу, проведення змістовного дозвілля, вивчення історії рідного
краю, залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної
спадщини.
Туризм є важливою галуззю економіки України. Щороку Україну
відвідують понад 20 мільйонів туристів, насамперед з Східної Європи, а
також Західної Європи та США.
Поняття «туризм» почало формуватися з початком масовості, тобто
переміщень значної кількості людей з метою змістовного проведення
дозвілля, хоча можна з впевненістю стверджувати, що подорожування
завжди було властиве людині перш за все як біологічній істоті, для якої рух є
невід'ємною потребою організму, а з часів посилення урбанізаційних
процесів спілкування з природним середовищем все більшою мірою стає
психофізіологічною потребою. По-друге, подорожування є формою пізнання
середовища і розширення людських можливостей з адаптації до довкілля, а
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також одним з найдавніших засобів комунікації, культурного обміну,
економічних контактів. Нарешті, подорожування є формою наукового
осягнення світу і одним з етапів розвитку сучасної цивілізації. Але
подорожування є також засобом долання бар'єрів - об'єктивних обмежень на
шляху поширення явища.
Можна визначити такі найбільш суттєві бар'єри: природні (гірські
системи, водні простори, пустелі та інші несприятливі фізико-географічні
явища), культурні (мовні, релігійні, побутові відміни тощо); технічні,
пов'язані з доланням відстаней (шляхи сполучення, транспортні засоби).
Тобто, мобільність людства є певною рушійною силою суспільного розвитку,
спрямованою на інтенсифікацію господарювання, пом'якшення соціального і
політичного напруження, поліпшення умов життя шляхом пізнання
природного та соціокультурного середовища життєдіяльності. Такими є
об'єктивні передумови виникнення та поширення туризму як явища, яке
охопило значну частину людства.
Зважаючи на місце і роль туризму в житті суспільства, держава
проголошує його одним із пріоритетних напрямів розвитку національної
культури та економіки.
До економічних функцій туризму, в першу чергу відносяться
економічні вигоди, які він надає. Так, туризм стимулює розвиток елементів
інфраструктури - готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо. Він
зумовлює збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків, що
можуть бути прямими (плата за візу, митний збір) або непрямими
(збільшення заробітної плати робітників спричинює збільшення сум
прибуткового податку, що сплачується ними в бюджет). Крім цього, як
зазначалося вище, туризм має широкі можливості для залучення іноземної
валюти і різного роду інвестицій. Не менш важливою економічною функцією
туризму являється диверсифікації економіки, утворюючи галузі, що
обслуговують індустрію туризму, забезпечує зростання доходів населення та
підвищення рівня добробуту нації.
Також вплив туризму на економічний розвиток виявляється у
підвищенні ділової активності та розширенні виробництва товарів і послуг у
результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та
місцевих екскурсантів. З економічної точки зору привабливість туризму як
галузі, що надає послуги, полягає у більш швидкій окупності вкладених
коштів та отриманні доходу у вільно конвертованій валюті. У багатьох
країнах туризм входить у першу трійку провідних галузей держави,
розвивається швидкими темпами і відіграє важливе соціальне та економічне
значення, оскільки він:
збільшує місцеві доходи;
створює нові робочі місця;
розвиває всі галузі, пов'язані з виробництвом туристичних
послуг;
розвиває соціальну та виробничу інфраструктури у туристичних
центрах;
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активізує діяльність народних промислів і розвиток культури та
сприяє їм;
забезпечує зростання рівня життя місцевого населення;
збільшує валютні надходження.
Але позитивний вплив туризму на економіку держави відбувається
тільки у тому випадку, якщо він розвивається всебічно тобто не перетворює
економіку країни в економіку послуг. Іншими словами, економічна
ефективність туризму передбачає, що він в державі повинен розвиватися
паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями соціально-економічного
комплексу.
Отже, стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у
створенні продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного
максимально
задовольнити туристські потреби населення країни, забезпечити на цій
основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних
інтересів тощо.
Список використаних джерел:
1. «Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2013 року»:
Указ Президента України // Сайт Президента України.
2. Виноградська А.М. Зростання авторитету України туристичної //
Український промисловець, 2012. – №4. – с. 26–31.
3. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Станом на 1
трав. 2014 р. / Київський ун-т туризму, економіки і права / В. Федорченко
(ред.), Л. Малюга (упоряд.). – К.: Юрінком Інтер, 2014. – 640 с.
Ганна Шпак
Науковий керівник: Холодова О.О., к. психол.н., доцент
Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
Політичні, соціокультурні духовні і економічні зміни, які відбуваються
в Україні, в кінцевому рахунку привели до того, що суспільство перейшло
від відносно стабільної, передбаченої фази свого розвитку до динамічного і
непередбаченого. Цей перехід можна трактувати по-різному, в залежності від
ідеологічної позиції тої чи іншої людини: як перехід від тоталітарної держави
до держави демократичної, від планової економіки до ринкової, від
соціалізму — до реставрації капіталізму і т.д.
Але як би термінологічно ми не позначили цей перехід, суть його
дозволяє зробити однозначні висновки — на зміну монопольної ідеології в
суспільстві прийшли плюралістичні довільно вибрані ідеології; на зміну
єдиної, соціалістичної за змістом і національної за формою культури
прийшло розуміння про сутність плюралістичних існуючих культур. Та
головне в тому, що українська людина перестала бути "будівником світового
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майбутнього", а стала звичайним жителем вільної України, її громадянином,
якого сьогодні турбують не лише економічні і соціальні, а й духовні
проблеми. Актуальність теми дослідження обумовлюється тими
об'єктивними процесами, що свідчать про якісні зміни в життєдіяльності
сучасної людини [3, с. 43-45].
Соціально-культурна діяльність українців здійснюється в умовах
акцентованого політичного, соціально-економічного, національно-етнічного,
духовного розділу суспільства. Тому різновидність форм і змісту культурної
діяльності, свобода вибору видів творчості, самоствердження, саморозвиток і
самореалізація кожного стали сьогодні нормою існування людини, а не
виключенням із правил, не відхиленням, як це прийнято було вважати при
розвинутому соціалізмі і в період застою.
Соціально-культурна діяльність має свої, притаманні лише їй
характерні риси. Здійснюється вона здебільшого у вільний (дозвіллєвий) час,
відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю, ініціативою
різних соціальних груп та особистостей [1, с. 74-77].
Соціально-культурна діяльність обумовлена національно-етнічними,
регіональними особливостями та традиціями. Вона характеризується
різноманітністю видів на базі загальнокультурних, художніх, пізнавальних,
політичних, соціальних, побутових, сімейних, професійних та інших
інтересів дорослих, молоді, дітей.
Широковаріантність видів соціально-культурних інтересів суспільства,
створює можливості для цієї діяльності [2, с. 1].
Соціально-культурна діяльність виділяється глибокою особистою
спрямованістю, оскільки несе в собі індивідуальні риси, які підкреслюють
біологічну, соціально-психологічну структуру людини. Ця діяльність може
здійснюватись як індивідуально, так і колективно. Їй притаманна
цілеспрямованість. Свідомо поставлена ціль приводить в рух діяльність:
передчасно продумані дії після визначення, аналіз ситуації, в якій доводиться
людині працювати, вибір форм, засобів і методів досягнення цілі визначає
послідовність особистості в соціально-культурній сфері [4, с. 46-48].
Розглядаючи основні риси соціально-культурної діяльності, особливо
виділимо її гуманістичний, культурологічний, розвиваючий характер,
поскільки в своїй основі вона має культурні цілі.
У сучасному світі культура перестає бути тільки цінністю, чимось
винятково позитивним щодо її творця — людини. Вона починає розглядатись
і як щось штучне, зовнішнє стосовно людини, навіть вороже її індивідуальній
свободі, втаємниченому внутрішньому світу [5, с. 34-35].
Разом з погіршенням матеріального і соціального стану населення
відбуваються якісні зміни в структурі вільного часу, методах та засобах
залучення населення до проведення дозвілля. Вивільнення частки
загальнодобового часу, в тому числі і в зв'язку з зростанням повного, а
особливо – часткового безробіття, не призвело до реального збільшення
обсягу часу дозвілля. Навпаки, спостерігається тенденція його значного
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скорочення. Це явище пов'язане з причинами соціального характеру, адже
перерозподіл вільного часу пов'язаний зі збільшенням затрат часу на сферу
комерції, гендлю, боротьбу за фізичне та соціальне виживання.
Відбувається також деструкція вільного часу. Це явище пов'язане із
скороченням часу, який відводиться на естетичні та художні заняття.
Паралельно зростає час на засвоєння актуалізованих у масовій свідомості за
допомогою засобів масової інформації зразків популярної американізованої
культури (яку, до речі, європейці сприймають як руйнівну). Рештки вільного
часу витрачаються на опанування дозвіллєвих зразків західного стилю життя,
мислення та поведінки (відвідування презентацій, виставок, барів, нічних
клубів, казіно тощо). Участь у них носить переважно споживацький характер.
Тенденція до споживацтва яскраво виявляє себе у сфері дозвілля,
формується як нова суспільна цінність, а для значної частини людей стає
метою і змістом життя. Населення все більше усвідомлює інструментально –
прагматичну цінність і значення культури як засобу успішності
пристосування та кар'єри в нових умовах. Зростає потреба в престижно –
статусному засвоєнні культури шляхом використання в основному західних
норм і культурних зразків [6, с. 38-47].
В нових умовах складається ситуація, за якої об'єктивно утворюються
суперечності між державною культурною політикою в сфері дозвілля і
реальними духовними прагненнями населення, особливо молоді.
Пріоритетом державної культурної політики стає проголошення
національної культури як провідної в системі загальнолюдських цінностей.
В той же час, відбувається активізація західноорієнтованих,
споживацьких культурно – дозвіллєвих установок населення, значною мірою
націлених на освоєння комерціалізованої західної масової культури. Ця
тенденція стає на заваді становленню національних основ сучасної
української культури, призводить до її денаціоналізації, складає основу
суперечливої, конфліктної ситуації в площині культурно-дозвіллєвої
діяльності.
Такі вихідні цінності певним чином впливають на формування
специфічної моделі сучасної української культурно-дозвіллєвої діяльності,
будують особливу систему її орієнтацій в просторі культури, що й береться
до уваги у процесі побудови її регіональних моделей.
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СУЧАСНИЙ СТАН ІНУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку світової економіки туризм в різних його
формах відіграє все більш значну роль. У багатьох країнах ця галузь досить
швидко прогресує та стає могутнім важелем розвитку всієї національної
економіки. Щодо України – туристична індустрія розвивається поступово та
не характеризується стабільним зростанням.
На сучасному етапі українська національна економіка є нестабільною
та неефективною. Маючи різноманітний і багатий ресурсний потенціал,
туризм України повинен сприяти зміцненню її економіки, наповненню
державного бюджету, зростанню добробуту громадян, збереженню історикокультурної спадщини, піднесенню духовного потенціалу суспільства,
покращенню зайнятості тощо. Розвиток даної галузі суттєво впливатиме на
процес в таких секторах економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок,
будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного
споживання тощо.
Для більшості європейських країн, спостерігаються найбільш потужні
туристичні потоки між сусідніми державами. Україна не є винятком, при
загальній кількості 12,4 млн в’їзних туристів у 2015 роціз Росії в’їхало
1,2 млн. чол., з Білорусі1,8 млн. чол., з Молдови 4,3 млн. чол., з Польщі 1,1
млн. чол. Сукупна частка туристів з сусідніх країн склала 69,7% [3].
Окрім цього, сусідні країни забезпечуватимуть і потужні потоки
одноденних відвідувачів, зокрема транзитних, чисельність яких щорічно
збільшується.
Динаміка руху туристів в (з) України за 2012-2015 роки відображена
таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка руху туристів в (з) України за 2012-2015 роки
млн. чол.
Рік

К-тьтуристів з України

2012
2013
2014
2015

21,4
23,7
22,4
23,1
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К-ть іноземців, які в’їхали в
Україну
23
24,6
12,7
12,4

Аналіз туристичних потоків, що обслуговуються суб'єктами
туристичної діяльності в Україні, показує, що найістотніші негативні
тенденції спостерігаються в розвитку в'їзного туризму. У 2014 році в
порівнянні з 2013 кількість іноземних туристів, що відвідали Україну
зменшилася вдвічі або на12 млн. осіб. У 2015 році їх чисельність зменшилась
ще на 0,3 млн осіб. Це пояснюється складною економічною та політичною
ситуаціями на Сході, які нині мають місце в країні, та особливо анексією
Криму.
Для України, а також для самого Криму анексія останньою є
негативним явищем, проте воно стимулювало розвиток туризму у західних
областях України, а саме: у Львівській та Закарпатській. За 2015 рік ці
області прийняли майже в 2,3 разу більше туристів порівняно з попередніми
роками. Важливу роль в цьому відіграли: Міжнародний дитячий табір
“Артек”, який розташований в Буковелі та власне сам курортний комплекс
“Буковель”.
Львівщина за минулий рік прийняла 137 тисяч туристів, 39 тисяч з
яких — іноземці. Порівняно з попереднім роком це в 1,7 разу більше. В
загальному обсязі платних послуг на Львівщині послуги, надані санаторнокурортними і туристичними організаціями, становлять близько 208 млн. грн.,
з яких до бюджету було сплачено понад 32 млн. грн.
За останні роки в сфері туризму України відбуваються деякі позитивні
зміни: розробляються нові маршрути, розвивається готельна інфраструктура,
підвищується рівень обслуговування туристів і поліпшується відвідуваність
туристичних
об’єктів. Туристично-рекреаційні
можливості
України
викликають велику зацікавленість у представників міжнародної туристичної
індустрії [1]. Все це позитивно впливає на динамічне зростання туристичних
потоків та надходжень від туристичної діяльності.
Туристична сфера України має цілий ряд проблем, що гальмують її
розвиток туризму: відсутність цілісної системи державного управління
туризмом
у
регіонах; недостатність
методичної,
організаційної,
інформаційної та матеріальної підтримки суб'єктів підприємництва
туристичної галузі з боку держави; невідповідність переважної більшості
туристичних закладів міжнародним стандартам; незадовільний стан
туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах
автомобільних доріг та міжнародних транспортних коридорів; недостатня
забезпеченість
туристичної
галузі
висококваліфікованими
спеціалістами; недосконалість бази даних стосовно об'єкти туристичної
сфери.
В рамках реалізації Державної програми розвитку туризму деякі
проблемні питання були вирішені. З метою покращення ситуації у
туристичній галузі було розроблено та прийнято Закон України «Про
туризм», Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку туризму і
курортів в Україні». Ці нормативні документи визначають основні напрямки
та перспективи розвитку туристичної сфери України.
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Нині на державному рівні проводиться адаптація вітчизняного
туристичного законодавства до міжнародних норм, реструктуризується
договірна база. На сьогодні укладено близько 40 міжнародних угод про
співробітництво в галузі культури та туризму. Розвиваються міжнародні
туристичні відносини через укладання двосторонніх договорів та співпрацю з
провідними міжнародними інституціональними установами. За ініціативи
низки міжнародних організацій на території України реалізуються спільні
міжнародні проекти з метою збереження довкілля, поглиблення
співробітництва, покращення економіко-соціального розвитку потенційно
привабливих у туристичному плані регіонів[4, с. 78].
Україна має надзвичайно вигідне географічне та геополітичне
розташування, розвинену транспортну мережу, володіє значними природнорекреаційними та історико-культурними ресурсами, населена працелюбним і
гостинним народом. Забезпечити належну віддачу від цього потужного
потенціалу, використати його в інтересах активного відпочинку та
оздоровлення можна лише за умови чіткої організації туристичної діяльності,
зміцнення існуючої та створення нової матеріально-технічної бази, залучення
досвідчених і кваліфікованих кадрів, тобто за умови правильної організації та
ефективного управління туризмом.
Подальший розвиток туризму в Україні потребує застосування
нетрадиційних інноваційних підходів до організації управління галуззю як на
державному так і на місцевому рівнях. Причому саме державне управління є
визначальною в забезпеченні сталого розвитку туристичної галузі України в
умовах посилення конкуренції, збільшення попиту як на міжнародні, так й на
внутрішні туристичні продукти, зростання вимог споживачів до наповнення,
різноманітності та якості туристично-рекреаційних послуг. Саме державне
стимулювання розвитку туристичної галузі є основою формування
суб’єктами туристичної діяльності власної політики та розробки науковообґрунтованої маркетингової стратегії.
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Розвиток туризму в Україні впливає на різні сектори економіки,
зокрема на транспорт, торгівлю, зв’язок, будівництво, сільське господарство,
виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш
перспективних напрямів структурної перебудови економіки.
Сучасний етап розвитку туризму в Україні проходить під знаком
пріоритетності
розвитку
внутрішнього
туризму
і
необхідності
урізноманітнення національного туристичного продукту. Одним зі шляхів
такого урізноманітнення є регіоналізація туристичної діяльності. В основі
формування місцевих туристичних ринків лежить пропозиція певного
туристичного продукту, сформованого на місцевих ресурсах з використанням
місцевих умов і факторів розвитку. «На місцях» розвиток туризму стимулює
розвиток соціальної сфери, підприємницьку діяльність, сприяє зростанню
зайнятістю населення. Насамперед розвиток місцевих ринків спрямований на
внутрішнього споживача з урахуванням вимог міжнародного туристичного
ринку до якості туристських послуг. Одним із напрямів удосконалення,
розширення туристської пропозиції є урізноманітнення екскурсійного
продукту за рахунок краєзнавчої інформації [1, с. 80].
Питання різних аспектів регіоналізації туристської діяльності доволі
активно досліджуються. Проблеми регіональної туристичної політики
розглядаються в роботах В.К. Євдокименко, формування та функціонування
ринку туристичних послуг детально викладено у працях О.О. Любіцевої.
Дослідження потенціалу туристично-рекреаційних ресурсів регіонів України
висвітлюється у численних публікаціях О.О. Бейдика. Багато авторів
досліджують окремі туристичні регіони (області) України: М.М. Блага,
В.І.Гетьман, В.С. Грицевич, О.П. Дудкіна, В.І. Мацола, Мальська,
О.А.Марченко, С.П. Кузик, М.М. Пококлодна та інші. Проте проблеми
формування стратегії розвитку туристичної індустрії в Україні розкриті
недостатньо і потребують подальшого опрацювання, що і визначило
актуальність цієї роботи [2, с. 284].
Туристична індустрія - складова туристичної інфраструктури, яку
формують усі туристичні підприємства та суб’єкти, що надають основні і
супутні для туризму послуги. Це сукупність окремих елементів, які
включають різні галузі обслуговування: невеликі ресторани, мотелі, готелі,
будинки відпочинку, об’єкти пізнавального, лікувального, оздоровчого,
спортивного, ділового призначення та забезпечують обслуговування
перевезення і надання туристично-екскурсійних послуг.
Туристичний регіон являє собою географічну територію (місце, регіон),
яку гість або туристичний сегмент вибирає з метою подорожі, пізнання та
одержання задоволення. Така територія містить усі споруди, необхідні для
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перебування, розміщення, харчування й організації дозвілля туристів.
Основні вимоги до регіону, щоб його можна було вважати туристичним, наявність об’єктів туристичного інтересу, можливість надання необхідних
для задоволення потреб туристів послуг такої якості, яких очікує клієнт [3,
с.67]. 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.
В Україні рекреаційна діяльність сьогодні, як процес організації
виробництва та реалізації послуг рекреаційно-туристичного характеру, дає
чималі прибутки, випереджаючи іноді промисловість та сільське
господарство, і має всі необхідні умови для подальшого розвитку. Разом з
тим, на практиці, рекреаційний потенціал держави використовується
нераціонально, що пов'язано, перш за все, із нерівномірністю забезпеченості
ним регіонів України та можливостями його ефективного використання
суб'єктами рекреаційної діяльності [4].
У перспективі в Україні зростатиме обсяг і асортимент туристичних
послуг. Зокрема, активного розвитку набуде ринок екологічного туризму,
який, на відміну від інших видів, потребує менше витрат на розвиток
інфраструктури. Екологічний туризм, який спрямований на активне пізнання
об’єктів та явищ живої та неживої природи, задовольняє пізнавальний
інтерес туристів. У свою чергу, розвиток екологічного туризму потребує
забезпечення охорони, комплексного використання ресурсів, екологічної
безпеки та доступності рекреаційних ресурсів [2, с. 214].
Пріоритетними напрямками розвитку туризму в Україні можна
визначити:
- відновлення туристичних маршрутів місцями, які пов’язані з
національно-визвольною боротьбою українського народу, історикокультурною спадщиною українського козацтва;
- відновлення туристичних маршрутів «Чумацькими шляхами
України», «Із варягів у греки», «Намиста Славутича» та ін.;
- розвиток туризму Карпатського регіону;
- оптимізація взаємодії туризму і культури;
- створення відповідної туристичної інфраструктури [1, с. 80-81].
Стратегічною метою розвитку туризму в Україні є створення
конкурентоспроможного
на
внутрішньому
та
світовому
ринках
національного туристичного продукту, розширення внутрішнього та
збільшення обсягів в’їзного туризму, забезпечення на цій основі
комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з
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урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та
відновлення природних територій та історико-культурної спадщини.
Важливим чинником суспільно-економічного розвитку певної території
є ефективне впровадження регіональної політики, яка ґрунтується на
принципах збалансованості. Потреба привернути увагу науковців і практиків
до розроблення стратегічних напрямів розвитку туристичної індустрії на
регіональному рівні і зумовила вибір теми цієї роботи [5].
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ПРАВО НА ПРАЦЮ ЯК ОДНЕ З НАЙВАЖЛИВІШИХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ
За сучасних умов ринкової економіки в Україні набуває особливої
гостроти проблема забезпечення права на працю, правових форм його
реалізації, зростання рівня безробіття, масового порушення трудових прав
працівників. Серйозні труднощі з працевлаштуванням спонукають осіб
займатися нелегальною, тіньовою діяльністю. Крім того, високий рівень
безробіття, відсутність гідного заробітку примушують наших громадян
поповнювати ряди нелегальних трудових мігрантів. Це свідчить про те, що в
Україні проблеми з працевлаштуванням стоять сьогодні надзвичайно гостро,
є суттєвими і складними водночас.
Різним сторонам правового регулювання права на працю приділяли
увагу у своїх роботах багато вчених, таких як: В.В. Андрєєв, Н.Б. Болотіна,
М.І. Іншин, Л.І. Лазор, В.В. Лазор, Н.М. Неумивайченко, П.Д. Пилипенко,
С.М. Прилипко, О І. Процевський, Н.М. Хуторян, Г. І. Чанишева та інші.
Для більшості жителів України трудова діяльність є основним джерелом
доходу і головним способом особистої самореалізації в суспільстві. Рівень та
якість життя людини безпосередньо залежать від того, як організований
ринок праці і як він функціонує, а також від створених державою
економічних і соціальних умов, спрямованих на безпосереднє забезпечення
конституційного права громадян на працю.
Загальна декларація прав людини, яка була прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН 10.12.1948 р., відносить трудові права людини до її
природних прав. Тут закріплюється право кожної людини на працю, на
вільний вибір роботи, на справедливі й сприятливі умови праці й захист від
безробіття; на рівну оплату праці без будь-якої дискримінації; на
справедливу й достатню винагороду, яка забезпечує гідне людини існування
її самої та її родини [2].
У Преамбулі Конституції України закріплено, що Верховна Рада
України від імені українського народу «дбаючи про забезпечення, прав і
свобод людини і гідних умов її життя приймає цю Конституцію - Основний
Закон України». Відразу, після визначення сутності держави як такої, у
першому розділі Конституція України сформулювала принципове положення
щодо місця, ролі, значення людини і відношення до неї держави. Саме
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
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визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
Конституція України у ст. 43 містить спеціальні юридичні гарантії, які
передбачають умови, що забезпечують здійснення бажаючим працювати
громадянам саме право на працю: держава створює умови для повного
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі
професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійнотехнічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до
суспільних потреб. Сьогодні, трудове право - це одна із загальних
цивілізаційних цінностей, що міцно увійшли до правосвідомості людства і є
його загальним надбанням. Це пов'язано значною мірою з тим, що наймана
праця виступає сьогодні «не тільки одним з основних чинників виробництва і
необхідним компонентом всієї ринкової економіки, але також
фундаментальною соціально-економічною умовою існування і розвитку
сучасної людської цивілізації» [3, с. 18].
Праця - це першооснова виникнення людського суспільства, головна
засада його існування і прогресу. З моменту виникнення людини і її
об’єднання у співтовариства з метою виживання, праця стала не тільки
основою її життєдіяльності, а й основною сферою її формування і розвитку.
У наш час праця є незмінною умовою існування людини та цивілізації в
цілому. Право на працю є особливою соціально-правовою категорією, яка
полягає в забезпеченні та гарантуванні державою на законодавчому рівні
можливості громадян виконувати роботу в обраній ними сфері трудової
діяльності. Головним соціальним призначенням цього права є
працевлаштування людини, надання їй достойної роботи та всіх необхідних
засобів для існування.
Право на працю реалізується через трудову діяльність особи. Історично
склалося, що переважною формою здійснення трудової діяльності є наймана
праця. Більшість громадян влаштовується на роботу шляхом укладення
трудового договору як наймані працівники на підприємства, в установи,
організації незалежно від форм власності, а також до окремих осіб.
Інтенсивний розвиток ринкових відносин у сучасному українському
суспільстві об’єктивно обумовлює необхідність адекватного відбиття
основних прав працівника у нормах трудового законодавства. Однак процес
реформування трудового законодавства проходить повільніше й не настільки
радикально, як варто було б. Це пояснюється суперечливістю соціальноекономічної сутності трудових відносин і особливою роллю, яку відіграє
трудове законодавство у житті суспільства.
Працівник - це індивідуальний суб’єкт трудового права. Тому і у зміст
його правового статусу входять ті основні права, які він має й може
здійснювати самостійно. Ці права носять основний, базовий характер й
належать усім без винятку працівникам. Основні трудові права працівника
слід розглядати як елемент загального, об’єктивного правового статусу
працівника. Разом із тим ці права відображають специфіку правового статусу
працівника, як суб’єкта трудового права. Працівник укладає із роботодавцем
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трудовий договір на виконання певної трудової функції, а роботодавець
зобов’язаний створити умови, щоб працівник мав можливість цю трудову
функцію безперешкодно виконувати. Отже, право працівника на надання
роботи, обумовленої трудовим договором, повинне розглядатися у числі його
основних трудових прав й виконуватись беззаперечно.
Право працівника на професійну підготовку, перепідготовку й підвищення своєї кваліфікації повинне бути серед основних прав працівника. Як
відомо, кваліфікація - це рівень підготовки, навичок, знань по конкретній
спеціальності. Якщо законодавчо буде передбачене право працівника тільки
на підвищення своєї кваліфікації, то це може стати приводом для відмови у
наданні працівникові додаткових відпусток у зв’язку з навчанням у випадках,
коли працівник отримує освіту поза межами своєї основної спеціальності.
Тим самим буде порушуватися право людини на вільний розвиток своєї
особистості.
Роботодавці неохоче приймають на роботу жінок, неповнолітніх осіб та
інвалідів через те, що трудове законодавство передбачає для них ряд пільг,
переваг та додаткових гарантій їх трудових прав, що не завжди є вигідним
для самого роботодавця [1, c. 123]. Зокрема, це стосується робочого часу,
часу відпочинку, оплати праці, звільнення з роботи та інших питань. Так
само виникають труднощі у працевлаштуванні осіб похилого віку, осіб,
звільнених з місць позбавлення волі. Необхідно відзначити, що для України
дискримінація на ринку праці та випадки необґрунтованої відмови у
прийнятті на роботу є досить поширеними явищами, хоч такі факти на
сьогоднішній день часто заперечуються. Зараз в Україні відсутній
ефективний механізм захисту трудових прав найманих працівників через
систему судочинства та профспілок, а також недосконала система штрафів
для роботодавців.
З огляду на вищенаведене, можна зробити висновок, що право на працю
є одним із найважливіших соціально-економічних прав людини. Воно слугує
основою для інших трудових прав, визначає можливість людей займатися
працею для забезпечення як свого матеріального добробуту, так і власне
духовного розвитку. Проте в сучасних умовах слід констатувати відсутність
у нашій країні дієвого механізму реалізації конституційних гарантій у сфері
праці і зайнятості населення. Саме від ефективності забезпечення і реалізації
трудових прав громадян залежить загальна позитивна соціальна динаміка
нашого розвитку. Державним органам, що відповідають за дотримання
трудового законодавства, ще належить докласти максимум зусиль для
стабілізації становища і зниження рівня правопорушень у даній сфері.
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Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід’ємною
частиною формування загальної і професійної культури особистості
сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання здобувачів вищої
освіти. Як навчальна дисципліна, обов’язкова для всіх спеціальностей, вона є
також засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації
фізичного і фізіологічного стану здобувачів у процесі професійної
підготовки.
Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів,
спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування
життєво важливих рухових навичок і вмінь.
Фізичне виховання спрямоване на розв’язання таких специфічних
завдань, як формування у здобувачів високих моральних, вольових і
фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; збереження і
зміцнення здоров’я здобувачів, сприяння всебічному розвитку організму, підтримання високої працездатності протягом всього періоду навчання; всебічна
фізична підготовка; професійно-прикладна фізична підготовка здобувачів з
урахуванням особливостей майбутньої трудової діяльності; здобуття
здобувачами необхідних знань з основ теорії, методики і організації
фізичного виховання і спортивного тренування, підготовка до роботи як
громадських інструкторів, тренерів і суддів; вдосконалення спортивної
майстерності здобувачів-спортсменів; виховання усвідомлення необхідності
регулярно займатися фізичною культурою і спортом [2, с. 277].
«Фізичне виховання» суттєво відрізняється від інших навчальних
дисциплін. За умов оптимізації рухової активності здобувачів, підвищення
життєвого тонусу, зміцнення здоров’я, фізичне виховання сприяє більш
якісному засвоєнню теоретичного та практичного матеріалу з інших
навчальних дисциплін. Воно забезпечує різнобічну фізичну підготовку,
підвищує рівень знань про власний організм і умови його раціонального
функціонування, закладає основи більш високої працездатності та
професійної придатності.
В останні роки постійно зростає число здобувачів із різноманітними
відхиленнями в стані здоров’я, захворюваннями хронічного характеру,
різноманітного роду фізичними і психічними перенапругами, травмами.
Більшість здобувачів (52%) оцінюють свій стан здоров’я як не зовсім добрий,
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так само як і фізичну підготовленість (50%). Результати соціологічних
досліджень свідчать, що найбільшою популярністю серед студентської молоді
користуються фізичні вправи оздоровчо-рекреаційної спрямованості. Здобувачі
вищої освіти віддають перевагу різноманітним видами оздоровчої гімнастики
(аеробіка – 19%, фітнес – 19%, шейпінг – 20%); заняттям у воді (плавання –
28%, аквафітнес – 17%); нетрадиційним видам (йога – 22%, східні єдиноборства
– 15%); ігровим видам (баскетбол – 13%, волейбол – 10%); туризму і
орієнтуванню – 22%. Порівняно однакове процентне співвідношення говорить
про різноспрямованість інтересів цієї вікової групи [1].
Фізична культура у вищому навчальному закладі виконує оздоровчі,
виховні та освітні завдання. Конкретні напрями та організаційні форми
масової фізичної культури визначаються статтю, віком, станом здоров’я,
рівнем фізичної підготовленості, а також наявною спортивною базою,
традиціями вищого навчального закладу. Фізична культура і спорт мають
також гігієнічне, оздоровчо-рекреаційне, загальнопідготовче, спортивне,
професійно-прикладне і лікувальне спрямування.
Істотну роль у фізичному вихованні відіграють масові фізкультурноспортивні заходи, які організовуються у вільний від навчальних занять час, у
вихідні та святкові дні, в оздоровчо-спортивних таборах, під час навчальної
практики, табірних зборів.
Ефективність фізичного виховання значною мірою залежить від мотивів,
які стимулюють активність особистості: фізичне вдосконалення, пов’язане з
прагненням прискорити темпи власного розвитку, мати гідне місце в
оточенні, домогтися уваги; дружня солідарність, продиктована бажанням
бути разом з друзями, співпрацювати з ними; відповідальність, зумовлена
необхідністю відвідувати заняття з фізичної культури, виконувати вимоги
навчальної програми; суперництво, пов’язане з бажанням виділитися,
підняти свій престиж, бути першим; спортивний мотив, зумовлений
прагненням досягнути значних результатів; ігровий, що є засобом розваги,
нервової розрядки, відпочинку та ін.
Для активізації фізичного виховання майбутніх фахівців, орієнтації їх на
самостійні заняття фізичною культурою і спортом необхідно:
–
надавати заняттям з фізичного виховання привабливості та емоційності:
ознайомлювати здобувачів з новими видами фізичних вправ у воднопаркових зонах, регулярно проводити масові туристичні походи тощо;
–
на заняттях із фізичного виховання розширювати арсенал фізичних
вправ, посильних для самостійних занять у домашніх умовах;
–
налаштовувати здобувачів психологічно на поступове підвищення
інтенсивності занять професійно-прикладною фізичною підготовкою з
неминучим неприємним відчуттям (м’язовий біль, піт тощо);
–
орієнтувати здобувачів на засвоєння серії простих ігор і вправ не тільки
з метою поліпшення здоров’я, професійної підготовки, а й для
формування навичок організації ефективного виховання і активного
відпочинку майбутніх дітей, для гарантування їх безпеки, наприклад
біля водойм, тощо [2, с. 281-282].
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Загальні процеси реформування освіти в Україні потребують нових
підходів до організації процесу фізичного виховання. Нова модель
організації відзначається відкритістю та демократичністю, органічним
поєднанням управлінських впливів з громадською участю та впливом
здобувачів на освітній процес.
Модернізація системи освіти передбачає ефективне запровадження
технологій здоров’язбереження в процесі фізичного виховання здобувачів.
Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища є головною
передумовою поліпшення здоров’я студентської молоді, що передбачає
раціональне планування навчального навантаження; гармонійне поєднання її
рухової активності з розумовою діяльністю; організацію збалансованого
харчування тощо. Головними ознаками такого середовища має стати
оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання, їх відповідність
здібностям та віковим особливостям студентської молоді; проведення
експериментального впливу нових навчально-методичних засобів на здоров’я
здобувачів, дотримання режиму рухової активності, створення емоційно
сприятливої атмосфери навчання, культивування здоров’я тощо [3, с. 97].
Отже, основними шляхами удосконалення фізичного виховання молоді
має бути формування потреби в зміцненні здоров’я засобами фізичної
культури й спорту; підвищення якості навчального процесу з фізичного
виховання та забезпечення його сучасними науково-методичними
комплексами й відповідним матеріально-технічним оснащенням.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕЖАХ ЧИННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Важливість і актуальність розгляду теоретико-практичних апектів
захисту прав інтелектуальної власності зумовлено рядом обставин: по-перше,
одним із найголовніших пріоритетів у соціально-економічному розвитку
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суспільства та держави на сьогодні є інтелектуальна, творча діяльність; подруге, розробка та створення надійного національного механізму захисту
інтелектуальної власності в Україні надасть змогу реалізовувати суб’єктам
творчої діяльності свої права у повному обсязі.
Метою тез є дослідження основних положень щодо теоретикопрактичних апектів захисту прав інтелектуальної власності в України.
Проблемі захисту інтелектуальної власності присвячено багато
досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків, таких як:
П.П. Андрушко, В.Д. Базидевич, А.А. Бовін, В.В. Галунько, Р.О. Денисов,
О.М. Коцюба, Г.В. Корчевний, Є.В. Курінний, О.М. Мельник, А.П. Сергєєв,
Р.О. Стефанчук, О.М. Хотяшева та ін.
Одна з основних властивостей права інтелектуальної власності
полягає в тому, що воно повинно приносити матеріальну чи іншу користь.
Проте використання інтелектуальної власності все більше приваблює тих,
хто для одержання легкої наживи в усе більших масштабах удається до
неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності, що
наносить велику шкоду суспільству [2].
Нормативно-правову базу захисту прав інтелектуальної власності в
Україні становлять ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові
зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про авторське
право і суміжні права», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та
«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про охорону
прав на зазначення походження товарів» та ін. закони. З 1 січня 2004 р. набув
чинності Цивільний кодекс України, що містить окрему четверту частину
«Право інтелектуальної власності», в якій системно викладені норми права
інтелектуальної власності.
Одержувані тіньовими підприємцями колосальні прибутки дають їм
можливість уникнути серйозної відповідальності за порушення чужих прав
інтелектуальної власності. Складається таке враження, що чинне
законодавство України щодо захисту права інтелектуальної власності дуже
поблажливе до порушників. Воно, як слушно з цього приводу зазначає Є.Ф.
Мельник, більшою мірою захищає останніх, а не суб’єктів права
інтелектуальної власності. Хіба можна визнати серйозною кримінальноправовою відповідальністю штраф у розмірі від 3 тис. 400 грн. до 17 тис.
грн., встановлений ст. 176 Кримінального кодекс України, коли порушник
одержує від неправомірного використання чужих об’єктів інтелектуальної
власності в десятки і сотні разів більше [3, с. 62].
Однак не можна стверджувати, що наша держава у цій сфері
бездіяльна, проте ті заходи, які вона вживає, для посилення захисту права
інтелектуальної власності, не досягають мети, на сьогодні вони не
забезпечують надійного і ефективного захисту вказаного права. Це означає,
що зазначені проблеми потребують ґрунтовного спеціального дослідження.
Оскільки реалії сучасності зумовлюють необхідність переглянути усталені
підходи до захисту прав інтелектуальної власності, принаймні, кримінальноправовими та цивільно-правовими засобами [2].
363

Відповідальність за чинним законодавством за порушення права
інтелектуальної власності не може стримати масштаби правопорушень у цій
сфері. Привертає до себе увагу і високий рівень піратського програмного
забезпеченням, який не тільки шкодить іміджу України, але й серйозно
гальмує наш економічний розвиток. У розвинутих країнах світу до 12% ВВП
становить інтелектуальна власність, – говорить Д. Ключніков, менеджер по
легалізації ПО компанії Майкрософт Україна. За результатами дослідження
аналітичної компанії ІДС, лише при 10% зниженні рівня комп’ютерного
піратства в нашій країні фінансові вливання в національну економіку
складуть до 1 млрд. доларів [1].
Інтелектуальні продукти, пов’язані з розробкою, виробництвом і
використанням лікарських засобів (ЛЗ) посідають особливе місце серед
інших об’єктів інтелектуальної власності. Зумовлено це насамперед тим, що
ці продукти належать до соціально важливої продукції і відіграють визначну
роль у забезпеченні здоров’я населення та якості його життя [4].
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що актуальність і значущість
проблеми захисту інтелектуальної власності не викликає сумнівів. Крім того,
необхідно аналізувати міжнародне законодавство і позитивні моменти щодо
захисту прав інтелектуальної власності впроваджувати в Україні. На
сучасному етапі 20річчя країни гостро постає питання про необхідність
посилення ролі держави до такого національного багатства як інтелектуальна
власність. Доцільно визначити єдині методологічні підходи щодо виявлення
правопорушень у цій сфері та розміри шкоди (матеріальної, моральної) від
дії, що порушують права власника об’єкта інтелектуальної власності.
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Сучасні науковці, зазначають, що існуюча система фізичного виховання
в Украйні не досягає поставленої мети – зміцнення здоров’я населення,
оскільки спостерігається збільшення дітей з хронічними захворюваннями.
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В умовах розвитку сучасного суспільства важливе місце займає фізична
культура, яка забезпечує його формування та є частиною загальної культури.
Основне завдання суспільства − забезпечення оптимального життя людей. В
останні роки значно зросла кількість досліджень з проблем у фізичному
вихованні студентів.
Впровадження в процес навчання з фізичного виховання нових форм і
методик стає дуже важливим і потрібним. Оновлені цілі сучасної вищої
школи зумовлюють актуальність проблеми реалізації інтерактивного підходу
в педагогічній діяльності викладача. Удосконалення процесу фізичного
виховання можливе із використанням активних методів навчання. Це
обумовлено тим, що традиційні (пояснювальні, ілюстративні, репродуктивні)
методи не забезпечують належного творчого розвитку здібностей студентів.
Нововведення, або інновації, характерні для будь-якої професійної
діяльності людини і тому природно стають предметом вивчення, аналізу і
впровадження.
Інновації самі по собі не виникають, вони є результатом наукових
пошуків, передового педагогічного досвіду окремих викладачів і цілих
колективів. Цей процес не може бути стихійним, він потребує управління.
У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої
популярності набули різні інноваційні педагогічні технології: ігрові,
технології навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти,
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять
фізичними вправами, технології орієнтування студента на здоровий спосіб
життя, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології та ін.
Головною ознакою інновації в аспекті ефективного фізичного
виховання: позитивні зміни, які виникають в роботі освітніх установ в
результаті спеціально організованої інноваційної діяльності. Впровадження
такої технології змінює результати освітнього процесу, створюючи при
цьому удосконалені чи нові: освітні, дидактичні, виховні системи; зміст
освіти; методи, форми, засоби розвитку особистості, організацію навчання і
виховання; технології управління навчальними закладами, системою.
Наведемо приклади деяких сучасних інноваційних технологій, що вдало
впроваджені педагогами і викладачами фізичної культури:
• скейтбординг - екстремальний вид спорту, що полягає в катанні,
а також у виконанні різних трюків на скейтборді;
• фрістайл - це „танець на дошці”, виконання трюків під ритмічну
музику;
• бейсбол - спортивна гра з м'ячем, який б'ють битою;
• різновиди аеробіки (степ-, слайд-, аква-; футбол-аеробіка;
танцювальна аеробіка тощо).
Степ-аеробіка являє собою систему стрибків на невеликій платформі.
Але цим не обмежуються і розширюють стандартний аеробний комплекс вправами для м'язів пресу, стегон, силові вправи і розтяжку.
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Слайд-аеробіка — це комплекс вправ на ребристих килимках в
спеціальних шкарпетках. Тут задіяні м'язи ніг. Цей комплекс дуже важливий
для початківця, йому надають перевагу фізично підготовлені люди.
Початківці ж можуть чергувати слайд з іншими різновидами аеробіки.
Аква-аеробіка з'явилась порівняно недавно і вже встигла сподобатись
багатьом. Вона не має протипоказань. Аква-аеробікою займаються в
основному з оздоровчою метою і для задоволення.
Футбол-аеробіка - аеробіка на м'ячах. Використовуючи пружну силу
м'яча, люди, що займаються спалили не одну сотню кілокалорій. Заняття
футбол-аеробікою дають унікальну можливість тренування вестибулярного
апарату, розвитку координації рухів, роблять уроки яскравими і емоційними.
Танцювальна аеробіка — це система вправ, в основу якої покладені
танцювальні рухи. В ході тренувань поліпшується координація рухів,
пластика, зміцнюються м’язи нижньої частини тіла, поліпшується загальна
фізична форма.
Також, заняття фізичної культури буде привабливішим, якщо викладач
зуміє передати сутність упровадження інтерактивних технологій.
Залежно від мети заняття, форм організації навчальної діяльності,
використовуються інтерактивні технології кооперативного, колективногрупового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання дискусійних
питань. Деякі локальні технології використовуються на будь-якому етапі
традиційного заняття, трансформуючи його в інтерактивний. Загалом таке
навчання дає змогу наблизити викладання до нового, особистіснозорієнтованого рівня.
Пропонуємо такі варіанти впровадження інтерактивних технологій в
заняття з фізичного виховання:
¾ Інтерактивні технології кооперативного навчання (групового):
¾ "робота в парах, трійках" (технологія особливо ефективна на
початкових етапах навчання студентів);
¾ "робота в малих групах" (робота в малих групах використовується,
коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи для вирішення
проблеми, що потребують колективної роботи, розуму).
¾ Інтерактивні технології колективно-групового навчання:
¾ "мозковий штурм" (відома інтерактивна технологія колективного
обговорення й виконання вправ).
¾ Технологія ситуативного моделювання:
¾ "імітаційні ігри" – це процедури з виконання певних простих
відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої
дійсності.
Таким чином, саме нові шляхи, засоби й раціональні методи, що
використовуються в заняттях фізичного виховання і створені в процесі
творчої співпраці викладачів та студентів, виокремлюємо як інноваційні
(новітні) технології фізичного виховання, що надають перспективності у
подальшому навчанні.
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ
ПЕРІОД В УКРАЇНІ
Актуальність комплексного осмислення професійної орієнтації в
сучасних умовах пов’язана в першу чергу з тим, що профорієнтаційна робота
в незалежній Україні тільки починає складатися в цілісну систему, лише
починають зароджуватися її окремі елементи та рівні.
В нашій державі молоді фахівці представляють інтелектуальний і
професійний потенціал майбутнього розвитку країни. Формування
конкурентоспроможної української економіки та її інтеграція до світового
простору потребує не тільки покращання організаційної та технологічної
структури національної економіки, а й реформування ринку праці і
підвищення конкурентоспроможності молодих фахівців на ньому.
Цією проблематикою займався ряд українських вчених : С. І. Бандур,
Д. П. Богиня [1], О. А. Грішнова [2], І. Ф. Гнибіденко, С. М. Злупко,
Е. М. Лібанова, В. А. Скуратівський [3], В. В. Онікієнко, В. М. Петюх,
М. І. Хмелярчук.
Правильний вибір професії залежить від особистості й сукупності
факторів, які є в основі пробудження інтересу до професії й визначають її
вибір. Ці фактори бувають об’єктивними й суб’єктивними. Так, наявність
професії та необхідність цієї професії у сфері матеріального виробництва
можна визначити як об’єктивні фактори, а особистісне бажання працювати за
цією професією, придатність людини до неї як суб’єктивні.
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У 90-х роках XX століття, після здобуття Україною незалежності і
початку розвитку підприємств недержавної форми власності, з’явилася
потреба у фахівцях нових спеціальностей, підготовку яких вищі навчальні
заклади не здійснювали або здійснювали в недостатній кількості [3].
Трансформація українського суспільства повинна розпочинатися з
системи освіти, яку необхідно переводити на управління: і за завданнями і за
результатами, що стало можливим унаслідок виникнення кваліметричних
моделей, які називаються факторно-критеріальними.
За останні роки в Україні на ринку праці бракує фахівців інженернотехнічних спеціальностей. Ця ситуація склалася внаслідок того, що в Україні
підприємства припиняють свою виробничу діяльність або заробітна платня
на них є мізерною. Випускники вищих технічних навчальних закладів не
знаходили собі роботи за спеціальністю з гідною заробітною платнею і
вимушені були змінити професію. Так, на багатьох підприємствах зараз
склалася така ситуація в кадровому забезпеченні, коли посади спеціалістів і
головних спеціалістів обіймають люди пенсійного віку або молодь, яка
здобула спеціальність вже після 2000 року, тобто немає золотої середини. А
попит на фахівців інженерно-технічних спеціальностей зростає внаслідок
появи значної кількості малих і середніх підприємств та відновлення роботи
колишніх, побудованих за часів СРСР, великих підприємств.
Все це дає змогу працівникам обирати собі роботу на вигідних умовах.
Керівництво вже не сумнівається в необхідності утримувати кваліфікованих
працівників в організації, адже саме люди, з їх кваліфікацією і мотивацією, є
тією рушійною силою, завдяки якій організація в цілому досягає необхідного
рівня конкурентоспроможності. Тому, крім пошуку та підбору персоналу,
перед кадровими службами постають питання оцінювання, навчання та
мотивації, тобто управління персоналом.
В Україні ситуація у сфері зайнятості є складною. По-перше, через
низький рівень оплати праці зайнятість в Україні гарантує лише соціальний
статус, але не прибуток, як це є в державах з нормально функціонуючою
ринковою економікою. По-друге, рівень безробіття в Україні, згідно з
методологією МОП, становив 10%. До кінця року, за раніше оприлюдненими
прогнозами МОП та Міжнародного валютного фонду, безробіття в Україні
зросте до 12%. По-третє, спостерігається відтік робітників з легальної
економіки в тіньову сферу. Водночас в Україні відбувається демократизація
підходів до розв’язання проблем зайнятості та безробіття, з’являється
розуміння того, що перша з цих проблем є значно ширшою, ніж друга, і що
обидві вони потребують врегулювання в межах економічної та соціальної
політики [4].
Центральною проблемою в перехідному суспільстві є проблема вибору.
Люди постійно змушені робити вибір між різними моделями економічної
поведінки. Чим більше людей може здійснювати самостійний і правильний
вибір, тим вищий рівень розвитку демократії і свободи в суспільстві. Вибір
завжди похідний від знань, інформованості, самосвідомості й волі того, хто
вибирає. Не останню роль у цьому відіграють моральні норми та принципи.
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Успіх економічної поведінки людини врешті-решт залежить від правильності
вибору.
Проте, слід зазначити, що ціннісні орієнтації людини в останні 30-40
років перетерпіли помітні зміни; особливо це стосується значимості праці. У
радянський час, в 1960-і − першій половині 1970-х рр., цінність цікавої
роботи в молоді була на першому місці, її вибирало не менш 2/3
респондентів; тепер вона на четвертому місці [1].
Проблема безробіття в Україні виникла і загострилась під час переходу
економіки на ринкові рейки. В процесі переважно неефективного розпродажу
державних підприємств уряд самоусунувся від ролі головного суб’єкта
системи
соціального
захисту,
зокрема
від
надання
гарантій
працевлаштування населенню. Відмовилися від вирішення проблем
зайнятості, створення й збереження робочих місць також і недержавні
структури. Цим пояснюється поява і зростання масового безробіття.
Безперечною перевагою України є її інтелектуальний, професійний
потенціал. Його поєднання з природними можливостями створює реальні
передумови посісти почесне місце у світовому процесі, розвивати
виробництво, покращити соціально – економічне становище держави.
Розв’язання проблеми зайнятості молоді передбачає вирішення цілого
комплексу завдань, зокрема: створити дієвий механізм розподілу державного
замовлення на підготовку молодих фахівців; включити до навчальних
програм обов’язкового стажування студентів останніх курсів на
підприємствах для отримання практичного досвіду роботи; запровадити
моніторинг ситуації на ринку освітніх послуг та ринку праці для
забезпечення оптимізації їх взаємодії; збільшити зацікавленість
підприємницьких структур у співпраці з молодіжним сегментом ринку праці;
посилити мотивацію молодих людей до легального працевлаштування [2].
Для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці
необхідно здійснити наступні кроки: прийняти порядок формування та
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, враховуючи
потреби ринку праці; заохочувати навчальні заклади та підприємства до
співпраці в сфері профорієнтації; залучати українських науковців до участі в
роботі молодіжних центрів праці та наданні рекомендацій щодо покращення
їх діяльності; сформувати державний механізм підтримки молодіжного
підприємництва; створити дієву
систему профорієнтації молоді на
затребувані професії та забезпечити індивідуальний підхід щодо надання їй
профорієнтаційних послуг.
Молодь – це не лише специфічні вікові ознаками, а й насамперед
важливе суспільне призначення провідник демографічного, соціально економічного, політичного та духовного поступу, – що вимагає від держави
приділення особливої уваги проблемам зайнятості молоді.
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ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ У ПРАВОВІЙ
СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Застосування будь-яких адміністративних стягнень базується на
принципах законності, гумaнізму, глaсності, невідворотності покарання тощо.
Визначення адміністративного стягнення визначається як матеріалізований
вияв адміністративної відповідальності за непрaвомірну поведінку особи, яка
вчинила адміністрaтивний проступок і повиннa відповісти за свої протипрaвні
дії та понести за це відповідне покaрання.
Проблемам правової природи та порядку застосування адміністративних
стягнень тією чи іншою мірою присвятили свої праці А. Ахмедов, Є. Додін,
І. Голосніченко, М. Масленніков, Т. Кравцова, А. Комзюк, А. Шергін,
В. Колпаков, С. Скворцов та ін.
Метою статті є визначення правових аспектів правового регулювання
застосування адміністративних стягнень.
Адміністративна відповідальність – це один з видів юридичної
відповідальності. Вона реалізується шляхом зaстосування до винних осіб
адміністративних стягнень, тобто у своїй сукупності вони й складають систему
заходів
адміністративної
відповідальності.
Загальною
особливістю
адміністративних стягнень є їх виховний, репресивний, карaльний та
профілактичний характер. Вони застосовуються лише до винних у вчиненні
адміністрaтивних проступків осіб [1].
Систему адміністративних стягнень закріплено у ст.24 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (КУпАП), а саме:
- попередження (ст.26);
- штраф (ст.27);
- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом правопорушення (ст.28);
- конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об'єктом адміністративного правопорушення (ст.29);
- громадські роботи (ст.31);
- виправні роботи (ст.31);
- адміністративний арешт (ст.32).
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В зaлежності від характеру впливу на особу науковці виділяють: особисті
(попередження, адміністрaтивний aрешт, громaдські роботи); мaйнові (штрaф,
оплaтне вилучення предмета, конфіскація предмета, виправні роботи); особисто
- майнові (позбавлення спеціального права).
Адміністративні стягнення накладаються в межах, установлених
нормативним актом, який передбачає відповідальність за вчинене
правопорушення, у точній відповідності до Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Правилами накладення адміністративного стягнення є, по-перше, те, що за
вчинений проступок накладається стягнення тільки того виду, який
встановлено в санкції відповідної статті КУпАП. По-друге, стягнення
накладається в точно визначених законодавством межах. Це означає, що існує
заборона до застосування стягнення нижче нижньої межі, передбаченої
санкцією відповідної статті, або навпаки, перевищення максимальної межі.
По-третє, додаткові стягнення накладаються лише у разі передбачення їх в
законі. По-четверте, при накладанні адміністративного стягнення повинні бути
дотримані вимоги щодо підвідомчості справ, строків давності, наявності складу
проступку тощо [2].
Деякі з видів адміністративних стягнень взагалі не можуть застосовуватися
до певних категорій громадян. Наприклад, позбавлення права керування
засобами транспорту не може застосовуватись до осіб, які користуються цими
засобами в зв'язку з інвалідністю, за винятком випадків керування в стані
наркотичного, алкогольного чи іншого сп'яніння, а також у разі невиконання
вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Позбавлення
права полювання не може застосовуватись до осіб, для яких полювання – це
основне джерело існування. Адміністративний арешт не може бути
застосованим до осіб, які не досягли вісімнадцяти років; до вагітних жінок;
жінок, які мають дітей віком до дванадцяти років; до інвалідів першої і другої
груп. До військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія
дисциплінарних статутів, не застосовуються адміністративний арешт і виправні
роботи [3].
Адміністрaтивні стягнення, як правило, полягають у позбавленні або
обмеженні певних прав, благ. Цим досягається мета покарання порушника,
запобігання скоєння нових правопорушень. Сaме покарання виступає
необхідним засобом виховання правопорушника. За вчинений проступок
громадянин або позбавляється будь-якого суб'єктивного права, або
обмежується його правосуб'єктність, або на нього покладаються спеціальні
"штрафні" обов'язки. Конституція України визначає адміністративні стягнення,
- як зaходи примусу, що застосовуються уповноваженими державними
органами, як правило виконавчої влади, від імені держави до осіб, винних у
скоєнні адміністративного правопорушення [1, с. 144].
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Сучасний світ – світ нових відкриттів. Щоб у ньому вижити, необхідно
постійно змінюватися разом з ним і постійно здобувати нові знання та навички.
На теперішньому швидкому етапі розвитку економіки, підприємства та
організації мають постійно еволюціонувати для задоволення потреб ринку.
Одним із головних задач менеджменту є створення механізму приведення в дію
всіх ланок організаційної структури фірми, який би забезпечував координацію
діяльності працівників і заохочував їх до ефективного виконання заданих
функцій згідно з визначеними цілями і завданнями. Тому в сучасних умовах
велика увага повинна приділятись мотивації як засобу комунікації, яка відіграє
важливу роль для підвищення управлінської ефективності.
Сьогодні в Україні мотивація є одним із інструментів комунікаційного
процесу, при чому підприємства користуються тільки деякими її елементами.
Така ситуація визначає необхідність створення цілісної системи мотивації праці
персоналу, орієнтовної на піднесення потенціалу персоналу та результативність
функціонування організації в цілому. Вирішення цього завдання є науковою
проблемою, тому розв’язання цієї проблеми потребує удосконалення науковотеоретичного й методичного забезпечення.
Мотивація - це процес спонукання людей до праці, який передбачає
використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або
цілей організації [3, c. 34].
Жодна дія людини не відбувається без мотивації. Система мотивації
повинна передбачати цілий комплекс факторів, направлених на стимулювання
ефективного виконання працівниками своїх функціональних обов’язків.
Найбільш дієвим на сьогодні є матеріальний аспект мотивації, основна мета
якого – стимулювання виконавців за те, на що вони реально впливають.
Наприклад, працівники, робота яких впливає на величину прибутку (термінів
виконання, обсяги та якість роботи тощо), так і мотивуються за досягнення
планових показників прибутку, якості роботи тощо. Стосовно концептуального
підходу до мотивації управлінського персоналу підприємства, то їхньою
результативністю буде чітке виконання встановлених регламентів, норм,
інструкцій, умов контракту.
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Створення ефективних комунікацій як усередині, так і поза організацією
досягається за допомогою добре організованого комунікативного процесу.
Комунікаційний процес визначають як обмін інформацією між двома або більше
людьми. Основною метою комунікаційного процесу є забезпечення розуміння
інформації, що є предметом обміну повідомлень.
Неминучою складовою для реалізації результативної політики комунікації
на підприємстві виступає мотивуючий навик управління, який при проведенні
корпоративної політики сприяє підвищенню показників діяльності організації та
рівня задоволеності працівників працею, формуванню почуття співпричетності в
роботі організації. Для цього керівнику, по-перше, важливо знати механізм
розвитку комунікаційних процесів, характер впливу зовнішніх умов на досягнуті
результати і, по друге, мати навички, необхідні для ефективного обміну
інформацією. У різних ситуаціях навіть може знадобитися спеціальний
співробітник в організації, на якого варто покласти обов’язки того, хто вивчає і
удосконалює систему комунікацій в організації [1, c. 177-179].
Комунікації є невід’ємним атрибутом процесу управління. Вони зв’язують
окремі елементи організації у єдине ціле, даючи можливість координувати їх дії,
аналізувати успіхи та невдачі тощо. Мотивація в корпоративному співтоваристві
поширюється по своєрідній геометрії комунікацій. По горизонтальній площині
передається інформація на одному і тому ж організаційному рівні. За
вертикальної - спілкуються «верхи» з «низами». При цьому швидкість руху
комунікаційних потоків залежить від вибраного методу корпоративної
комунікації на підприємстві чи організації. Правильно вибраний метод
комунікації значною мірою полегшує обмін інформацією, її сприйняття. Якщо
комунікації налагоджені погано люди можуть невірно розуміти чого ж хоче від
них керівництво, або від цього можуть страждати міжособистісні відносини
[2, с. 158 – 161].
Оскільки комунікації є однією з найважливіших складових управління,
керівнику необхідно намагатися стежити за комунікаційним процесом, виявляти
бар‘єри на кожному його етапі і намагатися усувати їх використовуючи як
мотиваційні, так і організаційні навики та вміння з метою підвищити
ефективність роботи і сприйняття інформації на підприємстві. Мотив в
комунікації це покращення міжособистісних стосунків, які є дуже важливими на
підприємстві. Мотивація на підприємстві - складний, але важливий процес. Саме
комунікація відіграє важливу роль у побудові системи мотивації співробітників.
Завдяки комунікації виявляються потреби співробітників, а канали комунікації
забезпечують поширення мотиваційної інформації. Відбувається кругообіг
символічної інформації між керівниками і підлеглими, саме тому комунікації
«згори вниз» необхідні для того, щоб вищі рівні управління своєчасно доводили
до нижчих рівнів управління інформацію про проблеми і досягнення в
організації, про можливі зміни в організації виробництва і праці, про можливі
скорочення в організації тощо.
Отже, мотивація на підприємстві є однією з найважливіших складових
управління і є неможливою без комунікації.
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На нашу думку, комунікація «згори вниз» є найефективнішою ,тому що
отримуючи інформацію напряму, або ж спілкуючись з керівництвом,кожен
працівник буде почувати себе індивідом та особистістю,і що він справді має
велике значення для організації. Як наслідок такої комунікації, результати
діяльності підприємства мають покращитися внаслідок хорошої мотивації
кожного працівника зокрема,що безпосередньо вплине на їхню працездатність,
бажання добре проявити себе, бути креативними,незвичайними, нестандартними
та я яскравими в роботі.
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Сучасний світ змінюється дуже швидко. Доцільно стверджувати, що в
межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які
стосуються всіх сторін існування людини. ХХІ століття кидає виклик усім
галузям людської діяльності. Будь-які зміни, які відбувають в процесі
розвитку, вимагають від особистості винахідливості, гнучкості, творчого
підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в
нестандартних ситуаціях
Фізична культура є основним показником здоров’я в суспільстві. На
жаль, на сучасному етапі розвитку суспільства, стан здоров'я населення
України є вкрай незадовільним. Взагалі, сама проблема охорони здоров'я є
найгострішою соціальною проблемою не тільки нашої, а й багатьох інших
країн світу. У порівнянні з економічно розвиненими країнами світу, в Україні
дуже високою є передчасна смертність населення; підвищений рівень
захворюваності серед малозабезпечених сімей; поширені епідемії
туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу; досить поширеними є захворювання
серцево-судинної системи та онкологічні захворювання.
Так, майже 90 % дітей, учнів та студентів мають різні відхилення в стані
здоров’я, у понад 50 % обстежених – незадовільна фізична підготовка.
Близько 61 % молоді віком 16–19 років мають низький і нижчий від
середнього рівні фізичного стану [1].
Як майбутні фахівці з вищою освітою, студенти значною мірою
визначають майбутнє нашої держави. Відповідно до цього, вони повинні
мати не тільки високий рівень професійної підготовленості, але й бути
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фізично витривалими, працездатними і здоровими. Однак спостерігається
тенденція погіршення стану здоров'я студентів, які навчаються у вищих
навчальних закладах. З кожним роком збільшується кількість студентів, котрі
займаються у спеціальних медичних групах. Дані групи формуються у
зв’язку з слабким фізичним розвитком та низьким функціональним станом
студента.
Вивчення наукових досліджень О. Губарєвої, Л. Лубишевої, Г. Попова,
В. Селуянова з проблеми інноваційних технологій фізичного виховання
студентів засвідчує, що вони розробляються таким чином, щоб бути
оптимально розвивальними й при їх застосуванні створювалися сприятливі
передумови для перебігу виховного процесу. Це пов’язано з тим, що для
студентів головною метою фізичного виховання є подальше покращення
рівня фізичної культури, поглиблення знань про фізичну підготовленість,
формування позитивного ставлення до систематичних занять фізичними
вправами як із спортивною, так і оздоровчою спрямованістю. Теоретичні ж
засади
здоров’я
зберігаючих
технологій,
підвищення
фізичної
підготовленості та рухової активності молоді мають визначальне значення у
створенні інноваційних технологій фізичного виховання студентів [3].
Безпосередньо, за термінологією, інновація (відновлення, новинка,
зміна) — система або елемент педагогічної системи, що дає змогу ефективно
вирішувати поставлені завдання, які відповідають прогресивним тенденціям
розвитку суспільства [2].
Взагалі, мета роботи викладача фізичного виховання це, перш за все,
підвищення рівня навчально-виховного процесу шляхом удосконалення
форм та методів роботи щодо залучення студентів до систематичних занять
фізичною культурою і спортом; формування умінь до засвоєння рухових дій.
Одними з основних цілей будь-якого викладача при використанні
інноваційних технологій – це добір форм та напрямів роботи, які будуть
спрямовані на залучення студентів до свідомого ставлення до свого
здоров’я, стану фізичної підготовленості.
Ознаками інноваційних технологій є:
1. Концептуальність (опора на конкретну наукову концепцію або
систему уявлень).
2. Інноваційність (створення, сприйняття, освоєння і оцінювання
нововведень; упровадження та розповсюдження педагогічних інновацій).
3. Проектованість (гарантоване досягнення цілей; проектування
навчально-виховного процесу, його алгоритмізація).
4. Системність (наявність ознак системи: логіка процесу, взаємозв’язок
усіх його складових, цілісність).
5. Керованість (наявність цілепокладання, можливість постійного
зворотного зв’язку; поетапність діагностики; корекція результатів).
6. Ефективність (ефективність за результатами та оптимальність за
затратами, гарантованість досягнення визначеного стандарту навчання).
7. Можливість відтворення (можливість використання інноваційної
технології в інших навчальних закладах) [2].
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Важливо впроваджувати в навчальний процес комплекси загальної
фізичної підготовки різними способами. Один з таких способів називається
круговим тренуванням. Досить корисно, для молоді на заняттях фізичною
культурою придбати не лише технічні навички, але і навички організатора. З
цією метою рекомендується студентам допомагати викладачеві в підготовці
навчального процесу. Наприклад: самостійно готувати огляд спортивних
новин за тиждень в місті, країні, світі та випускати різні інформаційні
бюлетні «Новини спорту», розробляти комплекси загальних розвиваючих
вправ для розминки, вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання.
В студентів виховуються ті якості, які характеризують їх відношення до
тієї чи іншої справи. А саме: цілеспрямованість, працьовитість, сумлінність,
наполегливість, самостійність, винахідливість. Також розвиваються і
обов'язкові специфічні вольові якості: рішучість і сміливість, витримка і
самовладання, наполегливість і завзятість, які потрібні їм в майбутній
трудовій діяльності і сприяють кар'єрному зростанню.
Протягом навчального і позанавчально
процесу необхідно
забезпечувати умови для поступового переходу від колективно-розподільних
форм навчальної діяльності до її індивідуальних форм, що спираються на
самостійну роботу молоді і перехід до саморегуляції та самокоррекції.
Розвиток освіти ХХІ століття спонукає до оновлення різних методів та
прийомів навчання, а також використання в навчально-виховному процесі
інноваційних технологій. Адже саме здорова людина матиме змогу
реалізувати свій талант.
Інноваційні процеси в системі фізичного виховання диктуються новими
соціально-економічними умовами, соціальними запитами суспільства. Перед
педагогами стоїть важливе завдання - виховати та підготувати молодь,
спроможну активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного
суспільства, пов’язаний з інформацією.
Отже, широке коло застосування інноваційних технологій, які,
безперечно, сприяють ефективності педагогічного процесу, можуть
перетворити організацію навчального процесу з фізичного виховання на
високопродуктивний, мотивований та інноваційний процес формування
всебічно розвиненої особистості.
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ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
Здоров’я та соціальне благополуччя населення є визначальною ознакою
сталого розвитку суспільства, а також основою життєспроможності держави.
Сьогодні безпосередня увага звертається на формування здорового способу
життя молоді, яка виступає головним ресурсом у навчальному процесі.
Збереження та зміцнення здоров’я залежить від рівня сформованості у
молодого покоління здоров’язберігаючої компетентності, яка є сукупністю
ціннісних орієнтацій, здоров’язберігаючих знань, умінь і навичок та
особистісних якостей здобувачів вищої освіти.
Мета фізичного виховання – формувати у здобувачів вищої освіти
дбайливе ставлення до власного здоров’я, комплексно розвивати фізичні та
психічні якості, сприяти творчому використанню засобів фізичного
виховання в організації здорового способу життя.
Одним із засобів його реалізації є організація здоров’язберігалючого
освітнього середовища, спрямованого на забезпечення умов для збереження
й зміцнення здоров’я студентської молоді, формування в неї знань, умінь та
навичок здорового способу життя. Важливою змістовною складовою
частиною такого простору є здоров’язберігаючі технології. Від цілісності та
систематичності їхнього використання залежатиме й ефективність
фізкультурно-оздоровчої роботи у вищому навчальному закладі. [1]
До основних показників ефективності управління здоров’язберігаючим
простором у вищому навчальному закладі відносяться динаміка
захворюваності студентів, фізична працездатність, мотивація до навчання,
сформованість здорового способу життя, компетентність викладачів у
питаннях зміцнення і збереження здоров’я. [2]
Важливим моментом у збереженні здоров’я молоді є необхідність
усвідомлення важливості здорового способу життя, моральне, психічне та
фізичне самовдосконалення, дбайливе ставлення до власного здоров’я та
здоров’я оточуючих. Разом з цим, недостатньо високий рівень культури
здоров’я є однією з найважливіших причин, що призводить до погіршення
стану здоров’я людини. Важливо зазначити, що на сьогодні спостерігається
небезпечна тенденція щодо поширення алкоголізму, тютюнопаління та
зростання наркоманії й токсикоманії серед молоді. Також, статистика
свідчить, що протягом останніх років підвищується рівень захворюваності на
туберкульоз, грип, СНІД, кишкові інфекції, гепатит, наркоманію та ін. [3]
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Вчені стверджують, що ефективність формування здорового способу
життя вимагає активного залучення молоді до здоров’язберігаючого процесу,
формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного
здоров’я. Категорія «здоров’язберігаючі технології» поєднує в собі чисельні
напрями
формування
здоров’я
молоді.
Більшість
вчених
під
здоров’язберігаючими технологіями розуміють:
• сприятливі умови навчання, а саме: відсутність стресових ситуацій,
адекватність вимог, методик навчання та виховання;
• оптимальна організація навчального процесу, відповідно до вікових,
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм;
• повноцінний та раціонально організований руховий режим. [4]
Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій передбачає
використання медико-гігієнічних та фізкультурно-оздоровчих технологій, а
також технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.
В останні роки здоров’я здобувачів вищої освіти стає справжньою
проблемою, що пов’язана з цілою низкою екзогенних і ендогенних факторів
– погіршенням екологічного середовища, збільшенням різних залежностей,
таких, як паління, вживання алкоголю, наркоманія, ігроманія, ІНТЕРНЕТ–
залежності, підвищенням розумових та психічних навантажень, зменшення
фізичної активності, появою нових інфекційних захворювань, таких, як
СНІД, зменшенням вольового контролю поведінки. Відповідно виникає
необхідність створення здоров’язберігаючого середовища у вищих
навчальних закладах.[5]
Модернізація освіти спонукає до пошуку нових освітніх і виховних
технологій, до впровадження нетрадиційних форм і методів навчання та
виховання. Ці технології та методи навчання спрямовують здобувачів вищої
освіти на краще розуміння навчального матеріалу з предмета «Фізичне
виховання», а також бажання студентської молоді поліпшити свої спортивні
досягнення та власне здоров’я. [6]
Впровадження та використання інноваційних технологій, дає
можливість встановити позитивне ставлення молоді до занять з фізичного
виховання та допоможе досягти значного покращення здоров’я.[7]
Отже, проблема здоров’я набула в наш час загальнопланетарного
значення і розглядається як така, що становить небезпеку подальшому
розвитку людства. Відвернути імовірну небезпеку можливо шляхом
формування здорового способу життя молоді та людства всіх країн світу.
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В
УКРАЇНІ
Наша держава розвивається в часи активної, динамічної інтелектуальної
діяльності. Важливим завданням розвитку України на сучасному етапі є
створення ефективної інноваційної системи, яка спроможна забезпечити
технологічну модернізацію національної економіки, підвищити її
конкурентоспроможність на основі передових технологій.
Правові аспекти охорони інтелектуальної власності в Україні
досліджувались в наукових публікаціях О. Д. Святоцького, І. І. Дахно, О. М.
Мельника, О. А. Підопригори, Ю. М. Капіци та інших. При вагомій науковій
та практичній значимості цих досліджень не всі питання цієї багатогранної
проблеми знайшли своє вирішення.
Забезпечення реалізації та захисту прав усіх учасників (суб’єктів)
відносин інтелектуальної власності належить сьогодні до пріоритетних
завдань правового регулювання. Цьому сприяє ряд факторів, у тому числі
формування здатного для його втілення у життя законодавства та
повноцінної судової практики, завдяки якій формуються узагальнені єдині
підходи до вирішення спорів, пошук адекватних форм і способів захисту
прав авторів, виконавців, винахідників, розвиток наукових досліджень та ін.
Законодавство про інтелектуальну власність за своїм характером є
комплексним, його основу, як відомо, становлять положення Конституції
України, яка у ст. 41 закріплює право кожного володіти, користуватися і
розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної творчої діяльності, а у
ст. 54 - гарантує громадянам свободу літературної, художньої та технічної
творчості, захист інтелектуальної власності, їх авторських прав, моральних і
матеріальних інтересів, які виникають у зв’язку з різними видами
інтелектуальної діяльності.
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Норми про захист права інтелектуальної власності знайшли своє
відображення у Цивільному, Господарському, Кримінальному кодексах
України, у Кодексі України про адміністративні правопорушення та у
спеціальних законах України у сфері інтелектуальної власності. На
виконання законодавчих актів у цій сфері сьогодні розроблено і діє близько
100 підзаконних актів.
Питання щодо місця та статусу норм у сфері інтелектуальної власності в
системі права набувають сьогодні досить принципового значення. Так,
джерелом права на конкретний результат творчої діяльності є відповідна
норма закону, що визначає першого правоволодільця, або положення
договору між учасниками створення такого результату, а кожний наступний
володілець інтелектуальної власності зобов’язаний надати документальне
підтвердження отримання прав. Управління інтелектуальною власністю
повинно відстежувати правові підстави для визнання конкретних результатів
творчої діяльності інтелектуальною власністю.
Сьогодні причина більшості порушень прав інтелектуальної власності
має економічний характер і лежить у монополії цього права. Тільки
монополіст – правоволоділець має абсолютні права на конкретний об’єкт
інтелектуальної власності, володіє правом на використання такого об’єкта,
має можливість монопольно встановлювати завищені ціни не лише на об’єкт
інтелектуальної власності, а й на товар, в якому втілений такий об’єкт.
Порушники прав інтелектуальної власності, здійснюючи продаж
контрафактних товарів, намагаються отримати більші прибутки внаслідок
проведення демпінгової цінової політики. Так, зменшуючи ціну на
контрафактну продукцію і збільшуючи обсяги виробництва, вони можуть
отримувати додаткові доходи, у той час, як правовласники такої можливості
не мають. Саме тому заходи цивільної, адміністративної і кримінальної
юридичної відповідальності не можуть дати позитивних наслідків без
врахування дії економічних законів. Тому інтелектуальна власність може
виступати не тільки двигуном, а й певним гальмом для суспільного розвитку.
Підтвердженням цього є те, що інтелектуальна власність, починаючи з
продуктів харчування, ліків, технічних засобів, технологіями та Інтернет
впливає на розвиток суспільства. А права інтелектуальної власності по суті
тільки забезпечують децентралізовану систему інновацій у науці та культурі.
Тому законодавство у сфері інтелектуальної власності повинно мати
комплексний характер для регулювання режиму того чи іншого об’єкта
інтелектуальної власності. Для цього, як правило, включаючи положення
цивільного,
фінансового,
адміністративного,
конституційного,
процесуального законодавства тощо.
Питання правотворення у сфері оптимізації інтелектуального розвитку
країни, удосконалення управління системою інтелектуальної власності
потребує постійної уваги з боку держави. У контексті зазначеного вище
вбачається доцільним розглянути основні базові або пріоритетні напрями
правотворення у сфері інтелектуальної власності країни. Перший напрям – це
необхідність удосконалення нормативно-правової бази інтелектуальної
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власності та удосконалення механізмів захисту прав у цій сфері. Другий
напрям – це удосконалення процедур захисту прав авторів та володільців
виключних прав інтелектуальної власності. Третій напрям – це
правотворення в галузі охорони та захисту авторського права й суміжних
прав. Четвертий напрям – це кадрові проблеми. Сьогодні надзвичайно
важливою залишається необхідність підготовки спеціалістів з питань
інтелектуальної власності та поширення знань, рівня культури й освіти у
зазначеній сфері. П’ятий напрям – це здійснення міжнародної політики з
метою підвищення міжнародного іміджу нашої держави та її впливу на
міжнародні процеси у сфері інтелектуальної власності.
Важливим
напрямом удосконалення системи
захисту прав
інтелектуальної власності, забезпечення фінансової стабільності установ, які
займаються інноваційною діяльністю, розвитку венчурного бізнесу,
стимулювання НТП, зростання довіри до суб'єктів інноваційного процесу,
поступової інтеграції України до світової системи господарювання та
зміцнення конкурентних позицій вітчизняних суб'єктів господарювання є
розвиток страхування інтелектуальної власності та приведення цієї галузі у
відповідність до світових стандартів.
Незважаючи на те, що в Україні існує система охорони прав
інтелектуальної власності, яка відповідає міжнародним стандартам,
необхідно вирішувати на законодавчому рівні питання наближення до
законодавства Євросоюзу в сфері охорони промислової власності, а саме у
сфері: попередження порушень прав винахідників непрямого використання
винаходів, ліцензування, перехресного ліцензування, запровадження
податкових пільг не тільки для винахідників, а й для підприємців, що будуть
використовувати винахід. Удосконалення правотворення у сфері
інтелектуальної власності повинно відбуватися комплексно й послідовно,
спираючись на відповідну спеціальну національну програму, яка
підпорядкована не швидкоплинним інтересам тих або інших політичних та
комерційних сил, а інтересам усього суспільства.
Отже, на сьогодні в Україні є ціла низка проблем, пов'язаних із захистом
прав та економічних інтересів суб'єктів інноваційного процесу, створенням
належних соціально-економічних умов для розвитку цивілізованого ринку
інтелектуальної власності, забезпеченням трансферу сучасних технологій,
міжнародного обміну інформацією та знаннями. Для удосконалення системи
запобігання, виявлення та припинення несанкціонованого використання
прав на об'єкти інтелектуальної власності необхідно проводити активну
роз'яснювальну роботу, зокрема соціальну рекламу, тематичні радіо- та
телепередачі; підготовку та розповсюдження популярних видань,
направлених на зміну стереотипів, що панують у суспільстві, щодо
порушення прав інтелектуальної власності.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Європейський Союз – унікальне формування, що не має аналогів в
історії і є результатом еволюції міжнародної політики. Більшість країнзасновників та «ключових держав» ЄС (Франція, Німеччина, Велика
Британія, Португалія, Іспанія) більше ста років тому були наймогутнішими
світовими імперіями, що вели постійну боротьбу за колонії та сфери впливу у
різних регіонах планети. На сьогоднішній день Євросоюз є піонером в
області інтеграційних процесів, демонструючи здатність до розвитку за
рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Однак, деякі з них, які на
ранніх етапах європейської інтеграції виступали каталізатором розвитку,
нині перешкоджають йому. Ці фактори можна розділити на внутрішні, які
викликані самою інтеграцією, і зовнішні, що обумовлені глобалізацією
світової економіки.
До перших відносяться протиріччя, що виникли в результаті
реформування наднаціональних інститутів ЄС у зв’язку з новим
розширенням у 2004 р, а також протиріччя між багатими і бідними, що
проявляються в зростаючій поляризації між країнами і регіонами за рівнем
життя.
До групи зовнішніх факторів відносяться розбіжності між країнамичленами з питань зовнішньої і оборонної політики і тісно пов’язане із цим
питання про подальшу передачу функцій з національного рівня до
наднаціонального; наростання конкуренції між Європейським Союзом, з
одного боку, і Сполученими Штатами Америки і Японії – з іншого, з
причини введення валюти євро; складності з доступом іноземних товарів на
ринок ЄС.
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Проблемам інтеграційного розвитку і розширення Європейського Союзу
присвячено наукові праці провідних українських економістів: Білоруса О.,
Будкіна В.,
Гейця В.,
Гунського Б.,
Дудченка М.,
Лук’яненка Д.,
Макогона Ю., Мунтіяна В., Новицького В., Пахомова Ю., Поручника А.,
Румянцева А., Сіденка В., Філіпченка А., Фоміна С., Чужикова В. та інших.
В наукових працях розвиток інтеграційних відносин України з країнами
Європейського Союзу визнається важливим, але обмежується зоною вільної
торгівлі [1, c. 10].
Перед Євросоюзом стоять актуальні завдання здійснення реформ як на
рівні Співтовариства в цілому, так і на рівні окремих країн-учасниць,
орієнтованих на підвищення ефективності державної політики в економічній
і соціальній сферах. Іншими словами, стоять завдання суттєвої модернізації
економіки, її структурного вдосконалення на основі інноваційного розвитку і
підвищення динамічності та ефективності. Європейському Союзу належить
подолати нинішнє відставання від США та Японії по ряду показників
науково-технічного розвитку, перш за все, за рахунок формування і
вдосконалення загальноєвропейської політики в галузі освіти, професійного
навчання і перепідготовки фахівців, формування в решті решт економіки
знання. Підвищення рівня міжнародної конкуренції в інноваційних галузях
вимагає подальшого розвитку і вдосконалення загальноєвропейської
кооперації в області науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
(НД, ДКР) та концентрації спільних зусиль країн-учасниць ЄС на
пріоритетних напрямках наукових досліджень.
В країнах Європейського Союзу зберігаються досить складні соціальноекономічні проблеми, загострюються проблеми в рамках економічного і
валютного союзу («зони євро») Євросоюзу, погіршується демографічна
ситуація, зростає старіння населення. Дана ситуація ускладнюється
зростанням еміграції значної частини економічно активного населення з
країн Центральної та Східної Європи в розвинені країни ЄС. Крім того, існує
небезпека зростання в країнах Європейського союзу неконтрольованої
імміграції населення напливом біженців з країн Азії і Африки, який
породжує і посилює міжнаціональну і соціальну напруженість.
Безробіття є важкою ношею як для індивідуумів, так і для суспільства в
цілому, тому що воно спричиняє зменшення продуктивності, збільшення
податкового тягаря для платників податків та витрат на соціальне
страхування. До розширення Європейського Союзу у 2004 р. більше 20-ти
мільйонів громадян ЄС не мали роботи, що складало близько 10 % загальної
робочої сили. Зараз цю армію поповнили і безробітні з 10-ти нових країн
Європи. У Європейському Союзі більше половини безробітних знаходяться
без роботи, щонайменше, 6 місяців, а одна третина – рік і більше. Така
тривалість безробіття свідчить про те, що рівень професіоналізму серед
робітників має тенденцію до зниження. Як правило, безробіттю піддаються
міські жителі, представники визначених вікових груп (наприклад, молодь) і
національні меншості, тому саме в цих колах найбільш сильні невдоволення
та віддалення від інших членів суспільства, що приводить, в решті решт, до
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підвищення злочинності і соціального безладу, у тому числі до збільшення
кількості неуспішних, неблагополучних сімей, поширенню наркоманії та
інших соціальних проблем [2, c.27].
Актуальними залишаються проблеми відмінностей між країнами Союзу
(а в їх рамках – і окремими регіонами) в рівнях соціально-економічного і
науково-технічного розвитку, збереження відсталих і депресивних районів. В
ході розширення Європейського союзу (враховуючи те, що в останні роки до
нього вступили далеко не найбільш розвинуті країни), ці відмінності не
зменшилися, а, навпаки, зросли. Змінити ситуацію можуть кардинальні
зрушення, пов’язані з переходом економіки Європейського Союзу на шлях
інноваційного розвитку.
Одна з важливих проблем – функціонування єдиної аграрної політики
(ЄАП) Євросоюзу в умовах розширення. Незважаючи на те, що частка
сільського господарства валового внутрішнього продукту (ВВП) Євросоюзу
не перевищує 2,5%, ЄАП – є найдорожчим напрямком діяльності Союзу,
поглинаючи майже половину всіх коштів видаткової частини його бюджету.
Значні субсидії фермерам, істотно завищені ціни для споживачів і надлишки
сільськогосподарських продуктів традиційно викликають критику як
усередині ЄС, так і з боку його основних торговельних партнерів.
Одне з головних протиріч, викликаних інтеграцією – поляризація, що
збільшується між країнами і регіонами за рівнем життя. Проблема
перерозподілу фінансових коштів через бюджет Євросоюзу від багатих до
бідних є одним з наріжних каменів формування бюджету, виділення регіонівбенефіціарів і лобіювання національних інтересів в інститутах ЄС.
Одним з основних конфліктів, що гальмують перехід Євросоюзу на нову
ступінь інтеграції зумовлений складностями функціонування самого
політичного союзу. Найбільш проблемно це виявляється у розбіжностях між
країнами-членами з питань зовнішньої і оборонної політики і тісно пов’язана
із цим подальша передача функцій з національного рівня до
наднаціонального. Можна виділити кілька перешкод, що гальмують
вироблення погодженої зовнішньої політики й політики безпеки з основних
питань і, таким чином, що сильно ускладнюють перехід до політичного
союзу. По-перше, Євросоюз не є державою, не має єдиної національної
території, щоб відстоювати свої національні, політичні, соціальні і культурні
інтереси. По-друге, найбільш великі країни (особливо Великобританія,
Німеччина і Франція) не готові втратити свій вплив на світовій арені на
користь єдиного «євросоюзного» голосу [3, c.69].
Можна зробити висновок, що розвиток інтеграції не можна однозначно
оцінювати тільки з позитивної сторони. З кожним новим розширенням і
переходом на більш сучасний ступінь інтеграції зростає число труднощів,
подолання
яких
ускладнюється
проблемами
інституціонального,
економічного, соціального, культурного характеру. Ці проблеми реальні, але
рішення їх лежить в нових перспективах збільшеного Європейського Союзу:
більше торгівлі товарами і послугами, інтеграція ринків, кращий розподіл
капіталу і потенційно дисциплінуючий ефект, що надається економічній
політиці з боку економічного об’єднання.
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ЗМІСТОВНА ВИЗНАЧЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ ТА
ФАКТОРИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ
В умовах соціально-економічного, етнополітичного, світогляднодуховного пошуку оптимальних моделей трансформації і розвитку
українського суспільства особливого значення набувають ментальнопсихологічні, ціннісно-нормативні та духовні засади.
Етнонаціональна сфера, в межах якої розглядається проблема
національного менталітету, є важливим державотворчим чинником, що надає
державі «укоріненості» у життєдіяльності нації, етносу, слугує
державницькій спрямованості національного поступу, піднімає національні
цінності до меж вседержавних, всенаціональних, вселюдських. Саме завдяки
ментальності поєднуються традиції та інноваційні механізми, що сприяють
самозбереженню народу у річищі національно-самобутнього розвитку,
поясненню його способів мислення та дій.
Серед вчених, які розглядали проблему ментальності, починаючи з
XІX ст., в своїх працях під різними кутами зору, слід виділити таких:
М. Грушевський, М. Костомаров зверталися до проблеми генезису
української ментальності; П. Куліш, М. Гоголь, Т. Шевченко осмислювали
національний менталітет засобами художньої творчості; Г. Сковорода,
П. Юркевич розглядали менталітет як вияв «божественної» сутності людини.
Щодо сучасних вчених, то серед них відзначають: В. Андрущенко, В. Бебик,
І. Варзар, В. Воронкова, С. Грабовський, В. Горбатенко та інші.
Менталітет являє собою, характер та лад людського мислення, що
реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах
сфери підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості,
так і етносу в цілому [4, с. 136].
Простіше кажучи, менталітет (людини, суспільства, народу) – це душа,
специфічне інформаційно-енергетичне поле, що охоплює емоційний,
інтелектуальний та духовний рівні життєдіяльності розгорнутої соціальної
системи. Природне і культурне, раціональне (інтелектуальне) і підсвідоме
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(інтуїтивне), індивідуальне і суспільне – все це «перетинається» та постійно
взаємодіє на рівні менталітету і здобуває кінцеву змістовну складову на
вищих (духовному, моральному та релігійному) рівнях.
Соціальний менталітет несе в собі відбиток логічно неосмислених
історичних традицій, успадкованих від попередніх поколінь стилів та типів
поведінки, особливостей мислення, рис національного характеру, світогляду,
релігії тощо. Тут мається на увазі комплекс всіх елементів душі народу як
психічної подібності людей, що породжує об’єктивний «автоматизм»
інтелектуального та духовного життя [1, с. 36].
Соціально-історичний шлях українців, довкілля, у якому проходить їхнє
життя, вважаються визначальними умовами формування своєрідного
характеру українського народу та його менталітету.
М’який клімат, родюча земля, багатство природних надр, водяних і
лісових ресурсів позбавляли людей, які жили на території України,
агресивності, прагнення до захоплення інших земель, жорстокості, сприяли
утвердженню толерантності стосовно сусідів, тих, хто не посягав на їхню
територію. Життя в щедрих природних умовах робило людей
врівноваженими, звільняло від необхідності побудови суспільства на
принципах жорстокої нормативності, педантичності, виключало постійну
запеклу боротьбу за розширення власного господарства, не налаштовувало на
зовнішню активність, а навпаки, формувало мрійливо-споглядальне
ставлення до світу [1, с. 37].
Більшість дослідників феноменологічного напряму до найусталеніших
рис українського національного характеру відносять: індивідуалізм,
гуманність, демократизм, волелюбність (що часто переростає в анархізм),
толерантність та миролюбність, милосердність, щирість та душевність,
хазяйновитість, оптимізм, честолюбство, інтровертизм тощо.
В українському менталітеті найбільш яскраво простежуються:
індивідуалізм. Український індивідуалізм сформувався завдяки життю в
малому гурті, у родині. Він пов’язаний з обмеженістю, замкненістю,
локальністю кола спілкування. Його вирізняють споглядальність,
самозаглибленість, зосередженість на власних почуттях, відсутність
агресивності, у ньому переважають образно-чуттєве начало, спокій і
безтурботність (квієтичність). Індивідуалізм українців зумовлює
усунення людини від розв’язання проблем суспільства, обмеження її
зв’язків з іншими людьми;
толерантність. Ця складова менталітету українців пов’язана з їхньою
повагою до інших, бажанням порозумітися. Толерантність базується на
архетипі рівності, притаманному українському народу. Українець
«заплющує очі» на всі негаразди, тому його толерантність може
переростати у всетерплячість, яка виступає своєрідним захистом своєї
безпеки, у поступливість, коли людина не може нікому відмовити;
антеїзм. Зумовлює формування відчуття спорідненості з рідною землею;
орієнтація на малий гурт. Пояснює прагнення українців творити Рай у
власному домі. Вони відчувають дискомфорт, коли опиняються без
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родинної допомоги, поза родинними зв’язками. У малому гурті завдяки
взаємопорозумінню кожен може розкрити, реалізувати свої прагнення і
бажання, йому пробачать недоліки, підтримають та заспокоять. Тут
цінується відповідальність за доручену справу, тут можна не соромитися
власної недосконалості, а також почути схвалення за сумлінність і
старанність
тяжіння до демократичних, республіканських форм влади [2, с. 27 – 28].
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства менталітет продовжує
відігравати свою важливу роль, як «вмонтованого в соціум» регулятора
економічних, політичних та культурних подій. Першочергово сформувати
український менталітет мусить українська еліта, перш за все політична.
Неспроможність колишньої політичної, економічної, інтелектуальної еліти
розв’язати проблеми в інтересах громадян України свідчить про те, що серед
них були відсутні особистості. Відтак Україна повинна взяти курс на
виховання особистості і покласти це завдання у фундамент української
національної ідеї. Звичайно, не кожна людина спроможна досягти рівня
видатної особистості, але суспільство мусить створити всі умови для
розвитку здібностей людини.
Українська ідея повинна мати, перш за все, дві складові: внутрішня −
вимоги до інтелектуально-психологічного світу людини (якою їй треба бути,
щоб реалізувати своє призначення в житті). Тобто національна ідея повинна
містити в собі значний виховний потенціал, спрямований на подолання вад
нашої національної психології і характеру − на виховання особистості. Друга
складова − зовнішня. Це соціально-політичні умови, які повинна створити
держава задля сприяння процесу самореалізації людини [3, с. 53].
Отже, розглянувши основні риси притаманні українському менталітету,
особливості формування, можна зробити висновок, що цей процес досить
складний і тривалий. Але, саме, характер менталітету відіграє важливу роль у
становленні нації та її держави. Тому, культивування національного
українського менталітету є нагальним завданням сучасної української влади,
оскільки лише особистість з розвиненою національною ментальністю здатна
спрямувати свої зусилля на розбудову української держави і її подальше
просування до європейського співтовариства.
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ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ
В УКРАЇНІ
Феномен лідерства характеризує суспільну діяльність особистості та
відносини між особистістю й спільнотою, групою. Він існує абсолютно в усіх
сферах життя людей.
Розглядаючи політичне лідерство, слід відзначити його визначальний
вплив на суспільство. Це пояснюється декількома факторами. По-перше,
масштабністю політичного впливу, який здатний формувати і
трансформувати суспільні відносини, стосунки між органами державної
влади і громадянським суспільством, міжнародну політику тощо. По-друге,
функціональним призначенням політичного лідерства, тому що політичний
лідер управляє політичними і державними інституціями, організаціями,
рухами, здійснює урядування. По-третє, роль лідерів зростає у перехідні
періоди, а у точці біфуркації саме особистісний вплив політичного лідера
може запрограмувати суспільний розвиток, визначити його напрямок.
Політичний лідер також виступає символом певної ідеології, цінностей
та норм громадської поведінки, формує громадську позицію, яка стає
«силовим полем», до якою притягуються інші.
Вивченням проблем політичного лідерства займались такі мислителі
різних епох, як М. Макіавеллі, Т. Карлейль, Р. Емерсон, Ф. Ніцше, Р. Тард та
ін. Проте дане питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і
потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є вивчення політичного лідерства як
феномену та його становлення в Україні.
Політичне лідерство як спосіб організації і реалізації влади методом
надання виняткових повноважень окремим суб'єктам політики випливає з
самої природи людини. Розвиваючись паралельно з еволюцією самого
суспільства, лідерство на кожному історичному етапі набуває своїх
специфічних форм. Так, на ранніх стадіях розвитку цивілізації воно
проявлялося у вигляді силового домінування окремих індивідів. В період
Античності авторитет лідера опирався на його знання та досвід, а саме
лідерство існувало у вигляді наставництва. Феодальна епоха створила тип
лідерства, в основу якого був покладений принцип приналежності до сім'ї
або клану. Лідерство розумілося як богообраність. Нарешті, в Новий час
(XX ст.) сформувалися дві протилежні форми лідерства: однією з них
(характерна для авторитарних і тоталітарних режимів) є вождізм, другою ж
(характерна для демократичних режимів) - легальне лідерство, засноване або
на призначенні, або на виборі керівника населенням [1, с. 271].
Незважаючи на різницю у проявах, лідерство постає явищем
універсальним. Універсальність проявляється в єдності функцій, які у всі
історичні епохи покладалися суспільством на лідерів. До таких належать:
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• діагностична - люди очікують від лідерів авторитетної, точної і
своєчасної оцінки політичної ситуації у суспільстві;
• стратегічна - люди очікують від лідерів вироблення оптимального
політичного курсу, що відповідає ситуації, яка склалася у суспільстві;
• мобілізуюча - люди очікують від лідерів постійного обґрунтування
вірності даної ними оцінки політичної ситуації і їх спонукання до дій для
досягнення поставлених завдань;
• інтегративна - люди очікують від лідерів створення атмосфери, в якій
різноманітні суспільні групи могли би відчувати себе єдиним цілим;
• патронажна і арбітражна - люди очікують від лідера захисту від
беззаконня і свавілля бюрократії, допомоги при надзвичайних і кризових
ситуаціях;
• персоніфікація політичних явищ. Ця функція знімає відчуття
безособовості політичних процесів, тому відповідальність за значні події
суспільного життя, які мають як позитивні, так і негативні наслідки,
покладаються на політиків. Наприклад, процеси лібералізації радянської
системи, виражені терміном "перебудова", у суспільній свідомості
асоціюються з іменем М.Горбачова, а ринкові реформи в Україні - з іменем
В.Пинзеника [2, с. 28].
Сьогодні в Україні формується загальнонаціональна система
політичного лідерства, що має базуватися на набутому політичному
(соціокультурному) досвіді усіх попередніх епох, кожна з яких збагатила
вітчизняну політичну історію. Зміна змісту та функцій політичного лідерства,
його моделі визначається динамікою суспільних перетворень і конкретною
історичною ситуацією. Подальший розвиток України (не лише в політичній
сфері) багато в чому залежить від побудови адекватної системи політичного
лідерства, яка на сучасному етапі відповідала б нагальним потребам
українського суспільства.
Дослідження політичного лідерства/керівництва на ґрунті українських
перетворень у перехідному стані від авторитаризму до демократії потребує
вивчення участі у цих суспільно-політичних процесах різних політичних сил
та готовності їх лідерів продукувати слідування демократичним і
загальнолюдським цінностям. Варто наголосити, що накопичений досвід, і
насамперед український, показує наявність суттєвих особливостей у
становленні, формуванні і розвитку політичного лідерства як інституції
громадянського суспільства у використанні механізмів політичного
керівництва.
Структурування громадянського суспільства передбачає таку дію
вітчизняних еліт, яка приверне на свій бік людей, що формують (за родом
своїх занять і становищем у соціумі) суспільну думку. За умов плюралізму,
конкуренції між різними політичними силами і може відбутися позитивний
перелом нинішньої ситуації. Для цього необхідні демократичні процедури і
влада народу у сенсі можливостей реального вибору своїх лідерів/керівників,
які спроможні бути послідовними в обстоюванні тих позицій, завдяки яким
вони виборювали довіру виборців [3, с. 576].
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Історичний досвід, зокрема України, свідчить, що політичне лідерство є
не лише впливовим чинником національного соціального та культурного
розвитку, а й основою духовної безпеки людини й суспільства. Його
можливості зберігати й утверджувати саме смислові координати державної
системи, формувати сприйняття і образ держави у світі дають змогу
розглядати політичне лідерство не лише як впливовий професійний і
соціальний інститут, а й як ефективний інструмент внутрішньої і зовнішньої
політики, важливу умову успішного розвитку української політичної нації.
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ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ
Молодь вважається важливим ресурсом продуктивних сил суспільства
за рахунок уміння швидко навчатися, бути енергійною та працездатною.
Успішне працевлаштування, особливо на першому робочому місці, створює
фундамент для дальшого становлення особистості та професійного
зростання.
Саме тому проблема працевлаштування молоді з кожним роком не
лише не втрачає актуальності, а й набуває різноманітних форм.
Безробіття молоді – соціально-економічне явище, при якому
працездатна молодь перебуває в пошуках роботи та готова приступити до
неї, але не може реалізувати своє право на працю, чим втрачає основні засоби до
існування [2, c. 34].
У Законі «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді»
визначено, що молодь, молоді громадяни – це громадяни України віком від
14 до 28 років [5]. Тобто, в цю категорію попадають не лише студенти, а й
учні середніх навчальних закладів та випускники ВНЗ. Таким чином
проблема безробіття стосується як людей, які здобули навички певної
професії, так і людей без таких навичок (більшою мірою це учні старшої
школи).
Зокрема, в основному, саме випускники професійно-технічних і вищих
навчальних закладів становлять найбільшу частину безробітної молоді.
Фахівці з працевлаштування вважають, що, більшою мірою, це пов’язано з
тим, що ця категорія людей вперше виходять на ринок праці та не має
бажаного досвіду роботи.
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Для людей зрілого віку це не є проблемою, оскільки у більшості з них
досвід за плечима надає можливість знайти бажану роботу. Однак молодим
фахівцям вирішити свої фінансові питання складніше, якщо немає заможних
батьків, які влаштують своє чадо до солідної організації або просто будуть
допомагати матеріально.
Дійсно, беручи до рук газету або зазирнувши до Інтернету, дуже рідко
зустрінеш оголошення про вакансії без досвіду роботи. Таким чином,
виникає замкнуте коло – не влаштуєшся на роботу без досвіду хоча б один
рік, але й отримати цей досвід, власне, ніде. Також, на сьогодні, вдалому
працевлаштуванню перешкоджають такі фактори, як [2, c. 35]:
1) криза в економіці;
2) демографічний фактор;
3) ліквідація робочих місць з менш жорсткими та створення нових – з
більш жорсткими вимогами найму;
4) перехід підприємств у руки приватних власників.
Як повідомляє Державна служба статистики України, за 2015 рік
рівень зайнятості серед осіб віком 25-29 років становив 71,1% та був вищим,
ніж в середньому серед всіх вікових груп (56,0%), а серед осіб віком 15-24
роки цей показник склав лише 27,9%. Основною причиною низького рівня
зайнятості таких осіб є те, що молодь в цей період, у зв’язку з навчанням,
позбавлена стійких конкурентних переваг на ринку праці [1].
Як показує практика, більшість молодих людей знаходять роботу за
допомогою знайомих, газетних оголошень чи в мережі Internet. Лише близько
10% – звертаються у Державну службу зайнятості або в університетські
центри зайнятості.
Основними мотивами, що спонукають молодь змінити роботу або
знайти додатковий заробіток, є [4, c. 23]:
1) низький рівень оплати праці;
2) кар'єрне зростання;
3) незадоволеність умовами праці;
4) майбутнє звільнення або закінчення строку контракту;
5) невиплата заробітної плати;
6) невідповідність роботи отриманій кваліфікації;
7) інші особисті причини.
Ще однією причиною безробіття є територіальна диференціація
молодіжного ринку праці – як між містом і сільською місцевістю, так і між
окремими районами області. Недостатня кількість робочих місць у сільській
місцевості не дає можливості задовольнити основну потребу безробітної
молоді в постійному працевлаштуванні. У порівнянні з міською, сільська
молодь має нижчу зайнятість за умовами й режимом праці, віддаленістю
місця роботи, наявності соціальних гарантій тощо, але вищий ступінь
трудової мобільності.
Серед найбільш пріоритетних шляхів подолання проблеми безробіття
можна виділити такі [3, c. 63]:
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1) підвищення рівня умов, забезпечуваних роботодавцем задля
більшої ефективності праці. Сюди також можна віднести не лише умови
побутового та санітарного характеру, а й рівень заробітної праці – чим вища
зарплатня, тим ефективніше буде працювати робітник. Таким чином,
зарплатня виконує стимулюючу функцію. Відповідно до цього, зниження
заробітної платні призведе до зниження ефективності праці;
2) забезпечування роботодавцем відповідного кар’єрного зростання.
Чим вищі перспективи посісти з часом вищу посаду та отримувати більшу
зарплатню, тим бажанішою для працівника є ця посада;
3) забезпечення випускників навчальних закладів відповідними
робочими місцями. Це досить важливо, оскільки це надає можливість
випускникам відразу після закінчення навчання, долучитися до робочого
процесу та отримати досвід, який дасть можливість в майбутньому рухатися
по кар’єрній сходинці;
4) навчальні заклади повинні забезпечувати роботодавців такою
кількістю працівників кожної професії, на яку є певний попит в конкретний
період часу. Це важливо, оскільки попит на працівників певної галузі нижчий
або вищий за ту кількість працівників, яку готують навчальні заклади. Це
призводить, до дисбалансу, який проявляється недостатньою кількістю
робочих місць в одній галузі та їх надбавок в іншій;
5) покращення навчальними закладами рівня набуття знань та навичок
своїми випускниками та створення тіснішого зв’язку здобутої теорії з
практикою. Це важливо, оскільки досить часто випускники, прийшовши на
роботу, змушені навчатися заново, оскільки реальна картина на робочому
місці не співпадає з тим, чого їх навчали.
Отже, безробіття серед молоді набирає все більшої актуальності.
Важливого значення задля зменшення рівня безробіття серед молоді набуває
створення відповідних умов праці, що сприяють залученню й закріпленню
молодих фахівців на виробництві, а саме: відповідний рівень заробітної
плати й стабільність її виплати, можливість кар’єрного росту, забезпечення
працівників житлом, наставництво у виробничому процесі тощо. Лише
впровадження хоча би більшості (а в ідеалі і всіх) цих поправок в трудовий
процес України, дасть можливість покращити рівень зайнятості молоді. Це
дуже важливе питання, оскільки саме молодь є найбільшим стратегічним
ресурсом нашої країни.
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ТЕМПЕРАМЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Психічні особливості людської особистості характеризуються різними
властивостями, які виявляються при громадській діяльності людини. Одним з
таких психічних властивостей особистості є темперамент людини. Коли
говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінностей
між людьми – розходження по глибині, інтенсивності, темпу, енергійності
дій та інші динамічні, індивідуально-стійкі особливості психічного життя,
поведінки та діяльності. [2, c.130] Тим не менш, вчені й сьогодні визнають,
темперамент
–
біологічний
фундамент,
на
якому
що
формується особистість як соціальна істота.
Темперамент відбиває динамічні аспекти поводження, переважно
уродженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і
постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людини. [1, c.332]
У торговельній діяльності виділяють чотири основні типи темпераменту
особистості. Наприклад, сангвінік – енергійний, бадьорий, може довго
працювати без стомлення. Рухи його швидкі, міміка виразна. Він легко
зосереджує увагу і швидко її перемикає. Охоче береться за нову справу, але
не завжди доводить її до кінця (легко спалахує і швидко остигає). Нерідко
надмірно квапливий в своїх рішеннях. Емоційність підвищена: сміється з
незначного приводу, може розсердитися через дурницю. В цілому ж
достатньо урівноважений. Настрій його нестійкий, але звичайно він
життєрадісний, товариський, кмітливий. Будучи покупцем, сангвінік
привітний, балакучий. Він швидко вирішує, купити чи ні, проте може легко
змінити своє рішення.
Холерик дуже енергійний, поривчастий, неспокійний. Захоплюючись,
працює напружено, з пристрастю, марно витрачає свої сили. Для нього
характерні швидкість різкість рухів, квапливість мови. Дуже велика його
емоційна збудливість, тому він нетерплячий, запальний, але звичайно
відхідливий. Це людина гаряча, пристрасна, з швидко змінним настроєм.
Опинившись в ролі покупця, холерик діє без коливань і рідко переглядає
прийняті рішення. Проте працювати з ним не так-то просто: будь-які
упущення в обслуговуванні можуть викликати з його сторони бурхливу
реакцію.
Флегматик звичайно незворушний. Його рідко можна бачити
схвильованим. Настрій у нього урівноважений, спокійний. Перш ніж щонебудь зробити, флегматик докладно обдумує програму дій. Ухвалені
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рішення виконує методично і невідступно. Замкнутий, погано відчуває себе в
незвичній обстановці. Його мова і рухи сповільнені. Міміка невиразна.
Вибираючи товар, флегматик повільний, мовчазний. Вважає за краще у
всьому розібратися самостійно, а вже потім, у разі потреби, звернутися до
продавця.
Меланхолік мало активний, швидко втомлюється. Настрій нестійкий,
звичайно сумний. Меланхоліку властиво глибоко переживати. Він легко
уразливий, образливий, нетовариський, соромливий. Темп мови, рухи
сповільнені, говорить тихо, невиразно.
При покупці меланхолік довго вагається, не наважується звернутися до
продавця, навіть якщо потребує його допомоги, дуже недовірливий. [3, c.546]
Найчастіше людина володіє не «чистим», а «змішаним» типом
темпераменту, тобто об’єднує в собі в різних пропорціях властивості
окремих темпераментів. Із цією обставиною я зіштовхнулася на практиці.
Опираючись на теоретичні дані, наведені вище, я провела дослідження,
метою якого є визначення певного типу темпераменту в працівників
торговельної сфери діяльності в залежності від статі та віку. Задля збирання
аналітичної інформації за добровільною згодою продавців було встановлене
1,5 годинне спостереження за їх професійною діяльністю. В спостереженні
взяли участь 3 учасники обох статей віком від 21 до 25 років. В цілях
перевірки та уточнення зібраної інформації, продавці пройшли тест Айзенка
на 100 запитань для визначення свого типу темпераменту. В ході
спостереження були зібрані наступні дані:
Приклад №1 – Ольга, касир продуктової лавки «Гільдія», 23 роки. Під
час спостереження Ольга не відзначається особливою активністю та
енергійністю, свою роботу виконувала спокійно, без особливої завзятості,
проте з певною скрупульозністю. Часто уточнювала у покупців назви товарів
та постійно перепитувала їх під час відважування. На критичні ситуації
реагує спокійно та виважено, не зважає на неприємності (поганий настрій
покупців їй не передається, зауваження приймає з посмішкою тощо). Під час
роботи постійно спілкується з клієнтами, легко вступає з ними в контакт.
Чітко простежуються флегматичні риси темпераменту, що призводять до
спокійної та виваженої поведінки. Екстраверсія під час спілкування свідчить
про схильність Ольги до сангвіністичного типу темпераменту. Тест Айзенка
показав, що дівчина – флегматик-сангвінік зі схильністю до першого. Майже
те ж саме ми бачимо і в поведінці Ольги. Отже, в темпераменті Ольги чітко
простежуються риси флегматика зі значним впливом сангвініка.
Приклад №2 – Вадим, продавець-консультант будівельного
гіпермаркету «Оргтек», 21 рік. Зайшовши до даного закладу, я відразу
помітила цю людину і зрозуміла, що спостерігати буду саме за ним. Під час
виконання своєї роботи Вадим вирізнявся з-поміж інших колег. Товариський,
бадьорий він завжди у центрі уваги, намагається обслугувати всіх і від разу,
зберігаючи при цьому оптимістичний настрій. Аж раптом, перший конфлікт:
під час консультування одного клієнта щодо гіпсокартону, Вадим так
емоційно розповідав про переваги даного товару, що тим самим завадив
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зосередитися і прийняти рішення про купівлю того чи іншого товару
клієнтці, що стояла неподалік.
Оцінивши ситуацію, я відразу зрозуміла з яким типом темпераменту
маю справу. Вадим належить до холеричного типу. Палке захоплення своєю
справою, швидка вимова, різкі та бадьорі рухи – це все характерно саме для
нього. І, коли після закінчення мого спостереження я запропонувала
молодому чоловіку пройти тест Айзенка на визначення темпераменту, я
отримала чітке підтвердження своїм висновкам. Адже Вадим був «чистим»
холериком.
Приклад №3 – Катерина, продавець одягу у молодіжному магазині
«Імідж», 25 років. Під час мого перебування, у магазині спостерігався
справжній «час пік». Катерина на превеликий жаль ніяк не могла впоратися
зі своїми емоціями і якісно обслугувати всіх потенційних покупців. Повільні
рухи, невиразна вимова, розгубленість, ігнорування побажань покупців – це
все переростало у конфлікт. Щоб якось зарадити його продовженню і, тим
самим, повністю задовольнити потреби потенційних покупців, я вирішила
допомогти
Катерині
обслугувати
всіх
клієнтів.
Після проведеного часу у магазині, я можу із впевненістю сказати, що
Катерина має змішаний тип темпераменту, а саме – меланхолік-флегматик, із
значною схильністю до першого.
Сумний настрій під час виконання роботи, розгубленість на обличчі,
повільний темп вимови – це все характерно їй. Після закінчення робочого
дня Катерина зізналась мені, що надзвичайно хвилювалася щодо
обслуговування клієнтів, адже вона нетовариська і сором’язлива особистість.
Почувши це, я запропонувала пройти дівчині тест Айзенка, щоб
остаточно визначити її темперамент. Вона охоче погодилася. Побачивши
результати тесту, я зайвий раз переконалась у своїх судженнях, адже
Катерина мала змішаний тип темпераменту, зазначений вище.
Отже, хоча властивості темпераменту є природженими, регулювання
його окремих проявів підвладне людині. У процесі трудової діяльності
відбувається поступове пристосування працівника до її вимог. Швидкість
цього процесу залежить, в першу чергу, від ставлення до праці, від інтересу
до торгівлі як сфери життєдіяльності. Свідома робота над вдосконаленням
темпераменту тісно пов’язана з вихованням волі. Сильна воля дозволяє
людині не бути рабом свого темпераменту, а управляти ним.
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Молодь, як окрема від дітей та дорослих група, привернула до себе
увагу дослідників, політиків та соціологів, на протязі всього ХХ століття, і
початок нового часу не виключення. Одна за іншою розробляються стратегії
молодіжної політики, програми виховання патріотичного духу та
культурного розвитку [2].
Дослідження проблеми культури сучасної молоді є дуже актуальним,
що змушує зацікавитись багато як вітчизняних так і зарубіжних вчених.
Наукове опрацювання проблеми культури проводиться вченими різних
галузей знань. Методологічні проблеми вивчення феноменакультури
розглядаються в працях таких вчених: М.Амеліна, А.Арнольдова, М.Блінова,
Є.Головахи, А.Демідова, А.Міграняна.
Нинішнє відродження України як суспільства, як держави
неможливе без духовного оновлення її народу. Потрібне формування нових
духовно-ціннісних орієнтирів, культур не відтворення нації, перехід до
культури злагоди, будь-яка нація цікава тільки культурою, проблеми якої в
усі часи мали першочергове, провідне значення. Історичні приклади свідчать,
що коли нації, етноси втрачають культуру, деградують, то вони опиняються
поза історією.
Відповідальна роль культури в умовахнезалежноїУкраїни. Культура
формує
стиль
життя,
спосібповедінки,
творить
демократичні,
гуманістичніідеали. Без культурноїмолодіУкраїнська держава не може бути
нінезалежною,ні демократичною. Духовно бідна молодьніколи не
зробитьУкраїнубагатою і щасливою.
Серед причин занепаду культури можна назвати такі:
1. Процеси глобалізації в світі;
2. Розбіжності в бажаннях осіб, їх поглядах на цінності;
3. Відсутність єдиної ціннісної системи в державі;
4. Перехідний період держав, коли ще не сприйняті нові цінності, а
старі стали непотрібними, відмерлими та застарілими;
5. Поступове послаблення виховання особи з боку суспільства, сім'ї,
держави тощо[2].
Культура не може бути абсолютно замкненою. Це - така сфера, котра
не терпить кордонів. Новації в ній поширюються, незважаючи на державні та
етнічні відмінності. Чим вищий розвиток цивілізації, тим інтенсивніший
культурний обмін. Але в одній своїй функції культура виступає як
національна, в іншій - як міжнаціональна, або інтернаціональна,
космополітична, вселюдська. Це вселюдське яскравіше виступає там, де
культура творить своє, національноспецифічне. Відмінність для культури
важливіша, ніж подібність.
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У кожній культурі, за всієї її унікальності, є все ж дещо схоже з
культурами інших народів. Своєрідність кожної культури є відносною, її
специфічність, унікальність виступає як прояв загального у розвитку
людського суспільства. Уся історія культури – це історія руху від
національних культур до світової [1].
Будь-яка культура досягає високого ступеня розвитку лише за умов
відкритості й толерантного ставлення до інших, коли вона взаємодіє з
максимальною кількістю інших мов і культур, але при цьому зберігає
структурні засади власної побудови.
Приклади XX століття показують, що економічне процвітання в
основному пов'язане з культурою. Між сферою економіки і сферою культури
існує тісний взаємозв'язок. Історія доводить, що життєвий рівень будь-якої
країни є прямим наслідком рівня освіченості суспільства. Той, хто має
великий науковий потенціал, відродить суспільство з попелу.
Отже, поки не підніметься духовна культура на національному рівні, про
ефективну економіку годі вести мову. Дефіцит культури створює матеріальні
дефіцити. Культура дає багатство і добробут. Нинішній прогрес у суспільстві
неможливий без прогресу молоді. На стикові ХХ-ХХІ ст. мова йде про
гуманістичний тип особистості, яка не лише споживає культурні цінності, але
й примножує їх; особистості як самоцінності і мети суспільного виробництва,
а не засобу суспільного розвитку [3].
Якщо раніше вважалося, що витоки підвищення продуктивності праці
зумовлюються фізичними можливостями робітника, то у сучасному
виробництві переваг набув інтелектуальний аспект трудового процесу.
Особиста культура робітника стає основоположним фактором зростання
продуктивності праці, їїефективності і якості.
Таким чином, без культури, поза культурою ні про яке оновлення
суспільства не може бути й мови. Лише культура збагачує народ
загальнолюдськими надбаннями, залучає молодь до творчості, виховує в ній і
духовно-моральні, і господарсько-ділові якості. Саме тому розвиток
культури має розглядатися у статусі найвищих пріоритетів. Історичний
досвід людства свідчить, що «некультурна істота» не може користуватися
надбаннями цивілізації, не може створювати щось таке, що оцінювалось би
як загальнолюдське надбання. Спроби побудувати справедливе суспільство
поза загальноцивілізаційними надбаннями людства також приречені на
невдачу [4].
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Однією з передумов формування демократичної правової держави в
Україні є належний рівень законодавчого забезпечення процесу залучення
представників народу до здійснення кримінального судочинства. Відразу дві
конституційні норми – ст.124 і ст. 127 Конституції України закріплюють таку
безпосередню форму народовладдя‚ як можливість здійснення правосуддя
судом присяжних. Статтями 31, 383-391 чинного Кримінального
процесуального кодексу України передбачається процедура застосування
суду присяжних під час здійснення судочинства. Так, протягом 2012 – 2015
років інститут присяжних був застосований лише 113 разів.
Тому актуальність цієї проблеми є беззаперечною.
Дослідження окремих теоретичних аспектів щодо впровадження суду
присяжних у Кримінальний процесуальний кодекс України здійснено у
працях таких вчених як С. Стахівського‚ С. Фурси‚ Н. Яценка та інших
видатних вчених-процесуалістів.
Згідно із ч. 3 ст. 31 КПК України‚ суд присяжних може розглядати лише
справи про злочини‚ за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі
[1]. Кримінальний кодекс містить одинадцять таких злочинів‚ а саме:
‐ посягання на життя державного чи громадського діяча ( ст.112 КК);
‐ умисне вбивство з кваліфікуючою ознакою ( ч.2 ст.115 КК);
‐ терористичний акт‚ що призвів до загибелі людей ( ч. 3 ст. 258 КК);
‐ посягання на життя співробітника правоохоронних органів‚ члена
громадського формування з охорони громадського порядку або державного
кордону‚ військовослужбовця у зв’язку з виконанням ними своїх службових
обов’язків ( ст. 348 КК);
‐ посягання на життя судді‚ народного засідателя чи присяжного у
зв’язку з їх діяльністю по відправленню правосуддя ( ст. 379 КК);
‐ посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з їх
діяльністю з надання правової допомоги ( ст. 400 КК);
‐ опір військовослужбовцям своєму начальнику або його примус до
порушення службових обов’язків‚ пов’язане з умисним вбивством
начальника ( ч. 4 ст. 404 КК);
‐ порушення законів і звичаїв війни‚ пов’язане з умисним вбивством ( ч.
2 ст. 438 КК);
‐ застосування зброї масового знищення‚ яке призвело до загибелі людей
або інших тяжких наслідків ( ч. 2 ст. 439 КК);
‐ геноцид ( ч. 2 ст. 442 КК);
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‐ посягання на життя представника іноземної держави ( ч. 2 ст. 443 КК)
[2]. Але навіть зазначені справи можуть розглядатися лише в тому разі‚ якщо
обвинувачений заявив відповідне клопотання. В іншому випадку справу буде
розглядати колегія у складі трьох професійних суддів.
Кількість присяжних у різних країнах визначено історично з
урахуванням ідеологічних‚ політичних і соціальних умов. В Україні кількість
присяжних найменша у світі. Судовий розгляд кримінальних справ‚ за які
Кримінальним кодексом України передбачається покарання у вигляді
довічного позбавлення волі‚ здійснюється судом присяжних і двох
професійних суддів (плюс два запасних) [3]. Один з професійних суддів
виконує роль головуючого. Формально всі п’ять членів колегії будуть мати
однакові права при визначенні вироку‚ однак логіка підказує‚ що два
професіонала в суддівських мантіях‚ поза всяким сумнівом‚ будуть сильно
впливати на випадкових громадян‚ які опинилися у статусі присяжних.
Так‚ постає логічне запитання‚ якщо присяжні приймають спільне
рішення з професійними суддями‚ чи можемо ми назвати «суд присяжних» за
КПК України повноцінним‚ з юридичного боку‚ інститутом? Справа в тому ‚
що існує класифікація суду присяжних‚ яка розподіляється на три види: суд
присяжних із роздільними колегіями‚ де суд і суд присяжних існує окремо і
професійні судді не приймають рішення внесенні вердикту про винуватість
чи невинуватість особи; із роздільно – спільною колегією‚ коли після
винесення присяжними вердикту остаточне рішення приймається спільно із
професійними суддями та із спільною із професійними суддями колегією‚ де
рішення про невинуватість особи приймається присяжними спільно з
професійними суддями. Таким чином‚ згідно з КПК України‚ наша держава
відноситься до третьої групи‚ а такий вид участі громадян в здійсненні
правосуддя судом присяжних можна назвати умовно.
На нашу думку, значним недоліком чинного кримінального
процесуального законодавства, що не дозволяє набути поширеності
інституту присяжних та забезпечити дійсну участь громадян у забезпеченні
права громадян на справедливий суд, є те, що суди присяжних формуються
виключно присудах першої інстанції (ч. 2 ст. 383 КПК України). Апеляційне
чи касаційне оскарження вироку‚ винесеного судом присяжних‚ відбувається
в загальному порядку й уже без участі присяжних. Отже ‚ будь-який
резонансний вирок‚ що йде врозріз із загальноприйнятою судовою
практикою‚ наймовірніше‚ буде скасовано подальшими інстанціями.
Однак, у переважній більшості країн‚ де існують суди присяжних‚
оскарження їх рішень обмежено або має свої особливості (у деяких країнах
виправдувальний вирок журі присяжних не підлягає оскарженню).
Важливим аспектом у питанні діяльності присяжних засідателів є
порядок їх відбору. Так‚ наприклад‚ у багатьох штатах Сполучених Штатів
Америки присяжним може бути обраний будь-який громадянин‚ внесений до
списку виборців. При цьому безпідставно відмовитися від цього обов’язку
громадянин не може. В Україні небезпека несподівано опинитися у складі
присяжних нікому не загрожує. Навпаки‚ для цього необхідно не тільки
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бажання‚ а й відповідність низці вимог і неабияке везіння. Зокрема, ст. 60
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» містить вимоги до
формування списку присяжних. Так, для затвердження списку присяжних
територіальне управління ДСА України звертається з поданням до
відповідної місцевої ради‚ що формує і затверджує у кількості‚ зазначеній у
поданні‚ список громадян‚ які постійно проживають на території юрисдикції
відповідного суду‚ відповідають вимогам ст. 61 цього Закону і дали згоду
бути присяжними. Проте у разі неприйняття місцевою радою протягом двох
місяців з моменту отримання подання рішення про затвердження списку
присяжних територіальне управління ДСА України звертається з поданням
щодо затвердження списку присяжних до відповідної обласної ради (цікаво‚
що можливість ігнорування одним владним органом запит іншого прямо
передбачається законом).
Підводячи підсумок, зазначимо, що суд присяжних покликаний
виступати демократичним інститутом‚ дієвим важелем у запровадженні
законного‚ справедливого й ефективного судочинства. Проте, наразі цей
правовий інститут, з огляду на унормування у КПК України, є в значній мірі
формальним механізмом захисту прав людини. У зв’язку з цим, потребує
зазначений соціально-правовий інститут потребує подальшого нормативноправового удосконалення свого функціонування.
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ПРОБЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ
ЇХ ПОДОЛАННЯ
Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає
або на яку вільно погоджується. В Україні заборонено будь-яку
дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і
можливостей. [1].
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Ці гарантії повною мірою стосуються молоді, що створює для них
реальну можливість користуватися всією сукупністю трудових прав. Що ж до
прав у галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов
праці, то молодь користується додатковими пільгами.
Однією з найуразливіших і найменш захищених категорій населення
залишається молодь, яка потребує особливого правового захисту з боку
держави.Не можна не погодитись з О. М. Ярошенком, який вважає, що
ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю та працею
молоді, без перебільшення є напруженою та має тенденцію до погіршення.
Загострення соціально-економічних проблем, недосконалість правової і
нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в
період її соціального становлення і розвитку значно ускладнили процеси
відновлення інтелектуального потенціалу, трудових ресурсів держави,
негативно позначились на становищі молодої сім’ї, здоров’ї, фізичному й
духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання безробіття
серед молоді, загострення криміногенної ситуації в суспільстві. [2; с. 205]
Слушною є думка Ю. М. Щотової, яка наголошує на особливій
соціальній незахищеності молоді. Через відсутність достатнього практичного
досвіду, правових і професійних знань, а часто і моральної непідготовленості
до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю молодим
громадянам сьогодні складно. [3, с 1].
Дійсно, молоді люди досить часто зазнають труднощів при реалізації
права на працю. Роботодавцям потрібні досвідчені кадри, тому молодій
людині без досвіду роботи працевлаштуватися нині непросто. Сьогодні
зростає необхідність підвищити соціально-правовий захист права на працю
молоді (особливо у віці до 18 років). Значні зміни характеру та умов праці,
пов'язані з впливом соціально-економічних умов, потребують введення нових
та перегляду діючих норм про умови праці й надання додаткових гарантій
щодо трудових прав молоді.
Хоча державою передбачено деякі додаткові гарантії зайнятості,
надання першого робочого місця, обмеження щодо звільнення, додаткові
соціальні гарантії, обов'язкові щорічні профілактичні медичні огляди тощо,
їх не можна назвати значними заходами соціального захисту молоді. Так
склалося, що через недостатній практичний досвід, відсутність професійних
знань, моральну непідготовленість до конкуренції молоді досить
проблематично реалізувати своє право на працю. Роботодавці віддають
перевагу спеціалістам з досвідом, а кандидатам без досвіду пропонують
мізерну заробітну плату або вакансію, дуже далеку від набутого фаху. Такі
умови здебільшого не можуть задовольнити очікувань молоді.
Важливою проблемою зайнятості молоді є відмова роботодавця в
наданні першого робочого місця. Молоді люди, які бажають
працевлаштуватися, як правило, не мають досвіду роботи, наявність якого є
найбільш поширеним аргументом для відмови. З іншого боку, можна
пояснити бажання роботодавця отримати досвідченого і кваліфікованого
фахівця, адже прийнявши на роботу особу, що не має досвіду, роботодавець
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має забезпечити отримання робітником необхідних у майбутньому навичок
та вмінь, а це може бути пов'язане з певним ризиком (наприклад, ризик
заподіяння збитків підприємству внаслідок псування обладнання значної
вартості через брак досвіду молодих працівників).
Наступною проблемою є відсутність «нещодавнього» досвіду роботи.
Це значить, що існуючий досвід та кваліфікація можуть виявитися
«застарілими». А це може призвести до втрати впевненості молодою
людиною при працевлаштуванні і, як наслідок, стати перешкодою для
отримання роботи. Подолати таку перешкоду тим складніше, чим
тривалішою була перерва в роботі. Таким чином, молоді люди часто
опиняються в ситуації, коли їх не беруть на роботу, оскільки вони не мають
досвіду; в той же час вони не можуть набути цього досвіду, оскільки вони
ніколи не працювали.
Не менш важлива проблема в секторі вторинної зайнятості полягає в
частковій (неповній) зайнятості, тобто такій зайнятості, де існують умови
неповного робочого часу вимушеного характеру. Значна кількість молодих
людей є частково зайнятими; при цьому вони працюють менше часу, ніж
вони того бажали. Високий рівень часткової зайнятості дозволяє зробити
висновок про те, що молоді люди погоджуються на такі умови праці, які не
відповідають вимогам правових норм, тому що вони розглядають роботу як
тимчасову і не впевнені в майбутньому[4].
Окремо слід визначити проблему працевлаштування молоді в сільській
місцевості. Причиною даної проблеми є економічний спад, що призводить до
виникнення труднощів щодо збереження робочих місць у традиційних
сільськогосподарських секторах.
У Вінницькій області в 2016 році стартувала програма «Молодь
Вінниччини за легальну заробітну плату», яка має на меті проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді.Допомога молодим
людям правильно почати свою трудову діяльність сприяє забезпеченню їх
успішного руху на шляху до гідної праці.Чим більше часу витрачається для
того, щоб стати на цей шлях, тим складнішою стає ця проблема, особливо
якщо такий шлях взагалі відсутній.Питання забезпечення зайнятості молоді є
важливим для суспільства і держави, тому визначає особливі завдання для
правового регулювання в цій сфері. Стосовно зазначених вище проблем слід
наголосити, що це далеко не весь їх перелік. Однак вирішення цих проблем є
надзвичайно важливим, адже їх ігнорування може призвести до відсутності
кваліфікованого кадрового потенціалу в країні, підвищення рівня безробіття,
злочинності серед молоді. Саме тому питання працевлаштування молоді
потребує підвищеної уваги як з боку науковців, так і з боку держави і
суспільства в цілому.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ
СУБ’ЄКТОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах стрімкого розвитку ринкової економіки змінюється й
атмосфера на ринку праці, що не може не вплинути на процес укладання та
зміни трудового договору. В умовах жорсткої конкуренції на ринку праці,
браку робочих місць зростає пропозиція з боку працівників при досить
невеликому попиті з боку роботодавців. Це призводить до дисбалансу сторін
трудового договору та посилення сторони роботодавця.
В юридичній літературі питання нормативно-правового регулювання
укладання та зміни трудового договору торкалися в своїх наукових працях
Болотіна Н.Б., Лазор Л.І., Прилипко С.М., Пилипенко П.Д., Прокопенко В.I.,
Цвік М.В., Черданцев А.Ф., Щербина В.І. та інші науковці, однак на сьогодні
це питання все ж таки слід визначити як досить мало досліджене.
Метою даного дослідження є визначення основних особливостей
трудового договору з фізичною особою суб'єктом підприємницької
діяльності (далі – ФОП).
Для оформлення трудових відносин ФОП обов’язково повинен
заключити трудовий договір в письмовій формі. Наказ про прийняття на
роботу видавати не потрібно, але й ніщо не забороняє його зробити про всяк
випадок.
До 01.01.2015 р. всі ФОП повинні були реєструвати такі договори в
тижневий строк після його заключення в службі зайнятості, але з 01 січня
цього вже не потрібно. Про те тепер слід повідомляти податкову інспекцію за
місцем реєстрації. Про те як це зробити ще не відомо, адже не розроблений
порядок повідомлення податкової [4, с. 392]. Реєстрація найманого
працівника фізичною особою ФОП буде проходити автоматично в службі
зайнятості.
Запис до трудової книжки вноситься обов’язково, якщо такий працівник
пропрацював більше 5 днів, та для яких таке робоче місце було основним
здійснює роботодавець. Якщо для працівника місце роботи у ФОП було
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першим і до цього у нього не було трудової книжки, то ФОП згідно ст. 48
КЗпП повинен оформити трудову книжку в належному порядку та в
Державному центрі зайнятості зобов’язаний здійснити відповідні записи
щодо прийняття на роботу працівника [2, с. 375].
При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити
паспорт та подати такі документи:
¾ фізична особа - підприємець - свідоцтво про державну
реєстрацію фізичної особи - підприємця, довідку відповідної державної
податкової
інспекції
про присвоєння ідентифікаційного номера (за
наявності);
¾ фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з
наданням послуг, - довідку відповідної державної податкової інспекції
про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
¾ працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової інспекції про
присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);
¾ особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, довідку відповідної державної податкової інспекції про
присвоєння
ідентифікаційного номера (за наявності). [1, с. 24].
Для зняття з реєстрації трудового договору ФОП необхідно пред’явити в
Державному центрі зайнятості:
1. Примірник трудового договору.
2. Заява про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати
звільнення працівника і підстав розірвання зазначеного договору.
3. Копії документів, що підтверджують відправлення працівникові
повідомлення про намір розірвання з ним трудового договору
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі, якщо
вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтверджуючих
документів.
4. Копії документів, що підтверджують проведення передбаченого
законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із
зазначенням суми депонованої заробітної плати.
Таким чином, сукупність умов, які визначають взаємні права і обов’язки
сторін, становлять зміст трудового договору. Умови договору можуть
визначатись законодавчими, та іншими нормативно-правовими актами і
встановлювати, наприклад, мінімальний розмір заробітної плати, мінімальну
тривалість трудової відпустки, максимальну тривалість робочого часу тощо.
Одночасно значна кількість умов трудового договору визначається
сторонами трудового договору при його укладенні.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
За умов перeходу Укрaїни до ринкових відносин та інтeграції до ЄС,
одним з нaйважливіших зaвдань крaїни є формувaння стaбільного та
ефективного ринку прaці, зaпровадження оптимaльної політики зaйнятості
нaселення. Саме зaйнятість повиннa відігрaвати одну із нaйважливіших
ролей у зaбезпеченні економічного зростaння крaїни.
Досліджeння проблeми зaйнятості нaселення сьогодні є нaдзвичайно
актуaльним, тому що збільшення зaйнятості та доходів нaселення,
підвищeння продуктивнoсті його прaці створює передумови для
економічного зростaння. Тим пaче на сучaсному етапі, який харaктеризується
aктивізацією процесів інтегрaції Укрaїни із світовою eкономічною системою
та нестaбільною ситуацією в середині дeржави протягом остaннього року.
Коли все більше знaчущості нaбувають питaння розвитку нaціонального
ринку прaці, пов’язані із зaбезпеченням нaлежного рівня еконoмічної
aктивності і зaйнятості, формувaнням відповідної конкурентoспроможності
робoчої сили, соціaльного зaхисту, зaробітної плати і доходів з метою
нaближення їх до стaндартів економічно розвинених крaїн світу.
Вивчeнням проблеми зaйнятості та відтворeння робeчої сили в Україні
займались такі вітчизняні науковці: Васильченко В.С., Грішнова О.А.,
Джегур Г.В., Зезека Н.О., Петюх В.М., Савченко В.В. та інші. Проте дане
питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою роботи є аналіз сучасної державної політики зайнятості
населення України, її рoлі в формуванні ринкoвої еконoміки та визначення
шляхів фoрмування ефективної зайнятoсті.
Зaйнятість нaселення являє собою діяльність чaстини нaселення щодо
створення суспільного продукту (нaціонального доходу). Саме в цьому
полягає її економічнa сутність. Зaйнятість нaселення нaйбільш узaгальнена
харaктеристика економіки. Вонa відбиває досягнутий рівень економічного
розвитку, внесок живої прaці в досягнення виробництвa [3].
Визнaчення зaйнятості охоплює великий комплекс прoблем, за якими
стoять структурна, інвeстиційна, цінова, грoшово-кредитна, кадрoва,
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oсвітянська, мігрaційна, демогрaфічна, соціaльна політикa держaви. Ця
сукупність соціaльно-трудових відносин знaходить свій прояв у певних
економічних кaтегоріях, таких, нaприклад, як індивідуaльна або колективнa
трудовa діяльність, процес сaмої прaці, продуктивність прaці, її умови,
нормувaння, мобільність та професійна підготовкa кaдрів, доходи і зaробітна
платa тощо. Звідси випливaє важливий висновок: зведення проблеми
зaйнятості нaселення лише до відсутності безрoбітних це невипрaвдане,
помилкове і шкідливе з точки зору держaвної політики зaйнятості
припущення. Сaме тaкий підхід у подaльшому породжує недооцінку
aктивних зaходів на ринку прaці, негaтивні нaслідки розвитку
нереглaментованої та нелегaльної зaйнятості, інші негaразди і, кінець кінцем,
те безробіття, в тому числі і приховане, до відсутності якого були зведені
проблеми зайнятості.
У сучaсних умовах укрaїнська держава по-новому починає оцінювати
суть проблеми та свої завдання, що випливають із загального стану її
соціально-економічного розвитку. Однією з суттєвих ознак новітньої
парaдигми упрaвління процесом зайнятості нaселення є нaбуття нею
системного харaктеру, що відповідає тим змінам, які відбуваються на рівні
об’єктів упрaвління. Зокрема, системний підхід передбачає виокремлення
моделей управління на їх загaльнодержавному, регіонaльному та локaльному
рівнях. Оскільки зайнятість населення є проблемою багaтогранною,
комплексною, то осторонь від неї не можуть існувати всі структури
держaвного упрaвління. Вказaна позиція грунтується на тому, що саме вони
тією чи іншою мірою задіяні у розробці і виконанні національної політики
зайнятості населення, Держaвної і регіонaльних програм зайнятості [1, с. 25].
Дуже важливим у діяльності органів держaвного управління щодо
реaлізації держaвної політики зaнятості нaселення є дотримання принципу
субсидарності, сутність якого полягає у зaбезпеченні підпорядкованості
цілей, завдaнь, орієнтирів і важелів державного упрaвління соціальної сфери,
що здійснюється на різних рівнях упрaвління, їх інтегрованості на
держaвному, регіонaльному та локaльному рівнях з метою формувaння
структурно цілісної системи реaлізації політики зaйнятості нaселення.
Зокрема, на держaвному рівні мають розроблятися нaціональні пріоритети
політики зaйнятості, державні програми зaйнятості, зaконодавча та
нормaтивна бaза. На регіонaльному рівні визнaчається стрaтегія здійснення
політики зaйнятості з врaхуванням специфіки і особливостей регіонaльного
розвитку, розміщення і територіaльної оргaнізації виробництва. На
гaлузевому і виробничому рівнях політикa зaйнятості пов’язується з
конкретними виробничо-економічними зaвданнями [2, с. 5].
Безумовно, важливе знaчення для підвищення ефективності держaвного
упрaвління процесом зaйнятості нaселення має зaрубіжний досвід вирішення
проблем зaйнятості. Цей досвід покaзує, що роль держави у вирішенні
проблем зaйнятості має бути aктивною, і в той же час ця сфера діяльності
вимaгає звaженості, наукового прогнозувaння, довгострокового прогрaмноцільового обґрунтувaння. Досвід розвинених країн свідчить про те, що
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служба зaйнятості успішніше діє там, де вонa належить державі,
підпорядковaна органaм влади, має штат висококваліфіковaних спеціалістів з
питань зaйнятості. Зрозуміло також, що проблемa адаптації будь-якого
зaкордонного досвіду до укрaїнських умов досить склaдна. У зв’язку із цим
важливо зрозуміти загальні, досить універсaльні процеси, не забуваючи про
особливості зaстосування цього досвіду при вдосконaленні національної
політики зайнятості. Bраховуючи світовий досвід і беручи його до уваги,
необхідно розробляти свою, адaптовану під складні укрaїнські умови
політику зaйнятості нaселення. Упрaвління процесом зaйнятості населення в
Україні має враховувати, насамперед, особливості вітчизняного ринку праці,
котрі відрізняються від аналогічних аспектів у ряді розвинених країн. Тому
сліпо копіювати моделі політики зaйнятості інших країн, котрі успішно
вирішують цю проблему, безумовно, не можна.
Таким чином, пріоритетним напрямком удосконалення держaвного
упрaвління зaйнятістю нaселення є глибокий аналіз стану зайнятості, який
має розглядaтися не як чисто соціaльний феномен, що зумовлює інтерес
тільки з позиції мaсштабів безробіття, його професійних aспектів, а бути
значно глибшим, адже структурнa криза економіки є й кризою структури
зaйнятості, що склалася в народному господарстві країни. За умов тривалого
кризового скорочення виробництвa на тлі прогресуючих інфляційних
процесів проблема анaлізу та прогнозувaння зайнятості нaселення постає
перед оргaнами держaвного упрaвління як важлива умова для ефективної
розробки обгрунтованої комплексної системи заходів із вирішення проблем
зaйнятості. Це дає моєливість виявляти харaктер і тенденції процесів, що
відбуваються, і своєчасно втручатися при необхідності їх коригування.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ РІЗНИХ ТИПІВ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ
В сучасній Україні існує проблема пошуку оптимальної моделі виборчої
системи, оскільки з моменту здобуття незалежності в нашій державі існували
і мажоритарна, і змішана, і пропорційна системи, проте жодна з них не стала
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ключовою для країни. І тому метою дослідження є висвітлення плюсів та
мінусів кожного типу виборчої системи.
В Україні діє змішана виборча система, за якої частина кандатів
представницького органу (переважно половина) обирається за мажоритарною
виборчою системою, а інша частина - за пропорційною виборчою системою.
Такий тип виборчої системи діє в Німеччині, Польщі, Литві, Росії.
В результаті застосування змішаної виборчої системи протягом останніх
десятиліть в багатьох країнах світу, було підтверджено привабливість цієї
системи для пересічного виборця порівняно з мажоритарною системою, що
пояснюється зростанням мотивації виборця, який, окрім впливу на вибори у
своєму одномандатному окрузі, отримує змогу долучатися до загально
національної політики через наявність партійних виборчих списків.
Запровадження змішаної виборчої системи має на меті ліквідування
недоліків мажоритарної (порядок визначення результатів голосування, коли
обраним вважається кандидат, який одержав на виборах більшість виборців.)
та пропорційної (виборча система, при якій голосування за кандидатів
проводиться за партійними списками) систем і поєднати їхні переваги.
Так, мажоритарна система досить результативна і проста у застосуванні.
Хоча в той же час вона має ряд недоліків: викривлення результатів
голосування, тобто існує значна розбіжність між кількістю отриманих
голосів та кількістю депутатських мандатів; неврахування голосів значної
кількості виборців; до парламенту потрапляють лише великі політичні партії,
що, в свою чергу перешкоджає розвитку малих і середніх партій.
Поряд із недоліками можнав иділити такі переваги мажоритарної
виборчої системи: наявність постійного зв’язку між кандидатом і виборцями
округу; персоніфікація виборів: виборці голосують за конкретну людину, яку
можуть побачити і оцінити; потенційний демократизм, оскільки переможця
підтримує більшість виборців; простота у підрахунку голосів; можливість
контролю за діяльністю депутата, його відповідальність перед виборцями;
праця депутата в інтересах виборців округу; сприяння проходженню в
парламент великих політичних партій і відповідно сприяння парламентській
та урядовій стабільності; свобода дій депутата, оскільки він залежить лише
від виборців округу[1].
Пропорційна виборча система — такий порядок організації виборів і
визначення результатів голосування, за якого розподіл мандатів між
партіями, які висунули своїх кандидатів у представницький орган,
проводиться згідно з кількістю отриманих партією голосів.
Пропорційна виборча система має такі переваги: розподіл голосів
виборців пропорційно, зменшується можливість їх втрати; врахування
інтересів різних суспільних груп; мінімізують сяможливості для
фальсифікацій результатів волевиявлення громадян; відбувається сприяння
розвитку партійної системи та партійної ідеології; унеможливлює
потрапляння в парламент радикальних регіональних політичних партій;
депутат маючи підтримку політичної партії має набагато більше
можливостей, щоб виконати передвиборні обіцянки.
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Однак пропорційна виборча система має і багато негативних рис:
виборці голосують не за конкретних людей, а за партійний список, в якому
можуть виявитися невідомі, некомпетентні, непопулярні політики;
відсутність тісного зв’язку, контактів між депутатами і виборцями, оскільки
депутата обирають не виборці конкретного виборчого округу, а виборчий
корпус усієї країни; доволі складна система підрахунку голосів; до
парламенту потрапляє багато політичних сил, що ускладнює процедуру
формування парламентської більшості і часто робить уряд у країні
нестабільним; відсутність персональної відповідальності депутата перед
виборцями за свої дії; обмеження свободи дій депутата, його залежність від
партійного керівництва, якому він завдячує своїм обранням; купівля місць у
партійних списках. [1]
Для подолання цих недоліків впроваджується змішана виборча
система, яка вбирає в себе переваги пропорційної і мажоритарної виборчої
систем:
1) наявність постійного зв’язку між кандидатом і виборцями округу;
2) виборці голосують за конкретну людину, яку можуть побачити і
оцінити;
3) можливість контролю за діяльністю депутата, персональна його
відповідальність перед виборцями;
4) відбувається сприяння розвитку партійної системи та партійної
ідеології.
Зокрема, О.Вагіна відзначає, що «до переваг змішаної виборчої системи
відноситься також те, що вона сприяє укрупненню політичних партій,
забезпечує формування стійкого уряду, надає можливість збереження зв’язку
між виборцями й обраниминими депутатами; в умовах становлення
багатопартійності сприяє розвитку політичних партій» [2].
Отже, практика змін виборчих систем показує те, що досконалої
виборчої системи у природі не існує і існувати не може, однак, ми вважаємо,
що змішана система найоптимальніша модель виборчої системи. Сам вибір
тієї чи іншої системи повинен залежати безпосередньо від тієї ситуації, яка
склалась у цій державі, від типу її партійної системи, форми правління та
функціонування політичної системи взагалі.
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МЕДІAЦІЯ В МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТAХ
Протягом остaнніх років світ стикнувся з появою цілого ряду суспільних
проблем, які потребують негaйного вирішення. Однією з нaйaктуaльніших
проблем є людське співіснувaння: зaгaльнa нетерпимість, бaйдужість,
безвідповідaльність, конфліктність, aгресивність остaннім чaсом нaбули
тaких великих розмірів, що передовa світовa спільнотa змушенa швидко
приймaти дієві рішення, aби зaпобігти їх подaльшому розростaнню і
розповсюдженню.
Тому, профілaктику негaтивних проявів людської діяльності потрібно
розпочинaти з нaвчaння і виховaння молоді. У всьому світі реaлізується
безліч прогрaм, спрямовaних нa формувaння знaнь, умінь тa нaвичок
конструктивної взaємодії, які мaють сприяти подолaнню сьогоденної ситуaції
міжособистісної нетерпимості та конфліктності. Прогрaмa медіaції серед
тaких прогрaм зaймaє особливе місце. Медіaція - це aльтернaтивнa формa
вирішення конфліктів зa учaстю третьої нейтрaльної сторони ‒ медіaторa,
який допомaгaє сторонaм дійти взaємоприйнятного рішення у конфлікті
[2, с. 65].
Зaкріплення всесвітньо визнaної процедури медіaції знaйшло
відобрaження в прaцях вітчизняних тa зaрубіжних дослідників тa прaктичних
діячів, серед яких слід виділити роботи A. Я. Aнцуповa, В. М. Бaрaновa,
О. О. Бєліковa, О.М. Бобрової, Н. Л. Бондaренко-Зелінської, Є. О. Борисової,
Г. Брукa, С. В. Вaсильчaкa, A. О. Горової, В. A. Жмудь, В. В. Землянської,
Г. Зерa, Г. І. Єрьоменко, С. І. Кaлaшникової, Р. Г. Ковaля тa ін.
Метою дaного дослідження є визначення ролі медіації в
міжособистісних відносинaх.
Медіaція, в її сучaсному розумінні, почaлa розвивaтися в другій
половині ХХ ст. в крaїнaх aнгло-aмерикaнського прaвa – СШA, Великій
Бритaнії, Aвстрaлії, a потім поступово стaлa поширювaтися і в інших
держaвaх Зaходу. Однaк, використaння посередників, для вирішення спорів
відмічaється з дaвніх чaсів. Історики відмічaють подібні випaдки ще в
торгівлі фінікійців у Вaвилоні. Нaмaгaючись знaйти згaдку про перше
зaстосувaння медіaції в історії, бaгaто aвторів цитують Біблію [2, с. 39].
В Укрaїні зaстосувaння медіaції почaлося не тaк дaвно. Одними із
перших, хто почaв реaлізовувaти ідею медіaції у нaшій крaїні були неурядові
громaдські оргaнізaції - Одеськa облaснa Групa Медіaції (ООГМ) і Лугaнськa
облaснa Групa Медіaції (ЛОГМ). Зaрaз розвитком тa впровaдженням
медіaційної процедури зaймaються ще й інші укрaїнські оргaнізaції тa
об'єднaння, осередки яких розтaшовaні у Києві, Львові, Білій Церкві,
Жмеринці, Сімферополі тa ін. На даний час ЛОГМ припинила своє існування
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у зв’язку з проведенням АТО. Проте, його представники продовжують
працювати в інших осередках Українського центру Медіації [4].
Зростaння інтересу до цієї технології обумовлене тим, що медіaція мaє
унікaльний потенціaл трaнсформaції взaємодії у конфлікті і як результaт
зміну світосприйняття людей, які є учaсникaми конфліктної ситуaції.
Особливості медіaції як процесу посередництвa у вирішенні конфліктів,
суперечок, полягaють у тому, що медіaція допомaгaє розширити можливості
людей, які перебувaють у конфлікті, сприяє розкриттю їхнього особистісного
потенціaлу, взaємному прийняттю.
Результaтом процедури медіaції є згодa тa примирення. Згода - взаємна
домовленість, порозуміння, примирення. Коли сторони досягaють
примирення, вони починaють розуміти, приймaти тa цінити почуття інших
людей, що мaє пряме відношення до кaяття тa прощення.
В якості медіaторів можуть виступaти як професіонaли - офіційні
медіaтори (люди, що мaють сертифікaт нa прaво зaймaтися дaною
діяльністю), тaк і непрофесіонaли (менеджер, вирішaльний конфлікт між
співробітникaми своєї оргaнізaції, з одного боку виконує упрaвлінські
функції, a з іншого виступaє в якості спонтaнного aбо неофіційного
медіaторa). Медіaтор допомaгaє двом сторонам, зaлучениму суперечку,
досягти добровільного вирішення своїх розбіжностей шляхом переговорів.
Тaкa угодa зaзвичaй фіксується у формі письмового договору.
Медіaтор не мaє повновaжень нaв'язaти будь-яке рішення. Він допомaгaє
сторонaм при вирішенні спору сконцентрувaтися нa своїх інтересaх, a не нa
своїх зaявлених позиціях. У рaзі успіху приймaються рішення, від яких
вигрaють обидві сторони, нa відміну від рішень третіх осіб (суддів aбо
aрбітрів), коли однa сторонa прогрaє, a іншa - вигрaє [1, с. 80].
Рішення, прийняті в результaті медіaції, повинні перевершувaти інші
рішення в силу того, що їх створюють сaмі сторони. Медіaція не обтяженa
формaльностями і, безсумнівно, є мистецтвом, оскільки включaє в себе
нaйтонші aспекти людських взaємин.
Основними принципaми медіaції є добровільність, нейтрaльність,
конфіденційність, розподіл відповідaльності між сторонaми. Зa принципaми
добровільності тa розподілу відповідaльності медіaтор нaдaє сторонaм
можливості тa прaво керувaти влaсною долею, вони сaмі приділяють влaсні
рішення, відповідaють зa їх прийняття тa виконaння, вони нaвіть можуть
вийти із процесу, якщо ввaжaють, що він не нaдaє їм певних можливостей
щодо вирішення проблеми. Принципи нейтрaльності і конфіденційності
сприяють устaновленню і утримaнню довірливої aтмосфери, щирості
учaсників процесу, вільному діaлогу, обговоренню рaніше не виявлених
aспектів конфлікту, в цілому допомaгaють створити сприятливий
психологічний клімaт.
Нa сьогодні оргaнізaції медіaторів в усьому світі розробляють стaндaрти
професійної підготовки медіaторів, кодекси етики медіaторів, прaвилa
проведення медіaцій, дисциплінaрні процедури, що зaстосовуються до
медіaторів – членів оргaнізaцій. Оргaнізaції медіaторів здійснюють
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професійну підготовку тa нaвчaння медіaторів, їх сертифікaцію і подaльше
підвищення квaліфікaції. Високa конкуренція нa ринку медіaційних послуг,
коли у всіх крaїнaх медіaторів більше, ніж бaжaючих скористaтися їх
послугaми, призвелa до жорсткого відбору тренінгових тa сертифікaційних
прогрaм, постійного підвищення якості підготовки медіaторів [3, с. 46].
Медіація в закладах освіти - інноваційний підхід до вирішення
міжособистісних конфліктів, які виникають між учасниками навчально виховного процесу, метою впровадження якого є реалізація практики
конструктивної ненасильницької взаємодії у конфліктних ситуаціях. Освітня
медіація сприяє швидкому та ефективному розв'язанню конфліктів на
локальному рівні без залучення владних структур і адміністративного тиску.
Медіаційну допомогу можуть здійснювати практичний психолог, соціальний
педагог, інші представники педагогічного колективу, а також «зовнішні»
спеціалісти - медіатори.
Тaким чином, окрім особистісних перевaг, медіація мaє вaжливі
перевaги для суспільствa. Нa дaний чaс, доволі швидко розповсюджується
прaктикa використaння медіaції у вирішенні політичних тa юридичних
питaнь, у кримінaльних тa громaдських спрaвaх, у розв'язaнні конфліктів у
системі освіти, в сімейних конфліктах.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ ЗА
СІМЕЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Актуальність теми не викликає сумнівів. Регулювання сімейних
відносин, як і інших суспільних відносин в Україні, за останні роки істотно
змінилося, що зумовлено економічними і політичними чинниками. У
сучасному механізмі правового регулювання сімейних відносин істотну роль
відіграють різноманітні договори і угоди, які укладаються членами сім'ї між
собою. Помітним явищем в упорядкуванні майнових відносин подружжя стає
шлюбний договір. Шлюбним договором регулюють майнові віносини між
подружжям, визначаючи їхні майнові права та обов’язки [1, с.4]. Як правило,
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ним сторони узгоджують: яке майно вважатимуть особистою приватною
власністю, а яке — спільною сумісною; порядок поділу цього майна у
випадку розлучення, а також майнові обов’язки стосовно дітей. Найчастіше в
шлюбному договорі йдеться про майно значної вартості, наприклад, про
нерухомість, коштовності, автомобілі, обладнання, цінні папери тощо.
Скажімо, у шлюбному договорі можуть зазначити, що майно, набуте в
шлюбі, є спільною сумісною власністю, тоді частки — рівні; або ж визначити
інший розподіл часток. Щодо майна, набутого в результаті підприємницької
діяльності, то його іноді визначають як особисту приватну власність того,
хто займається підприємницькою діяльністю. Іноді в шлюбних договорах
передбачають, що укладення будь - яких угод у зв’язку з підприємницькою
діяльністю одного з подружжя не потребує отримання згоди іншого з
подружжя. В українському законодавстві інститут шлюбного контракту має
досить коротку історію. Норми про шлюбний контракт вперше були введені
до КпШС Законом України від 23 червня 1992 р.[2, с. 57]. На жаль, в силу
менталітету більшість громадян вважають шлюбний договір проявом
недовіри і не знаходять об'єктивних причин його укладення, а тому так і не
знають, для чого він власне й потрібен. Не дивлячись на вплив економічної
кризи на доходи більшості українців, зростання добробуту серед певних
верств населення все ж помітне, особливо серед мешканців великих міст. Але
в той же час говорити про те, що шлюбний договір розрахований більше на
представників забезпеченого населення, які вирішили при вступі в шлюб
передбачити всі можливі ситуації, перш за все майнового характеру, - буде
неправильно. Всім категоріям населення при розлученні ділити майно вельми
складно, а якщо справа доходить до суду, - це буде ще й досить важко.
Середній вік бажаючих укласти шлюбний договір складає мінімум від
30 років. Однією з головних умов при укладанні шлюбного договору є
бажання одного з подружжя залишити за собою право на володіння майном,
при цьому друга половина поступається свого права на нього.
Зміст шлюбного договору передбачає досить вузький перелік питань
відносно життя подружжя. Якщо порівнювати, наприклад, з США, де
наявність шлюбного договору сприймається як невід'ємна частина подружніх
відносин, в Україні визначене лише те коло питань між подружжям, які
зачіпають відносини в галузі фінансів, грошових зобов'язань, майна,
користування майном тощо. Відповідно до положень Сімейного кодексу
України об'єктом шлюбного договору може виступати виключно майнова
сторона шлюбу, а не взаємини особистого характеру. Укласти шлюбний
договір мають право як особи, що подають заяву про реєстрацію шлюбу, так і
ті, хто вже перебуває в ньому. Для перших шлюбний договір діє з самого
моменту реєстрації шлюбу, для других – лише будучи нотаріально завіреним
[3, с. 89].
Шлюбний договір укладається виключно у письмовій формі і в
обов'язковому порядку посвідчується у нотаріуса, інакше він не буде мати
юридичної сили. Неприпустимо і одностороннє розірвання договору. Будьяку зміну умов або окремих положень, що містяться в шлюбному договорі,
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необхідно засвідчувати нотаріально. Існує можливість розірвати шлюбний
договір на підставі судового рішення.
Шлюбний договір можуть визнати недійсним, коли його зміст
суперечить закону, нормам моралі, якщо мали місце обставини, які
перешкоджали свободі волевиявлення однієї зі сторін, якщо він укладений з
особою, яка в силу закону обмежена у дієздатності, якщо він суперечить
інтересам і правам дітей. Коли майбутнє подружжя або таке, що вже
відбулося, все-таки зважуються на укладання шлюбного договору, то при
виникненні будь-яких сумнівів щодо необхідності та доцільності його
укладення або щодо умов, які містяться в ньому, краще відразу
проконсультуватися з фахівцем в цій галузі, який надасть вичерпну
інформацію станом на момент звернення [4, с. 131]. Це належним чином
збереже сили й нерви в майбутньому і буде гарантувати наявність
обумовлених прав при настанні реальних правових наслідків.
Шлюбний договір діє, як правило, протягом шлюбу. Проте сторони
можуть домовитися й про інше. Так, у шлюбному договорі може бути
встановлено загальний строк його дії й строки тривалості окремих прав та
обов’язків, а також чинність договору або окремих його умов і після
припинення шлюбу.
Не менш цікавим та таким, що заслуговує на увагу видається питання
укладення шлюбного договору через представника. Шлюбний договір, як, до
речі, і будь який інший договір, є правочином, підписаним сторонами.
Оскільки укладення переважної більшості договорів чинним законодавством
дозволяється за підписами представників на підставі належним чином
оформленого договору доручення чи на підставі довіреності, постає
запитання: чи може шлюбний договір бути підписаний представниками
сторін? У СК України відсутня відповідь на це запитання. Згідно із ч. 2 ст.
238 ЦК представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його
змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.
Чи стосується це шлюбного договору?
Насамперед слід відзначити, що шлюбний договір – це не повсякденний
правочин, який укладається досить часто одними і тими ж особами (як
купівля-продаж, поставка тощо). Він укладається між особами, які пов’язані
особливими особисто-довірчими відносинами, і не виключено, що й раз у
житті (з подальшим внесенням змін). Разом з тим у юридичній літературі
зустрічаються й аргументи на захист можливості укладання шлюбного
договору представниками сторін. Повноваження представника – це те коло
прав і обов’язків, які покладаються на нього. Тобто представник поставлений
в чіткі рамки і має право здійснювати в межах свого представництва лише ті
дії, які йому доручені. Таким чином видається варіант, якщо сторони
складають умови шлюбного договору разом зі своїми адвокатами, на підставі
чого
допускається
можливість
укладання
шлюбного
договору
представниками сторін (чи представником з одного боку й стороною з
іншого боку). Українська судова практика давно визнала шлюбний договір
ефективним засобом заповнити недоліки Сімейного кодексу України і
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забезпечити той ступінь справедливості, яку побажає подружжя. Отже, на
основі аналізу поглядів окремих вчених є всі підстави вважати шлюбний
договір різновидом цивільно-правових договорів. Але немає жодних підстав
заперечувати, що йому притаманні як загальні для будь-якого договору
ознаки, так і суто специфічні. Звісно, за своєю юридичною природою і
правовими наслідками шлюбний договір має низку особливостей. Проте
яких-небудь положень, які б не вкладалися в конструкцію договору,
шлюбний договір не має. Отже, до нього можна ставити ті ж самі вимоги, які
висуваються до інших договорів, тобто законність змісту, вільне
волевиявлення сторін, належний суб’єктний склад, дотримання визначеної
законом форми тощо.
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Українська академія банківської справи
ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ МОЛОДІ СУМЩИНИ: СТАН І
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Реалії сьогодення говорять нам, що важливу роль в економіці країни
відіграє молодь. Саме молоді люди, завдяки своїй мобільності та високому
інтелектуальному потенціалу, є головною рушійною силою сучасного світу,
мають можливість впливати на суспільний прогрес, визначаючи майбутнє
суспільства та держави. І тому актуальною проблемою є отримання якісної
вищої освіти. Обумовлено це декількома головними факторами: прагнення
людини до розвитку, тиск з боку суспільства, неможливість
працевлаштування без наявності диплома.
В умовах кризи та у після кризовий період особливо актуально постала
проблема неспроможності громадян і регіонів самостійно фінансувати свій
розвиток. Проте, ця проблема охоплює не лише регіональний, а й , як
наслідок, державний рівень. Вищі навчальні заклади – пусті; молоді люди,
через відсутність бажання, брак коштів або знань не прагнуть вступати. У
відповідності до цього, необхідно замислитись з приводу державних
стимулів до навчання. Адже саме зараз, в такий важкий для країни час, ми
потребуємо молодих, освічених, наших-українських спеціалістів.
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У цілому, молодь в Україні вирізняється доволі високим освітнім рівнем
та навчальною активністю. Загалом, якщо брати всю молодь, то більша
частина тих, що отримують освіту припадає на вікову категорію - 19-24 роки.
Після 25 років дана тенденція знижується, обумовлено це зайнятістю даного
контингенту. [1]
У Сумській області освітню діяльність з підготовки кваліфікованих
робітників здійснюють 36 закладів професійно-технічної освіти (9% від
загальної кількості професійно-технічних навчальних закладів України),
контингент учнів і слухачів яких на 01.01.2015 становив 10396 осіб, або 2,6%
від загальноукраїнського показника. [2]
Станом на 01.01.2014 в області 57,8% найманих працівників мали вищу
освіту, з них 33,3% – повну вищу, 24,5% – неповну та базову вищу. Це є
свідченням високого рівня підготовки кадрів для економіки регіону. Для
надання зазначеної підготовки в області функціонують 5 вищих навчальних
закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації, 10 навчальних закладів І та ІІ рівнів
акредитації. Підготовка фахівців ведеться більш, ніж за 40 напрямами. [1]
Наявність освіти має забезпечувати стабільне майбутнє. Тільки та
людина, яка добре пізнала свою професію, всі її нюанси і секрети, може бути
конкурентоспроможною на ринку праці. Якщо аналізувати наявність ВНЗ в
Сумській області, то ми маємо всі можливі для цього засоби. Підготовка
ведеться за різними напрямами, також у студентів є доступ до бібліотек,
сучасних технологій. Це дає змогу мобільно мислити і узагальнювати.
На превеликий жаль, аналізуючи ринок праці, можна зробити висновок,
що більше третини молоді, яка закінчила ВНЗ, пішла працювати не за своєю
професією. Знову ж таки, виникає необхідність у посиленому державному
регулюванні напрямів навчання, створенні робочих місць.
Не дивлячись на те, що українці витрачають на освіту багато років,
незрозуміло, скільки вони встигають дізнатися за ці роки, оскільки показники
України, що стосуються якості освіти, не дуже високі. Згідно зі Звітом про
глобальну конкурентоспроможність за версією Всесвітнього економічного
форуму [5], Україна посідає 40-е місце (з 144 представлених країн) за якістю
початкової освіти, але лише 72-е за якістю системи вищої освіти і 88-е за
якістю викладання науки управління. Крім того, Україна займає надзвичайно
низьке місце за показником утримання талантів (132-е): Ян Кум і Макс
Левчин, показані в промо-ролику «Україна. Відкрита для вас» в якості тих,
хто «народився і виріс у Києві», обидва поїхали з України в Сполучені
Штати у віці 16 років.
Однак, незважаючи на посередню якість освіти і на еміграцію багатьох
талановитих людей, відсутність кваліфікованого персоналу рідко
визначається як головна проблема у веденні бізнесу в Україні: менше 5%
опитаних вказали, що це є найбільш проблематичним фактором в Україні.
Більш того, компанії в Україні вкладають не так вже й багато зусиль та
коштів в освіту своїх співробітників (Україна посідає 92-е місце за цим
критерієм). Це говорить про те, що недостатні навички не є головною
причиною низької продуктивності праці в Україні. [3]
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У Сумській області була складена стратегія, яку планують реалізувати
до 2020 року. На щастя, в цей план включене питання економічної активності
молоді. Передбачені заходи і ініціатива, за допомогою яких планують
підвищити якість освіти і наявність лідерських якостей у молодого
покоління. [4]
Таблиця 1
Розвиток людського капіталу: підвищення якості освіти [4]

Розвиток
людського
капіталу

- Вдосконалення
системи
підготовки
молоді
до
умов
Підвищення
регіонального ринку праці;
адаптивності
- Формування сучасної системи
населення до потреб підготовки кадрів для потреб
ринку праці
регіональної економіки, у тому
числі розвиток системи освіти
впродовж життя
Розвиток
лідерських
та
підприємницьких якостей молоді:
- Створення діючих механізмів
Підвищення
мобілізації
мешканців
до
обізнаності та
вирішення місцевих проблем;
соціальної активності
- Формування
екологічної
населення
культури населення;
- Формування здорового способу
життя

На сьогодні в Україні ще не напрацьована цілісна концептуальна модель
працевлаштування випускників державних вишів за умов ринкових відносин.
Не розв’язані питання щодо прогнозу формування ринку праці, а отже й
обґрунтування номенклатури спеціальностей. Вимагає змін і сама система
підготовки молодих спеціалістів у вищих навчальних закладах з урахуванням
ринкових вимог. Базуючись на аналізі системи планування і підготовки
молодих спеціалістів на різних етапах економічного розвитку країни, можна
зробити висновок, що для досягнення ефективного результату основну увагу
необхідно зосередити на етапі проведення маркетингових досліджень ринку
праці і попиту на спеціалістів різного профілю. Адже саме на цьому етапі
відбувається збіг інтересів і поєднання завдань виробничих підприємств та
учбових закладів. Оскільки цей процес повинен бути постійним і безперервним,
маркетингові дослідження необхідно включити до переліку головних завдань
учбових закладів, на базі яких і треба створити відповідні центри.
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HOW MENTALITY AFFECTS ECONOMIC GROWTH OF COUNTRIES:
UKRAINIAN AND AMERICAN ASPECTS
Mentality is formed during all life and it depends on people, who surround
you. That's why I want to describe, characterize and analyze Ukrainian and
American psychology and explain why factor of mentality influences economy and
development of countries and analyse what youth can change in the Ukrainian
economy if it’s possible to change mentality a bit.
A mentality is a way of thinking or the ability to think and learn. An obvious
part of the noun mentality is the word "mental," which means "of the mind." How
your mind works is your mentality, either in a way that's measured in school or
testing, or in the way you think about things. A learned way of thinking comes
from experiences. Mentality refers to the specific way of thinking of a person or
collectivity, as an important factor (sometimes even more important than it looks at
the beginning), that may have a significant impact on the response in a particular
context: historical period, geographical delimitation, civilization development etc.
Influenced by different factors, mentality depends on the individual and collective
education and culture besides the historical period, geographical area, religion and
socio-economic development. Having been acquired, mentality changes more
slowly than other characteristics [1, p. 16]. A historical period has its own
mentality type: the slave-owning mentality, the feudal mentality, the capitalist
mentality, the communist mentality, the informational society mentality.
The main point for Americans is a patriotism, that’s why they try to develop
their country, to take care about it, to do it more and more prosperous [2, p. 27].
But when we talk about Ukrainians, it’s obvious, that a bigger part of them wants
to leave Ukraine and live abroad. They speak a lot about patriotism, too, but it does
not strong enough to change their point of view.
The second one important point is that Americans are businesslike. They
believe that time is money and that’s why they save it. It means that they try to
work quickly and efficiently. At the same time Ukrainians are well-known as a
hard-working and talented people [3, p. 230]. But maybe we must pay more
attention to quality and factor of time (it means also punctuality), because we see a
gap between Ukraine and other countries with free enterprise system and we can
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do it smaller at least if a new generation appreciates the time more and use it
profitably.
The next factor is attitude to life. Americans always say that all is alright, but
Ukrainians like to complain. That’s a big problem when person feels such negative
emotions as sorrow, anger, rage and so on again and again. It does person more
vulnerable, makes he or she to lose their self-confidence.
Then I want to mark that we can see that division of labor is clearer in
America. Because there such a situation takes place: people work and do only one
type of work, they try to do it with high quality, and if they need something they
contact professionals. I mean that Americans do by themselves only those things
which they can do the best. They want to have an excellent result and that means
an excellent specialist in this or that field. At the same time Ukrainians try to do by
themselves all, what they think it’s possible to do (but it does not guarantee the
best result in this case). That’s why we meet the same problem - typical Ukrainian
does not consider quality.
And one more difference consists in a position, which a person occupies in his
or her life. Americans are more active, they need changes and innovations; and
Ukrainians are more conservative, they don’t want to change themselves or
negative aspects in their lives.
And the last one - an attitude to higher education. If American person decides
that he or she must study it means that it’s an important decision and he or she
needs it, that’s why such person really studies. Ukrainians need higher education
because in our country it’s hard to find a job without it. So, when Ukrainian people
come to Institutions of higher education they often don’t want to study at all or
their learning process is not as effective as it must be.
And now I want to underline one of the most important aspects, which can
help Ukrainian youth to become better specialists. It does not mean that we do not
have highly-qualified specialists, but their insufficient number could lead to the
economic crisis. That’s why we must look for ways to overcome this obstacle.
So, if we want to see Ukraine as a prosperous country we have to pay
attention to characteristics of our mentality and change the image of a typical
Ukrainian, trying to orient youth on patriotism (because people can change their
country only if they love and appreciate it), high quality of performance in all
spheres of social and economic life (Ukrainians try do a lot of things, so, they
should try to do smaller amount of functions, but with bigger professionalism, and
it will lead to increase in wages and it will do our specialist demanded), active
lifestyle (it means that person must know the latest news about the situation in the
world and in his or her country and react effectively) and punctuality (Ukrainians
have no feeling of time, they often do a big part of work if they know that
tomorrow is a deadline).
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ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
На сьогоднішній день розвиток підприємництва є однією із
найпотужніших рушійних сил для розвитку суспільства, отже, і передумовою
зростання економіки держави та її конкурентоспроможності, появи нових
робочих місць, збільшення доходів громадян та відповідно, зростання
податкових надходжень до бюджету держави.
Діяльності кожного господарюючого суб’єкта, фізичної чи юридичної
особи передує обов’язковий етап легалізації підприємницької діяльності,
тобто, загальною передумовою реалізації права на підприємницьку
діяльність є державна реєстрація. Відсутність державної реєстрації
призводить до притягнення відповідних посадових осіб до юридичної
відповідальності. Тому дослідження даного питання є досить актуальним і
багато в чому впливає на зміцнення економічного стану підприємництва.
Метою дослідження є виявлення особливостей державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із
врахуванням змін законодавства.
Відносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців підлягають регулюванню відповідно до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань» (надалі - Закон), який діє у новій редакції від
01.01.2016 року. Задекларовано, що внесені зміни спрямовані на
реформування системи надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та
своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних
дій, оптимізацію витрат державних
коштів [1].
Відповідно до ст. 1 цього Закону, державна реєстрація юридичних осіб,
громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних
осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) – це офіційне визнання
шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи,
засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об’єднання,
професійної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії,
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організації роботодавців, об’єднань організацій роботодавців та їхньої
символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця
фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також
проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом [1].
У новій редакції Закону передбачається реформування системи надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців. Для того, щоб краще ознайомитись зі змінами
Закону, необхідно розглянути їх детальніше.
1. Особливості державної реєстрації громадських формувань до 2016
року встановлювалися окремими законами. У новій редакції Закону
передбачається один комплескний нормативно-правовий акт, що включає
регулювання державної реєстрації, як юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, так і громадських формувань.
2. Здійснення децентралізації повноважень суб’єктів державної
реєстрації.
Згідно Закону, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осібпідприємців може здійснюватись:
- виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською
та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та
Севастополі державними адміністраціями;
- нотаріусами;
- акредитованими суб’єктами.
На виконання положень Закону про реєстрацію Кабінетом Міністрів
України прийнято постанову від 25 грудня 2015 р. № 1130 «Про
затвердження Порядку акредитації суб'єктів державної реєстрації та
моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації», яка регулює
процедуру проведення акредитації суб'єктів державної реєстрації, перевірку
відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації і перелік документів,
необхідних для її проведення [2].
3. Введення порталу електронних сервісів і персональних кабінетів осіб,
що реєструються чи вже зареєстровані.
В ідеальному варіанті, портал забезпечуватиме виконання таких
основних функцій: подача документів для державної реєстрації проходитиме
у електронному вигляді, а також видача документів будь-якого характеру;
можливість перегляду стану розгляду поданих документів у вільний час;
наявність доступу до відомостей та документів; оприлюднення результатів
надання адміністративних послуг; формування та надсилання запитів про
надання виписок; надання можливості перегляду, копіювання та роздруківки
виписки, витягу, інших документів. Все це здійснюватиметься в
електронному виляді та в онлайн-режимі, що збереже час та кошти
зареєстрованих осіб, чи осіб, що планують пройти державну реєстрацію.
4. Створення Єдиного державного реєстру для юридичних осіб,
громадських формувань та фізичних осіб-підприємців.
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5. Введення процедури зупинення розгляду документів, поданих для
державної реєстрації. Розгляд документів зупиняється на строк, що становить
15 календарних днів з дати їх подання.
6. Збільшення розміру адміністративного збору за проведення
реєстраційних дій.
Якщо за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу у
2015 році сплачувалося 60 грн 90 коп., то у 2016 така послуга коштуватиме
413 грн 40 коп.
Також, приблизно на 10 грн., зросла плата за надання відомостей з
Єдиного державного реєстру.
Проте, введена знижена ставка адіміністративного збору (75% від
затвердженої) за державну рєстрацію осіб, які подали документи чи
отримують відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді.
7. Суттєвим нововведенням Закону є запровадження процедури
оскарження рішень, дій, відмови в реєстрації або бездіяльності державного
реєстратора, суб'єкта державної реєстрації до Міністерства юстиції України
та його територіальних органів.
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта
державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції
України та його територіальних органів протягом 30 календарних днів з дня
прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи
могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.
Проте, загальний термін розгляду та вирішення скарги не повинен тривати
більше 45 календарних днів [1].
Законом також передбачена можливість проведення державної
реєстрації у скорочені строки [3].
Слід зазначити, що нова редакція Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань» дозволить законодавчо врегулювати всі процедури здійснення
державної реєстрації, особливо ті, які на сьогодні або взагалі законодавчо не
врегульовані, або створюють правові колізії при їх застосуванні.
Реформування системи надання послуг у сфері державної реєстрації
забезпечить її відкритість та прозорість, а головне – оперативність, отже,
обов’язково матиме своїм наслідком суттєві зміни на краще у діючій системі
державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ
ВІДНОСИН
Питання узгодження інтересів роботодавця та працівника завжди було
актуальним. Процес становлення сучасної демократичної української
держави потребує не виділення пріоритету інтересів будь-якої зі сторін
трудових правовідносин, а навпаки, узгодження інтересів і закріплення
такого здійснено в трудовому законодавстві. Тільки взаємне задоволення
інтересів працівника й роботодавця забезпечить ефективне регулювання
праці в умовах ринку, яке закріплене в колективному договорі.
Дослідження колективних правовідносин та колективних договорів було
предметом особливої уваги таких вчених, як С.В. Венедіктов, Л.О.
Золотухіна, І.В. Лазор, С.М. Прилипко, Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та
інших.
Традиційно колективний договір розглядається як бажаний засіб
фіксації заробітної плати та інших умов найму, регулювання відносин між
підприємцями і працівниками. Гнучкість і пристосованість колективних
договорів давно підтверджені практикою, оскільки їх результати
відповідають життєво необхідним інтересам соціальних партнерів та їх
представників. Колективні договори в більшості країн світу є переважним
засобом регулювання трудових відносин. При цьому досить часто
колективний договір залежить від політики уряду і одержує законодавче
обґрунтування. Виняткова важливість колективних договорів полягає і в
тому, що в них закрплюються поняття, широко вживані в житті, тому вони
стали основним засобом реалізації соціальної справедливості і гуманного
ставлення людини до праці [4, с. 58]
Сьогодні порядок укладення та зміни колективних договорів, ведення
колективних переговорів регламентується Кодексом законів про працю
України та Законом України «Про колективні договори і угоди». Відповідно
до ст.1 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний
договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами
зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціальноекономічних відносин й узгодження інтересів працівників і роботодавця [6].
Колективний договір можна розглядати також і як елемент методу
правового регулювання трудових відносин. Так, одним із елементів методу
трудового права є сполучення державного та договірного регулювання
трудових і тісно пов’язаних з ними відносин. Використання для регулювання
трудових і тісно пов’язаних з ними відносин двох основних способів
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обумовлено необхідністю враховувати інтереси сторін трудових відносин і
держави, забезпечити сполучення гнучкості управління працею зі стабільною
системою трудових прав і гарантій, наданих працівникам. На державному
рівні закріплюються мінімальні трудові права працівників і гарантії їхньої
реалізації, визначається правовий статус суб’єктів трудового права,
установлюється порядок укладення, зміни і розірвання трудових договорів,
порядок ведення колективних переговорів, укладення і зміни колективних
договорів тощо. В той же час особливості і специфіка праці в окремих
галузях і на окремих підприємствах спонукають сторони трудових
правовідносин самих приймати норми, за допомогою яких досягається
повнота правового забезпечення їх прав та обов’язків. Критерієм законності
таких локальних норм стає принцип трудового права, за яким права
працівників, що визначені на централізованому рівні, не повинні
погіршуватися внаслідок їх конкретизації на рівні підприємств [4, с. 59].
На рівні законодавства закріплено важливий і навіть принциповий
момент: регулювання соціально-трудових відносин має відбуватися в
договірному порядку. Це означає, що регулювання багатьох питань праці
здійснюється на основі сполучення норм, прийнятих як на централізованому,
так і на локальному рівні. Оскільки колективний договір укладається між
працівниками й роботодавцями, то сферою його дії є конкретна організація,
філія, представництво. Що стосується змісту колективного договору, то ним
вважаються узгоджені сторонами умови (положення), які покликані
врегулювати соціально-трудові відносини в цій організації [2, с. 40].
Аналіз Закону України «Про колективні договори, угоди», КЗпП
України дає підстави вважати, що у колективному договорі можна
врегулювати будь-які питання, пов’язані з працею, виробництвом,
соціальним становищем працівників і членів їх сімей. Закон містить
імперативну норму, яка забороняє включати до колективних договорів
умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним
законодавством. Такі умови є недійсними [3, с. 363].
Отже, колективний договір формується на основі таких принципів як:
- рівноправність сторін;
- свобода вибору питань для обговорення;
- добровільність прийняття обов’язків;
- гарантія реального виконання обов’язків;
- проведення систематичного контролю й взаємної відповідальності
[1, с. 35].
Аналіз змісту колективного договору дає підставу стверджувати, що
провідною функцією колективного договору є захисна, яка виявляється в
тому, що він захищає найманих працівників від сильнішої сторони трудових
відносин – роботодавця. Ще одна функція – регулятивна, яка реалізується
шляхом встановлення певних правил поведінки – правових норм. Виконуючи
регулятивну функцію, колективні договори підвищують трудові гарантії для
працівників, конкретизують правові норми, заповнюють прогалини у
трудовому законодавстві. Колективний договір виконує ще й інформаційну
функцію, оскільки несе у собі інформацію про права і обов'язки як для
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сторін, так і для відповідних державних органів. Необхідно виділити й таку
важливу функцію колективного договору як виховну. Сторони договору,
беручи участь в переговорному процесі, виховують в собі такі риси як
дипломатичність, толерантність. При цьому зростає їхня правосвідомість,
правова культура, сторони набувають юридичних знань, шляхом вивчення
положень законодавства, яке береться за основу. Наступна функція
колективного договору – функція соціального партнерства. Укладення
договору означає завершення переговорного процесу і досягнення сторонами
компромісу, що певним чином стає запорукою стабільності і соціального
спокою на підприємстві [3, с. 364].
Якщо проаналізувати колективні договори, які укладаються на
підприємствах різних форм власності, то можна зробити висновок, що
колективний договір – основа соціального захисту працюючих на
підприємствах. Укладення колективного договору між адміністрацією та
трудовим колективом сприяє:
- узгодженню інтересів найманих працівників і роботодавців;
- врегулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин;
- вирішенню питань оплати праці;
- створення безпечних умов праці;
- наданню допомоги малозабезпеченим, організації оздоровлення;
вирішенню трудових спорів та конфліктів [5].
Таким чином можна зробити висновок, що важливість колективного
договору для врегулювання виробничих, трудових, соціально-економічних
відносин працівників та роботодавців беззаперечна. Колективний договір в
діяльності будь-якого підприємства, установи, організації є додатковою
гарантією додержання трудових прав працівників. Укладений належним
чином договір має широке значення в регулюванні соціально-побутових
умов, оплати праці, заохочень за особливі досягнення.
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Прокуратура є одним із основних правоохоронних органів та важливим
правовим інститутом держави. Чинний закон України «Про прокуратуру»,
прийнятий Верховною Радою України 14.10.2014р.
Визначальним етапом формування законодавства на території сучасної
України була доба Київської Русі, коли був прийнятий звід законів - «Руська
Правда», текст якої не знав інституту прокуратури, однаку містив статті, що
захищають життя і власність смердів, регламентують порядок оподаткування
їхнього майна, встановлюють підсудність смердів виключно князю [1].
Органам прокуратури були уповноважені здійснювати нагляд за тим,
«…чтобы челобитчики правым и нелицемерным судом удовольствовали, а в
государственных делах рассмотрения и решения чинимы были всякою
ревностью и добрым порядком».
При царюванні Катерини II статус прокуратури суттєво зріс. Так,
посада генерал – прокурора поєднувала посади міністра внутрішніх справ,
міністра юстиції та фінансів [2].
У 1764 році було розширено інститут обер – прокурорів. Вони
отримали право наглядати за законністю п’яти департаментів Сенату, що
стали судовими органами. У цьому ж році було розроблено «Клятвенное
обещание губернского прокурора».
17 листопада 1975 року був прийнятий Закон про «Учреждения для
управлений губерний Всероссийской империи», яким визначався правовий
статус діяльності прокуратури. Права і обов’язки губернських прокурорів
були визначені в Указі Сенату від 15 грудня 1802 року «О доставлении
ведомостей из присутственных мест о делах губернским прокурорам».
Прокурору цим Указом надавалась необмежена влада в губернії, зокрема, він
міг спілкуватися з Імператором, міг доповідати в Сенаті. Така система
проіснувала до судових реформ другої половини XIX століття.
Чергове реформування прокуратури здійснив Імператор Олександр ІІ у
1862 році. В той час були сформульовані і закріплені основні положення
реформування судової влади в Російській імперії та при кожному суді
вводились посади прокурора. Призначав прокурорів та їх помічників міністр
юстиції. Обур – прокурори Сенату, прокурори судових палат та їх помічники
призначалися Імператором за представленням міністра юстиції. В їх
обов’язки входило стеження за точним дотримання закону. Виявляти і вести
боротьбу за порушеннями законного порядку, вимагати його відновлення,
пропонувати суду застосування попереднього висновку у випадках,
передбачених судочинством. Прокурори мали право здійснювати нагляд за
проведенням слідства та підтримувати державне обвинувачення в судах [3].
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Судові статути 1864 року внесли значні зміни й у діяльність
прокуратури, позбавивши її функції загального нагляду, але Указом
Олександра ІІ від 27 вересня 1865 року були знову закладені основи
подальшого розвитку прокурорського нагляду. Завдяки цьому під час
розгляду кримінальних справ прокурори виступали повноправними
учасниками судового процесу, приносили касаційні й апеляційні протести на
незаконні рішення судів, здійснювали нагляд за виконанням вироків,
дотриманням законодавства в місцях позбавлення волі. У такому вигляді
органи прокуратури Російської імперії, до складу якої входи більшість
земель сучасної України проіснували до 1917 року.
5 листопада 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про прокуратуру», в якому вперше було закріплено такий принцип як
неможливість працівника прокуратури належати до політичних партій або
рухів. Відповідно до ст. 5 цього Закону прокуратура України становила
єдину систему, на яку відповідно до Конституції та цього Закону
покладаються такі функції як підтримання державного обвинувачення суді,
представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
визначених законом, нагляд за додержанням законів органами, які проводять
оперативну розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян.
З прийняттям Конституції України змінюються функції прокуратури,
зокрема, вона мала бути позбавлена функції досудового слідства. У 2004 році
змінами до Основного Закону прокуратурі було надано функцію нагляду за
додержанням прав і свобод людини і громадянина. Додержанням законів з
цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
їх посадовими та службовими особами. Сучасним етапом реформування
прокуратури стало прийняття 14 жовтня 2014 Закону України «Про
прокуратуру», що замінив попередній. Цей Закон визначив правові засади
організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок
здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокуратури
України. Закон позбавив прокуратуру функції загального нагляду, а також
звузив повноважень прокурора щодо представництва в суді, вдосконалив
організаційну структуру органів прокуратури, посилив гарантії незалежності
прокурора та органів прокурорського самоврядування. Крім цього, з
прийняттям Законів України «Про Національне антикорупційне бюро» та
«Про державне бюро розслідувань», формуванням штату цих органів,
прокуратура поступово втрачає функцію досудового слідства[4,5].
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що значною проблемою в
Україні залишається питання відновлення громадської довіри до
прокуратури як правоохоронного органу, адже значна кількість корупційних
справ, що розслідуються прокуратурою не передаються для розгляду у суді,
окремі прокурори самі стають фігурантами значних корупційних скандалів, а
представницький орган громадян – Верховна Рада України має обмежений
вплив на діяльність цього ключового правоохоронного органу.
427

Список використаних джерел:
1. Юридична енциклопедія в 6 т.(гол. редкол. Ю.С. Шемшученко). Київ:
Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана, 2004.Т.6. «Т – Я ». –664 с..
2. Клочков В.Г. Історія прокуратури України Вид. НТВ Правник, 2004. – 246 с.
3. Юридична енциклопедія в 6 т.( гол. редкол. Шемшученко). Київ:
Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2003.Т.5. «П – С». – с.714.
Шокін скоротив три тисячі прокурорів /УНІАН, 21.07.2015/ 11:23.
4. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991// Відомості
Верховної Ради України, 1991, №53.
5. Закон України « Про прокуратуру» від 14.10.2014 «Голос України» від
25.10.2014 №206.
Валентина Липецька
Науковий керівник: Морозова Л.П., д.філос.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
В умовах розбудови незалежної української держави зростає роль
освіти, яка покликана забезпечити відродження інтелектуального і духовного
потенціалу нації. Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ
столітті передбачено, як головне завдання вищого навчального закладу,
створення належних умов для гармонійного розвитку кожної особистості, її
творчої самореалізації.
В основі феномену самореалізації особистості лежать проблеми росту,
розвитку, самовдосконалення людини. Поняття "самореалізація" часто
вживають як синонім терміну "самоактуалізація", "реалізація своїх
можливостей". Вони описують дуже близькі явища, що позначають стійкі
позитивні зміни в особистості, реалізацію її природного потенціалу:
"індивідуацію" (К. Юнг), внутрішню активну тенденцію до саморозвитку на
зразок істинного самовираження (Ф. Перлз); прагнення людини стати тим,
ким вона може стати (А. Маслоу) [1, c. 98].
Об’єднуючою рисою розуміння самореалізації є те, що вона завжди
пов’язана з діяльністю, в якій реалізуються потреби особистісного зростання,
розвитку, самовдосконалення. Узагальнена філософська методологія
дослідження феномена самореалізації особистості ґрунтується на синтезі
двох методів, що акцентують соціокультурно обумовлену сутність людини як
предмету самореалізації та орієнтують на самореалізацію як на самотворення
людини в унікальних умовах власного буття. В обох випадках сфера
професійної освіти розглядається як важливий аспект самореалізації
особистості [3, c. 131].
У руслі вітчизняних і зарубіжних філософських, соціологічних та
педагогічних концепцій протягом останнього півстоліття активно
досліджуються окремі аспекти цього феномена. Так, Л. Антропова, Л. Коган
та ін., виходячи з позиції вищих суспільних інтересів, розглядають
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самореалізацію особистості як мету соціальної перебудови, створення нового
суспільства.
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблеми, пов’язані з
самореалізацією особистості, на всіх етапах розвитку людського суспільства
знаходилися в епіцентрі уваги вчених та їхніх наукових домагань. Так, у
поглядах античних філософів (Аристотель, Платон, Сократ) набула
поширення думка про те, що людина є самодостатнім явищем, здатним до
постійного розвитку, насамперед, за рахунок власних потенцій.
В українській філософії ідеї самореалізації також мають давню історію.
Так, видатний філософ і педагог Г. Сковорода у своїй концепції «сродної
праці» наголошував на тому, що найважливішим завданням кожного
педагога є розкриття й розвиток тих специфічних для кожного учня
здібностей, які надає йому природа [4, c. 190].
Професія, якщо її розглядати з позицій природної настанови, є водночас
як примусом, так і покликанням. В різних співвідношеннях це є показником
якісної характеристики професійної самореалізації особистості у світі праці.
Під поняттям „професійна самореалізація" розуміємо соціалізований
шлях гармонійного розвитку особистості, поєднаний із здобуттям
професійно-практичного та духовного досвіду в процесі отримання
кваліфікації спеціаліста в період первинного професійного становлення та
вдосконалення фахового зростання в процесі виконання професійних ролей і
обов'язків, що є невід'ємним атрибутом розкриття і здійснення особистісного
професійного потенціалу.
Професійна реалізація особистості на її життєвому шляху передбачає
такі основні етапи: професійне самовизначення, професійне становлення в
обраній сфері діяльності, фахове зростання і розвиток компетенції.
Професійне самовизначення розуміємо як вибір особистістю виду
майбутньої професійної діяльності, що відбувається на основі наявних у неї
професійних нахилів, інтересів і сформованих здібностей.
Професійне становлення особистості відбувається, коли вже обраний
фах. Однак, коли людина потрапляє в кризові ситуації (втрата роботи,
банкрутство підприємства, зниження професійного статусу в колективі), які
сьогодні, на жаль, так часто мають місце, то вона повинна уточнювати,
коректувати процес фахової самореалізації, звертаючись до свого життєвого і
професійного досвіду [1, c. 99].
Хотілося б особливо підкреслити, що сучасний світ праці, має низку
характерних ознак: різке зниження рівня життя, офіційне і приховане
безробіття, поглиблення галузевих диспропорцій зайнятості, посилення
міграційних процесів. Тож важливим для адаптації у цьому світі стає саме
процес пошуку смислу, де окремі (вже знайдені) смисли – це лише етапи
процесу, а сам процес стає головним смислом і це є життя, життя як процес, а
не як «досягнення».
Аналізуючи даний аспект проблеми стосовно професійного
самовизначення, М.С. Пряжніков визначає такі варіанти смислу.
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Перший – це пошук такої роботи чи професії, яка дає можливість
отримувати заробіток (суспільну оцінку праці) по справедливості, тобто
відповідно до затрачених зусиль. Цей аспект пошуку смислу в праці
розглядався ще Платоном, який вважав, що у справедливому суспільстві
внесок людини до суспільства повинен відповідати винагороді. К.Маркс
поставив проблему «відчуження праці від капіталу», виділив два аспекти
труда: «живу працю», як діяльність та можливість багатства, і «абстрактну
працю» виражену у вартості, у капіталах. Через несправедливий розподіл
багатства стає так, що той, хто трудиться, має мало грошей (тільки на
підтримку свого існування), а нероба стає багатієм. Це стається тому, що
труд існує в двох аспектах і його можна незаслужено «відчужити» від
справжнього працівника. Таким чином, важливою стає не сама праця, а
можливість перерозподілу її результатів.
Другий варіант смислу М.С. Пряжніков, слід за К. Марксом і
Е. Фроммом, розглядає ставлення до праці з любов’ю. Так, Е. Фромм
визначає продуктивний характер( кінцева мета розвитку особистості).
Третій варіант смислів - це почуття власної гідності, тобто при виборі
професії людина свідомо чи інтуїтивно орієнтується на те, що може йому
дати професія для почуття власної значущості.
Отже, пошук смислу праці може змінюватись залежно від багатьох
чинників: особистісних якостей, виховання, освіти, соціально економічного
стану суспільства, але наявність стількох варіантів дає змогу людині на
кожному етапі професійного самовизначення знаходити свій особистісний
смисл, відчувати життя як процес, знаходити все нові можливості не тільки
адаптації, а і реалізації свого потенціалу у сучасному суспільстві [2, с. 277-278].
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 . Змістовим осередком цієї проблеми є
визначення самою людиною потенціальних ознак індивідуального буття для
успішної професійної адаптації в мінливому просторі людського буття.
Таким чином, сутність професійної самореалізації людини в суспільстві
ризику полягає в постійному балансуванні між перспективами, які
відкривають ризики, надаючи шанси і створюючи обмеження. Шанси
професійної реалізації, що виникають у процесі формування і розвитку
інформаційного суспільства, мають невизначений характер: з одного боку,
констатують простір для самореалізації та самоздійснення у світі професій, а
з іншого, призводять до професійного відчуження особистості. Саме тому,
нагальною потребою сьогодення є модернізація освітньо-виховного процесу
та вибудовування стратегії безперервної освіти та освіти протягом життя.
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ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗМУ
В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
У сучасних умовах трансформації суспільства, переосмислення
феномену гуманізму є важливим завданням для філософської думки. Адже у
час глобальної кризи людини-особистості, суспільство знаходиться в ситуації
пошуку ідеалів, зміни життєвих орієнтирів, що зумовлено переосмисленням
гуманістичних засад. Якщо людина «минулого» відчувала себе господарем
історії, її сенсом і ціллю, то у теперішній час стає все більш необхідною
об’єктивна оцінка результатів її діяльності та можливого майбутнього. Тому
на сьогодні, коли людство знаходиться в ситуації пошуку ідеалів, проблема
гуманізму є досить актуальною та важливою.
Мета дослідження – вивчення проблеми гуманізму та особливостей його
історико-філософського розвитку в суспільстві.
Проблему гуманізму у філософському аспекті досліджували в своїх
наукових працях такі фахівці як: Бердяєв М., Борзенько І., Горєлов А.,
Гузенко В., Зайченко І., Здравомислов А., Кіяшко Н., Круглов А., Кувакін В.,
Кудішина А., Куртц П., Ламонт К., Рибін А., Рогова О., Хоменко Ю.,
Широкова В., Ядов В. та інші.
Гуманізм як специфічна система поглядів формувався впродовж
багатьох століть. Аналіз історико-філософського розвитку гуманістичних
ідей в дослідженнях, зазвичай, бере свій початок з часів Античності або
Відродження та обмежується країнами Європи, хоча варто зауважити, що
основи гуманізму були закладені в інших давніх культурних центрах.
Кожний тип цивілізації відрізнявся від попереднього певним комплексом
уявлень про гуманізм, відповідними засобами і механізмами реалізації
гуманних відносин у соціальному житті.
У розвитку гуманізму особливу роль відіграють три історичних
періоди – Античність, епоха Відродження і сучасність.
Перлиною античної гуманістичної думки було вчення Аристотеля.
Твори мислителя являли собою енциклопедію моральних та ціннісних
установок тогочасного рабовласницького суспільства.
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Епоха Середньовіччя переосмислила етичну доктрину Античності, беручи
за основу любов до ближнього, покірність, каяття. У ранній період, аж до XII
століття, етика не була самостійною сферою мислення. Ключові питання,
проблеми з’являлись і вирішувались у лоні теології та філософії. Однак,
християнський гуманізм був динамічним світоглядом, який під впливом
конкретно-історичної практики постійно еволюціонував, приймаючи різні
історичні форми. Висуваючи на перший план духовні цінності, християнство
сформувало основні принципи гуманістичної моралі: людинолюбства,
милосердя, добра, рівності, братерства. У період Середньовіччя гуманістичні
погляди розроблялися в рамках релігійних вчень.
Гуманізм епохи Відродження став ключовим у формуванні нового
світогляду. Цей світогляд був пронизаний усвідомленим возвеличенням
особистості як найвищої цінності. Мислителі критикували минулий феодальний
світогляд, для них були чужими їх ідеали та догми. Людина набувала статусу
яскравої особистості, що поставала в ролі творця власного життя і долі.
Виникнення нового світогляду пов’язане з величезними зрушеннями в галузі
культури, економіки, мистецтва, освіти. Ренесансний гуманізм був зумовлений
утвердженням у земному житті людини (митця, ремісника, купця, підприємця
тощо), яка заробляла собі на життя працею рук та розуму. Така людина
характеризувалася допитливістю, потребувала нового знання.
В епоху Відродження гуманізм вперше формується як ідеологічносинтетична концепція, що ґрунтується на розвитку всієї системи
гуманітарного знання. Гуманізм стає ідейною основою всіх форм духовної
культури. В епоху Відродження вперше висувається ідея людяності.
Наступний етап трансформації гуманізму тісно пов’язаний із розвитком
капіталістичного суспільства. Новий час був орієнтований на вияв
натуралістичних начал, пошук гармонії між суб’єктивним та об’єктивним.
В ХХ столітті виникають і активно впроваджуються різні соціальні проекти
гуманізації людських стосунків на виробництві, у повсякденному
спілкуванні. Показовою є концепція «якості життя» та «гуманістичного
комунітаризму» (Е. Фромм). Широко розповсюджується екзистенціалістські
проекти гуманізму: песимістичний (А. Камю , Ж.-П. Сартр, М. Хайдеґґер) і
оптимістичний – «позитивний екзистенціалізм» (Д. Ґелбрун, Р. Мей,
М. Поланті, Л. Тренс тощо) [1, с. 78].
На початку ХХІ століття проблема гуманізму загострюється. Весь світ
переживає дуже складний, відповідальний момент. З одного боку, гуманізм
XVІІ–ХХ століть потребує переосмислення та адаптації до нових історичних
умов. З іншого боку, суспільні трансформації, які відбуваються у межах
сучасної цивілізації і є ознакою переходу від індустріальних до
постіндустріальних суспільств, до нової якості, ведуть до зростання
потенціалу не тільки суспільств, але і окремої людини. Індивідуалізація
сучасної цивілізації може вести як до гуманізації людства, так і до
дестабілізації світу.
У сьогоденні сучасний гуманізм визначають як світоглядну позицію, що
базується на переконаннях:
• розгортання активності особистісного розвитку людини в таких
напрямках, як цілепокладання волі, ініціативи, творчості;
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•

у тому, що вказані можливості можуть бути реалізовані кожним
індивідом за умови надання йому потрібної соціальної підтримки.
Гуманізм належав до визначальних, наскрізних основоположних
принципів світової культурної традиції. Він був історично змінною системою
поглядів і мав у своїй основі принципи цінності людської особистості, її
право на можливість розкриття та розвиток власних здібностей. Відомо, що
кожний історичний етап людської цивілізації висуває свою мету і завдання,
вимагаючи розробки відповідних шляхів їх реалізації. Створюючи ідеал
особистості, людство передбачало розвиток у ній фізичної досконалості,
високих моральних якостей та розвиненої естетичної свідомості. У
повчаннях і творчості мудреців, філософів, істориків цей ідеал набирав
різного словесного вираження, але зміст залишався один – людяність
[2, с. 83]. Тільки в суспільстві і через суспільство людина може реалізувати
свою сутність, своє призначення, свою мету.
Отже, гуманістична проблематика є вічним супутником людської історії.
Втілення ідей гуманізму в суспільне буття має бути похідним від
утвердження громадянського типу суспільства. Гуманізм як ідеологія,
філософія, певне специфічне світовідношення, продовжує бути об’єктом
теоретичного інтересу філософського вчення. Він відігравав і відіграє
важливу роль у розвитку та становленні світової культури, залишаючись
водночас ще не до кінця осмисленим феноменом. Тому, можна стверджувати,
що гуманізм та гуманістичні ідеї були і залишаються основою світової
культури людства. Це зумовлює сучасну вітчизняну та зарубіжну науку і далі
продовжувати активно досліджувати гуманізм та історію становлення
гуманістичних ідей.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ
ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
У 2016 році в Україні продовжує функціонувати успадкована після
розпаду СРСР державна система охорони здоров'я, побудована на основі
командно-адміністративної моделі управління, відома у світі як система
Семашка.
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Протягом усіх 25 років після здобуття незалежності держава
декларувала необхідність реформувати цю систему. Однак, попри чисельні
політичні заяви, на практиці головним пріоритетом державної політики у
сфері охорони здоров’я залишалося збереження існуючої системи.
Видатки Державного бюджету України у 2016 році складають 667,8
млрд. грн. [3]. З них видатки на охорони здоров’я, передбачені
Держбюджетом–становлять 12,1 млрд грн.. Це на 6,2% більше порівняно
з розміром видатків за цією статтею у 2015 р. Це достатньо не велика часка,
вона становить 1,8% [1].
Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я України
пропонує практичні кроки, яких необхідно вжити протягом 2016-2020 років
для забезпечення реформи фінансування охорони здоров'я в Україні – як
пускового механізму реформи національної системи охорони здоров'я в
цілому[2].
Реформа спрямована на вирішення головної проблеми фінансування
системи охорони здоров’я, а саме — неефективності витрачання публічних
коштів та її наслідків.
Збір коштів для фінансування системи охорони здоров’я в Україні
здійснюється за рахунок загальних податків [4]. Протягом усіх років
незалежності лунають численні політичні декларації про необхідність
запровадження системи обов’язкового соціального медичного страхування,
яка дозволила б використовувати для збору коштів надходження від
цільового страхового внеску. Однак спроби розробити відповідний якісний
закон та прийняти його були безрезультатними.
Покладання надій на негайне запровадження обов’язкового соціального
медичного страхування як на панацею від усіх проблем не має під собою
достатнього ґрунту. Запровадженнятакої системи може бути одним з
інструментів поліпшення фінансування системи охорони здоров’я, але не
раніше, ніж будуть проведені більш нагальні реформи.
Такими реформами є об’єднання коштів та закупівлі медичних послуг
(розподілу коштів). Саме їх недосконалість призводить до більшості проблем
у фінансуванні системи охорони здоров’я.
Ця Концепція пропонує створення системи єдиного національного
замовника медичних послуг. Разом з наданням публічним медичним
закладам автономії, це дозволить створити єдиний ринок медичних послуг
(єдиний медичний простір), на якому держава, страхові компанії, місцеві
бюджети та громадяни зможуть придбати послуги у незалежних
постачальників усіх форм власності. Послуги, які не входять до
гарантованого пакету, громадяни зможуть оплатити напряму або за
допомогою добровільного медичного страхування.
Реформа в цій сфері полягає в тому, щоб спрямувати публічні кошти з
утримання інфраструктури на закупівлю безпосередньо необхідних
громадянам медичних послуг [2].
Перш за все, пропонується запровадження в Україні державного
гарантованого пакету медичних послуг. Він буде предметом договірних
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відносин між державою (єдиним національним замовником медичних
послуг) та медичними закладами.
По-друге, запровадження нових методів оплати постачальникам на
основі результатів їх діяльності – тобто оплату послуг за принципом «гроші
йдуть за пацієнтом».
Для того аби замовляти від імені громадян державний гарантований
пакет медичних послуг у закладів охорони здоров’я створюється система
єдиного національного замовника. Єдиний національний замовник – це
незалежна інституція, яка діє в інтересах пацієнтів, та закуповує медичні
послуги з єдиного національного пулу коштів на основі єдиних базових
тарифів та вимог до якості. Це забезпечує справедливість розподілу коштів та
уніфікованість послуг по всій країні.
Оптимальним варіантом для України є створення Національної агенції з
фінансування охорони здоров’я (НФА) в межах діючої моделі збору коштів з
загальних податків. НФА та її регіональні відділення контрактують
постачальників послуг всіх рівнів та форм власності з метою закупівлі
медичних послуг в межах ДГП. Для ефективної закупівлі запроваджуються
нові механізми оплати постачальникам за фактичний результат.
Організаційно НФА працює під управлінням Міністерства охорони
здоров’я. Для більш ефективного здійснення своєї функції замовника, НФА
має регіональні підрозділи. Регіональні підрозділи створюються «з нуля» або
на базі існуючих органів управління охороною здоров’я – виходячи з
практичних обставин.
Центральне та регіональні відділення НФА створюються так, щоб
забезпечити достатній рівень незалежності від центрального та місцевих
органів влади. Регіональні представництва НФА не підпорядковуються
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування,
оскільки є структурним підрозділом національної агенції.
В Україні неефективність у фінансуванні галузі закладена й у
формуванні бюджетних програм. Існує понад 40 регіональних та державних
бюджетних програм, які не утворюють логічної структури та часто
перетинаються одна з одною.
Пропонується реорганізувати та спростити структуру переліку
бюджетних програм. Новий простий та зрозумілий перелік бюджетних
програм дає змогу відмежувати витрати на індивідуальні медичні послуги від
послуг для населення в цілому, а також зосередити кошти навколо
пріоритетів галузі. Пропонується запровадити 5 головних бюджетних
програм [2]:
1.
Державний гарантований пакет медичних послуг;
2.
Громадське здоров’я;
3.
Реабілітація та медико-соціальна допомога;
4.
Медична освіта, дослідження та підвищення кваліфікації;
5.
Адміністрування, централізовані закупівлі та інші витрати.
Кожна з програм містить під-програми, які підпорядковані головній меті
та не перетинаються з іншими. Під-програми формуються навколо видів
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послуг, а не навколо типів закладів. Таким чином, заклади охорони здоров’я
можуть мати фінансування з різних програм, у разі якщо надають відповідні
послуги.
Отже, попри те, що Україна витрачає на охорону здоров’я значну частку
від ВВП, більшість медичної інфраструктури є застарілою, а медичні
працівники є однією з найменш оплачуваних професій. Державні видатки
покривають лише близько половини всіх витрат на охорону здоров’я, а решту
доплачують пацієнти з власних кишень. За таких умов, вся система охорони
здоров’я вимагає докорінної модернізації.
Щоб змінити дану ситуацію в Україні потрібно запровадити три основні
складові: це збір коштів на охорону здоров’я,створивши систему
обов’язкового соціального медичного страхування; їх об’єднання для
найкращого покриття фінансових ризиків, пов’язаних з хворобою - система
єдиного національного замовника медичних послуг; та розподіл коштів
(закупівля медичних послуг) - Національної агенції з фінансування охорони
здоров’я (НФА).В Україні кожна з трьох складових потребує докорінної
модернізації, за винятком, принаймні до проведення інших реформ,
складової збору коштів.
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ПРОБЛЕМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ
В умовах становлення та розвитку незалежної суверенної української
держави перед суспільством постає ряд важливих проблем, які потребують
переосмислення багатьох традиційних схем, що на сьогоднішній день
втратили свою актуальність. Однією з таких проблем є забезпечення рівних
прав і свобод громадян України та ліквідація усіх форм дискримінації.
У сучасному світі боротьба з дискримінацією вважається
першочерговим завданням держави. В реальному житті практично у всіх
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суспільствах і сферах людина піддається дискримінації як з юридичної, так і
з практичної точки зору. Будь-яке заперечення свобод особистості є
порушенням прав людини. Дії, які призводять до приниження особистості,
втрати нею людської гідності, її придушення, повинні бути виявлені, піддані
осуду, компенсовані, а по можливості - відвернені. Зобов’язання захисту
особи від дискримінації міститься в загальних і великій кількості спеціальних
міжнародних договорах з прав людини [2].
Під дискримінацією розуміють будь-яку відмінність, виключення,
обмеження або перевагу за ознакою раси, кольору шкіри, мови, релігії,
політичних або інших поглядів, національного або соціального походження,
майнового положення, народження або іншої обставини і, яка має на меті або
як наслідок, знищення або применшення визнання, використання або
здійснення всіма особами, на рівних можливостях, всіх прав і свобод.
Дискримінація виникає в результаті неповаги до гідності й відмови визнати
однакову цінність кожної людини. Права людини не можуть бути забезпечені
у випадку, коли їх дотримання заборонено або обмежене за ознакою
етнічного походження особи, кольору шкіри, релігії, статі, гендерної
ідентичності, сексуальної орієнтації, віку, інвалідності чи іншого статусу. Це
знайшло своє відображення в першій статті Загальної декларації прав
людини, яка говорить, що «всі люди народжуються вільними і рівними у
своїй гідності та правах»[1].
Існують різні види дискримінації, пов'язані зі світоглядом і
упередженим дискримінаційним ставленням до певних категорій людей.
виділяють «6 голів дискримінації»: стать, вік, расу, колір шкіри, здоров’я,
громадянство.
Згідно з результатами національного опитування Соціологічної групи
«Рейтинг», проведеного 14-22 травня 2015 року українці вважають, що в
цілому дискримінації в Україні мало поширені. На їхню думку дискримінації
відносно більше поширені в Україні коли йдеться про людей старшого віку
(38%) та інвалідів (33%). Водночас, менш поширені за сексуальною
орієнтацією (27%), статтю (21%), молодшим віком (21%), етнічним
походженням (18%) та релігійними поглядами (14%) [4].
Ставлення українців до конкретних етносів та груп досить різниться,
особливо коли це стосується оцінки перспективи їх можливого входження в
сім’ю респондента, тобто коли йдеться про більш персональний рівень. 65%
респондентів негативно поставилися б, якби дізнались, що їхня дитина
зустрічається з темношкірою людиною, 59% – з людиною арабського чи
азіатського походження. Разом з тим, респонденти переважно нейтрально
поставилися би якби дізнались, що їхня дитина зустрічається з євреєм /
єврейкою (56%) або росіянином / росіянкою (53%). При цьому, рівень
позитивного ставлення в такій ситуації до росіян вищий (30%), ніж до євреїв
(18%), а до представників арабських та азіатських країн – лише 6% .
Дослідження показало певні протиріччя, коли з одного боку
респонденти говорять про відсутність дискримінацій в Україні, з іншого –
самі виявляють певний рівень несприйняття різних груп населення. Можемо
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припустити, що вони по різному розуміють термін «дискримінація».
Половина опитаних вважають, що в Україні практично відсутня
дискримінація через сексуальну орієнтацію. Майже 70% опитаних вважають
дискримінацію за етнічним походженням рідкісним явищем в Україні. В той
же час понад 60% з них негативно поставились би, якби дізнались, що їх
дитина зустрічається з темношкірим, понад 50% – з арабом чи азіатом. ·
Серед тих, хто вважає, що дискримінація по причині етнічного походження в
Україні не поширена, майже половина почувались би некомфортно якби їх
керівником була людина іншого етносу.
Отже, розглянувши поняття, види, причини дискримінації та
проаналізувавши поширення дискримінації в Україні, можна дійти висновку,
що незважаючи на гарантії, які закріплені в Конституції, законах, міжнародних
актах, проблема має дуже гострий характер і фактично не отримала остаточного
вирішення. Усунення дискримінації являється одним з найважливіших завдань
держав взагалі і України зокрема на сьогоднішній день.
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У сучасний період система цінностей якісно змінилася. І коли людина,
віддаючи дань традиційним ціннісним орієнтирам, може намагатися здобути
вищу освіту, присвятивши цьому свою трудову активність у певний період
життя, але при цьому не отримувати задоволення від навчання, не проявляти
зацікавленості до процесу пізнання - характеризує різні суперечливі
елементи її ціннісних орієнтацій.
Досліджуючи проблему формування ціннісних орієнтацій, вчені
відзначають, що їх діапазон можна визначати за діапазоном інтересів
індивіда, за широтою його зв'язків із навколишнім світом.Враховуючи силу
мотиваційного впливу ціннісних орієнтацій на свідомість людини,
виділяються ціннісні орієнтації на працю, сім’ю, освіту, громадську
діяльність та інші сфери самоутвердження індивіда.
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Для проведення класифікації структурних компонентів системи
ціннісних орієнтацій використовується ще й культурологічний підхід, тобто,
класифікуються структурні компоненти системи ціннісних орієнтацій на
основі певного типу культури, керуючись при цьому положенням, що сама
культура – це сукупність певних цінностей і їх практичне втілення у різних
сферах людської життєдіяльності.
Залежно від типів культури виділяються такі основні типи ціннісних
орієнтацій: політична культура, яка включає в себе високу політичну
свідомість і активність, уміння розуміти сутність біжучих політичних подій,
правильно реагувати на них і відповідно їй – політичні ціннісні орієнтації;
моральна культура і моральні ціннісні орієнтації, в основі яких – орієнтація
на погодження окремими індивідами своєї поведінки з інтересами інших
людей і суспільства в цілому, на знання і дотримання суспільних і
загальнолюдських моральних стандартів поведінки, на подолання так званої
“подвійної” моралі (моралі “для себе” і моралі “для інших”); естетична
культура і відповідно до неї естетичні ціннісні орієнтації, в основі яких
лежить розвинуте естетичне сприймання, уміння дати оцінку естетичного у
явищах навколишньої дійсності, прагнення до оволодіння естетичною
культурою минулого і сучасного етапів розвитку суспільства.
У тісному взаємозв'язку із ідейно-політичною, моральною-естетичною
культурою і відповідними їм ціннісними орієнтаціями виділяється екологічна
культура і відповідно їй – екологічні ціннісні орієнтації; екологічна культура
передбачає раціональне користування природними багатствами, культуру
поведінки у місцях відпочинку та інші; культура праці і відповідно ціннісні
орієнтації у трудовій діяльності, які акумулюють у собі усі інші ціннісні
орієнтації.
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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Влада в кожній країні, незалежно від характеру політичного ладу,
здійснюється певною групою людей − елітою. Слово «еліта» у перекладі з
французького означає «кращий», «вибраний», «відбірний». Залежно від
функцій, які виконує еліта у суспільстві, її поділяють на економічну,
господарську, духовно-інтелектуальну, політичну, військову, наукову тощо.
Термін «еліта» введений на початку XX ст. французьким дослідником
Ж. Сорелем та італійським ученим В. Парето. Ідеї поділу суспільства на
«вищих» і «нижчих», «аристократію» та «простолюдинів» знаходять своє
обґрунтування у творчості Конфуція, Платона, Ніцше, Максвеллі, Карлейля
та ін. Наприкінці XIX − на початку XX ст. з`являються перші концепції еліт,
авторами яких були В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс. [3]
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Політична еліта визначається як достатньо самостійна, вища відносно
привілейована група або сукупність груп, що складає меншість суспільства,
яка володіє більше або менше видатними психологічними, соціальними і
політичними якостями і безпосередньо бере участь у прийнятті і здійсненні
рішень, зв`язаних з використанням державної влади або впливом на неї. Це
не тільки ті люди, які формально наділені владою, але й ті, хто відіграє
істотну роль у підготовці і реалізації політичних рішень.
Визначаючи місце політичної еліти в структурі влади, соціолог Гаетано
Моска відзначив, що найважливішим критерієм формування політичного
класу є спроможність, здатність до управління іншими людьми, тобто
організаційна спроможність, а також матеріальна, моральна і інтелектуальна
перевага. Незалежно від Гаетано Моска соціолог Вільфредо Парето,
досліджуючи управління державою, суспільством, приходить до висновку,
що людське суспільство неоднорідне і індивіди різноманітні фізично,
морально, інтелектуально. Сукупність індивідів, які відрізняються
результативністю в діяльності та діють з високими показниками в тій або
іншій сфері, і складають еліту. Ділиться еліта на тих що управляють,
керують, що прямо або опосередковано беруть участь в управлінні і тих, які
не управляють, не керують − людей, що мають характерні для еліти
психологічні якості, але не мають доступу до керівних функцій. Соціолог
Макс Вебер владу бюрократичної еліти обґрунтував її компетентністю.
Керівництво, управління суспільним життям вимагає досить високої
професійної підготовки. Народ в більшості не підготовлений до управління
суспільством. Існування політичної еліти повністю оправдане. Еліта займає
важливе місце в управлінні за природними, розумовими, фізичними,
психологічними якостями.
В сучасному постіндустріальному суспільстві існує нова еліта
(менеджери, верхівка чиновництва, інтелігенція). Вважається, що влада
дедалі більше асоціюється з допуском до знань, інформації (Джон Гелбрейт).
Це природно, тому що центр влади переміщується від еліти до фахівців.
Інтелектуальна еліта поліпшує структуру політичних правлячих еліт.
Політолог В`ячеслав Ліпинський відзначив важливу роль еліт в політичному
житті, встановлені національної державності, національної аристократії.
Саме поряд з спільністю мови, території, економічного укладу національного
складу, характеру в формуванні нації, національної суверенної держави
значну роль відіграє носій національної ідеї, національної культури −
національна аристократія. Ряд американських соціологів (Сеймур Ліпсет,
Уільям Уайт, Джон Сандерс та ін.) аналізує еліту з точки зору стиля
управління, статичності і динамічності еліти тощо.
Політична еліта в сучасній Україні є строкатим конгломератом
правлячої і не правлячої груп, які розпадаються на думку М. Михальченка, на
такі специфічні еліти: еліти класів, прошарків, професійних груп населення;
еліти політичних партій, громадських організацій, рухів; еліти державних
інституцій; еліти регіонів (автономія, область, місто, район); еліти
надпартійні (незалежні, які опираються на недержавні економічні структури
та засоби масової інформації) [2, с. 640].
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Багато вітчизняних політологів вважають, що учасна політична еліта,
яка виникла на теренах колишнього СРСР, формувалася за «номенклатурним
принципом», а також має досить «клановий характер поведінки». Д. Видрін
та Д. Табачник так оцінюють українську політичну еліту: «Молода Україна −
держава без політичної еліти. Здобувши державну незалежність і суверенітет
1991 року, Україна виявилася напевне, найбільшою в світі країною, яка не
мала політичної еліти. Владний конгломерат із колишніх партійних
функціонерів, колишніх політичних дисидентів можна було б назвати перед
елітою. Рівень політичної кваліфікації, загальної і правової культури,
характер професійного і життєвого досвіду і т. д. не дозволяють віднести
ранній український істеблішмент до класу повноцінної еліти»[3, с. 592].
Існуюча політична еліта України сформувалася трьома шляхами: як
наслідок добору та розстановки кадрів правлячої до 1991 року КПРС; як
наслідок активного чи пасивного опору тоталітарно-колоніальним
правлінням; як результат входження до політики нових груп та громадських
діячів, безпосередньо не пов`язані з комуністичним режимом, ні з опором
йому.
За висновками Пахарєва А., в Україні поки що правляча верхівка
виступає як формальна політична еліта, відповідаючи лише окремим якісним
рисам цього поняття. На сьогодні в Україні складається кілька політичних
еліт в надрах об`єднань громадян. Простежуються три основні напрямки
майбутньої політичної еліти: націоналістичний, ліберально – центристський і
лівий.
Липинський В. підкреслює важливість процесу «постійного відновлення
або зміни аристократії», тобто циркуляції еліт. Коли цей процес
припиняється, то нація попадає під провід чужої, сильнішої, ніж власна,
політичної еліти, втрачаючи свою національну ідентичність. Липинський В.
запевняє, що «без своєї власної національної аристократії - без такої
меншості, яка б була настільки активна, сильна та авторитетна, щоб
організувати пасивну більшість нації в середині, і тим захистити її від
ворожих наскоків зовні - немає і не може бути нації». Постійне відтворення
нації – це, за Липинським В., вічний і незмінний наслідок кожної боротьби
творчих продукуючих класів.
У цілому процесу формування української політико-адміністративної
еліти ще далеко до завершення, і для неї характерні не тільки глибокі ідеологічні розбіжності між різними прошарками, а й не менш значущі регіональні відмінності. Тільки зміцнення незалежної держави може стати фундаментом сильної національної політичної еліти, здатної мислити і діяти
відповідно до сучасних реалій.
Важливою умовою демократичного розвитку України є не тільки формування власної, нової, національно орієнтованої еліти, але й узгодження дій
еліти й контреліти. Вчасна ротація еліт і контреліт, залучення нових
управлінців-професіоналів, остаточна заміна "радянської номенклатури",
модернізація та оновлення політичних еліт є одними із базисів утворення
професійної політико-управлінської еліти.
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ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
В сучасних умовах досить важливим є реформування правової системи
держави, зокрема адміністративного права. Адже ця галузь визначає основні
принципи державного управління, регулює виконавчо-розпорядчу діяльність,
врегульовує порядок управління окремими галузями господарства,
культурою, наукою, освітою та ін. До кола основних проблем, що на новому
етапі розвитку сучасної науки і практики потребують свого розгляду та
вирішення, належать питання визначення суб’єктів адміністративного права,
аналіз їх сутності, особливостей, а також окреслення головних критеріїв для
класифікації. Питання про суб’єкти адміністративного права є одним з
найважливіших, оскільки мова йде про таких учасників адміністративноправових відносин, які вирішують завдання і здійснюють функції виконавчої
влади, які координують розпорядницькі та контрольно-наглядові
повноваження в галузі державного управління і місцевого самоврядування,
розглядають справи про адміністративні правопорушення, що вчинюються
фізичними і юридичними особами в різних сферах суспільного життя та ін.
[3, c. 552].
Суб’єкти адміністративного права — це фізичні та юридичні особи, які
відповідно до встановленого адміністративного законодавством та
адміністративно-правових норм наділені певним обсягом прав та обов’язків у
сфері адміністративно-правового регулювання управлінських відносин, а
також реалізують функції виконавчої влади. У системі суб´єктів
адміністративного права особливе місце посідає громадянин.
Громадяни – це найбільша група суб'єктів адміністративних правових
відносин. Конституція України надає перевагу інтересам, правам і свободам
громадян перед правами і свободами інших учасників правовідносин. Тому
що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються найвищою цінністю. Найчастіше особа вступає у відносини з
державою у сферівиконавчої влади, де практично реалізовуються надані
особі Конституцією і Законами України права і свободи. Дляреалізації
деяких прав і свобод та виконання обов'язків важливе значення має
громадянство – постійний правовий зв'язок особи і держави. Цей зв'язок
проявляєтьсяу взаємних
правах і
обов'язках.
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На всіх осіб, що постійно перебувають на території України, поширюється
юрисдикція Української держави. Проте законодавство у багатьох випадках
чітко розмежовує статус громадянина і особи. Громадяни України мають
більш широкий обсяг прав і обов'язків, ніж особа, яка не пов'язана
відносинами громадянства з державою.Окрім того правосуб'єктність різних
громадян має різницю залежно від статі, віку, стану здоров'я..
Конституція України встановила, що громадяни мають право на свободу
об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і
захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних,
соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень,
встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського
порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян
чи обмежений управах за належність чи неналежність до політичних партій
або громадських організацій. Конституція гарантує рівність перед законом
усіх об'єднань громадян [1].
Адміністративно-правовий статус є одним з різновидів статусу
громадянина на рівні з політичним, трудовим та іншими, реалізація цього
статусу значною мірою залежить від відповідних дій органів виконавчої
влади та їх посадових осіб.
Цей статус є найбільш значною частиною загального правового статусу
громадян, який включає комплекс прав та обов´язків громадян, визначених
найрізноматнішими галузями українського права.
До елементів адміністративно-правового статусу громадян належать:
- адміністративна правоздатність;
- адміністративна дієздатність;
- права та обов´язки;
- гарантії прав та свобод громадян;
- юридична відповідальність.
Адміністративна правоздатність розуміється, як здатність бути носієм
прав і обов'язків у сфері державного управління і виникає в громадян з
моменту народження й припиняється з їхньою смертю.
Правоздатність випливає з теорії природного права, міжнародних пактів
про права людини, принципів гуманізму, формальної рівності,
справедливості та формально закріплюється в адміністративно-правових
нормах. Але замало просто володіти адміністративними правами й
обов’язками [4, c. 87]. Важливо бути здатним свідомо здійснювати ці права,
виконувати обов’язки, виконувати необхідні для їх набуття дії з прийняттям
на себе відповідальності за їх наслідки. Така дієздатність називається
адміністративною дієздатністю, під якою розуміється, як здатність своїми
діями здійснювати надані права, виконувати встановлені обов'язки й нести
юридичну відповідальність за свою поведінку, наступає вона у фізичних осіб
з досягненням певного віку. Дієздатність фізичних осіб пов'язана з
психічними і віковими властивостями людини і залежить від них [2, c. 33].
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Державою передбачається обмеження дієздатності і визнання
громадянина
недієздатним.
До основних прав, крім невід'ємних (на життя, здоров'я, честь, гідність
та ін.), можна віднести: свободу слова, міграції, зборів, власності,
користування засобами транспорту, будовами, політичні права (участь у
законодавчій, виконавчій та юрисдикційній діяльності держави) та інші.
Комплекс прав та обов'язків у різних галузях виконавчої діяльності
складають права на підприємництво та створення підприємств, на землю, на
освіту, на користування досягненнями культури та ін.
Гарантії реалізації цих прав та обов'язків, а також механізм забезпечення
їх державою знаходять своє відображення в Конституції та законодавчих
актах України.
Отже, громадяни мають загальну правосуб'єктність, в будь-якій галузі
управлінської сфери: господарській, соціально-культурній, адміністративній,
політичній. Оскільки адміністративне право – це галузь права, яка регулює
суспільні відносини практично в усіх сферах
життя суспільства, є
необхідність більш чіткої регламентації прав, свобод і обов’язків громадян, а
також детальнішого визначення кореспондуючих прав та обов’язків інших
суб’єктів адміністративного
права.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
Сучасна ситуація у державі й суспільстві вимагає негайних заходів,
спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й
культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів
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довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалення
держави, підвищення рівня життя його населення.
Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і
економічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють посилену
увагу молоді; що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які
переглянули традиційні погляди на систему взаємин між поколіннями і на їх
значення для політичного й соціально-економічного розвитку. Саме тому в
новому тисячолітті стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які
навчаться ефективно використовувати людський потенціал і, у першу чергу,
той інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь [4].
Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одними із
найважливіших складових модернізації суспільства. При визначенні
загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді:
вона повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед
державою і суспільством. Думка молоді розширить соціальну базу
перетворень, забезпечить соціальне, культурне і економічне відтворення й
розвиток країни.
В Україні молодь з перших років незалежності стала одним із
пріоритетних і специфічних напрямів діяльності держави. Ще до
проголошення незалежності для вирішення молодіжних проблем, що з новою
силою загострилися, розпочали свою діяльність новостворені молодіжні
організації. На рівні областей, міст, районів розроблялися програми
соціальної адаптації молоді та її розвитку; положення про органи державного
управління, що мали стати відповідальними за провадження державної
молодіжної політики у регіонах; певні матеріали з досвіду роботи та
методичні рекомендації щодо її провадження.
Розвиток демократичної держави із сучасною соціально спрямованою
економікою буде ефективним лише за активної участі молоді. Важливим є те,
що молоді люди мають не просто користуватися результатами соціальноекономічних змін, які відбуваються в суспільному житті, але й брати активну
участь у них. Демонструючи відданість, ентузіазм і винахідливість, вони
вносять свій внесок у процес розвитку, вирішуючи життєво важливі
проблеми, що постають перед суспільством.
Держави – члени ООН визнають, що молоде покоління у всіх країнах є
головним людським ресурсом для розвитку, позитивних соціальних змін і
технологічних інновацій [1]. Ідеали, енергійність і широта поглядів молоді
відіграють центральну роль у процесі поступального розвитку їх суспільств.
Україна, яка у своєму суспільному розвитку намагається активно
використовувати кращий досвід розвинених європейських країн, також має
йти таким шляхом.
Необхідно відзначити, що для молодих українців упродовж усіх років
незалежності притаманний досить високий рівень соціальної апатії та
низький рівень соціального оптимізму.Варто зазначити, що серед 18–25річних частка тих, хто не має бажання адаптуватися до сучасної складної
соціально-економічної ситуації, отож і живе як доведеться, пасивно очікуючи
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змін на краще, впродовж років незалежності не змінюється. Значна частина
молодих людей не бажає брати участь у діяльності організацій
громадянського суспільства, які, як відомо, є дієвою школою виховання,
залучення до активного суспільного життя, модернізаційних процесів.
Молоді люди є тією частиною населення, яка найбільш схильна до
навчання, до освоювання нових технологій, вони є найбільш мобільними,
беруть активну участь в економічному житті країни. Важливою складовою
участі молоді в суспільному житті є отримання необхідної для цього освіти.
За даними опитування "Студенти – образ майбутнього", 40,9% студентської
молоді основною причиною їх вступу до ВНЗ вважають майбутню кар’єру [2,
с.12].Одним із важливих показників для аналізу освіти як одного з
найважливіших факторів сприяння участі молоді в суспільному житті є
рівень охоплення молодих людей освітою. Загалом рівень освіти населення в
Україні сьогодні є одним з найвищих серед країн Центральної та Східної
Європи. Проте нерівність доступу до середньої спеціальної, а особливо вищої
освіти для молодих людей різного соціального походження збільшується і
роль інституту освіти як "вирівнювача" соціальних шансів зменшується. Не
менш важливим показником є якість освіти, яку отримує молодь.
Дослідження, проведене Державним інститутом розвитку сім’ї та молоді у
2013 р. дає уявлення щодо задоволеності молодих людей віком 14–35 років
освітнім рівнем. Так, задоволені в тій чи іншій мірі рівнем освіти 66%
респондентів, в той же час не задоволені різною мірою рівнем освіти були
34% респондентів [3, с. 46].
Особливістю сучасних українських реалій є те, що соціалізація молоді
відбувається в умовах трансформації самого суспільства, а також фінансовоекономічної кризи, яка зачепила впродовж останніх років не лише нашу
країну, але й більшу частину світу в цілому.
Важливим фактором розвитку підростаючого покоління, його залучення
до модернізаційних процесів, який залежить як від інтересів особистості, її
цінностей, так і від наданих суспільством можливостей для їх задоволення, є
дозвілля. Особливого значення воно набуває у житті саме молодих людей, які
активно включаються в культурне і соціальне середовище країни. Тому
важливим є знання потреб молоді, тенденцій їх формування та потенційних
пріоритетів у сфері культури і дозвілля.
Необхідно відзначити, що для переважної більшості молодих людей
базові (елементарні) культурні блага є цілком доступними. Незважаючи на
певне скорочення порівняно з радянським часом, нині в країні існують також
проблеми доступності культурних благ для окремих соціальних груп
населення України. Сьогодні велике місто та село опинилися в різних
культурних світах. Провінція поступово перетворюється на зону культурного
лиха. Стара інфраструктура культурних закладів на місцях скорочується, не
оновлюється, приходить у занепад, а з погіршенням транспортної
інфраструктури скорочується доступ до культурних благ, наявних в обласних
центрах і в столиці [1].
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Існує велика залежність повноцінного дозвілля від матеріального
становища молоді: якщо серед тих, хто оцінює матеріальне становище своєї
сім’ї як високе, лише 4% не мають бажаного дозвілля, то серед тих, хто
визнає матеріальне становище своєї сім’ї досить низьким, таких 66%. діє
розгалужена інфраструктура державних і комунальних закладів у цій сфері.
Отже, молодіжна політика в Україні пройшла шлях від свого
зародження через період пошуків доцілком окресленого й визначеного явища
у суспільному житті країни. Таким чином, можна стверджувати, що в її
становленні виразно проявляються тенденції демократизації і гуманізації
суспільних відносин, прагнення держави узгодити інтереси різних верств і
груп населення, суспільних інституцій і територіальних утворень.
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ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Фізичне виховання – педагогічний процес, що передбачає розробку та
дотримання певних принципів та методів, на основні яких досягається
бажаний для людини результат – покращення самопочуття, зміцнення
здоров’я, підвищення працездатності, формування і розвиток певних
координаційних навичок.
Процес фізичного виховання є закономірним, і щоб зрозуміти його,
необхідно більш детальніше розглянути принципи та методи, які
допомагають ним керувати. Так, принципи розглядають як певні встановлені
теоретичні положення управління фізичним вихованням, які відображають
сутність та закономірності навчання та загального розвитку особистості.
Реалізація принципів у організації навчально-виховного процесу
значно підвищує ефективність усіх структурних компонентів фізичної
культури (фізичного виховання, спорту та фізичної рекреації). Зміст
447

принципів визначає основні вимоги до побудови, змісту, методів, організації
процесу формування фізичної культури особистості, регламентуючи міру
суспільної діяльності педагога ( суб’єкта педагогічної дії) та того, хто
займається (об’єкта дії). Історично вони визначилися у складноорганізовану
систему принципів шляхом наукових знань про взаємодію соціального і
природного у розвитку цінностей фізичної культури, науково-педагогічних і
медико-біологічних основ формування фізичної культури суспільства і
особистості [1].
Система фізичного виховання керується наступними положеннями або
принципами:
• принципом зв'язку фізичного виховання з практикою трудової і
оборонної діяльності, що виражає основну соціальну закономірність
фізичного виховання, його головну службову функцію, яка полягає у
підготовці людей до діяльності і життя;
• принципом всебічного розвитку особистості, що передбачає, поперше, суворе дотримування єдності різних сторін виховання фізичних,
розумових, моральних, трудових і естетичних якостей та, по-друге, (в більш
вузькому плані) різнобічну фізичну підготовку;
•
принципом
оздоровчої
спрямованості,
який
передбачає
відповідальність робітників фізичного виховання перед державою,
суспільством та родиною за стан здоров'я тих, хто займається фізичною
культурою. Цей принцип передбачає також обов'язковість медичного і
педагогічного контролю за станом розвитку та здоров'я всіх, хто займається
спортом.
• принцип свідомості і активності;
• принцип наочності;
• принцип доступності (з цього принципу витікає дуже важлива вимога
індивідуального підходу до тих, що займаються);
• принципом систематичності (що включає в себе правила
послідовності: "Від відомого до невідомого", "Від простого і легкого до
складного і важкого", "Від загального до часткового");
• принципом міцності (що вимагає слушного вивчення та освоєння
поточного матеріалу перш, ніж переходити до наступного) [2].
Для реалізації вище наведених принципів важливим є застосування у
фізичному вихованні певних методів та методичних прийомів фізичного
виховання.
Методи фізичного виховання – спосіб застосування фізичних вправ для
досягнення поставленої мети.
Одним із головних завдань методики фізичного виховання є освоєння
теоретичного матеріалу та вміння його застосування в практичній діяльності
задля досягнення поставленої мети або ж покращення фізичного стану
організму людини.
Для вирішення завдань фізичного виховання використовуються ігровий
метод, змагальний метод, метод словесного і сенсорного впливу. Основу
ігрового методу становить ігрова рухова діяльність, певним чином
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упорядкована. Ігровий метод не обов'язково пов'язаний з якими-небудь
загальноприйнятими іграми (баскетбол, хокей і т.д.).Ознаки ігрового методу:
яскраво виражені елементи суперництва і емоційності в ігрових
діях;
мінливість умов ведення боротьби, умов виконання рухів;
високі вимоги до творчої ініціативи в рухах;
відсутність суворої регламентації у характері рухів і їх
навантаженні.
Основна визначальна риса змагального методу - зіставлення сил в
умовах суперництва, боротьби за першість чи високе досягнення. Змагальний
метод може виступати як самостійна форма організації занять (офіційні
змагання, контрольно-залікові і т.д.) і як спосіб стимулювання інтересу до
занять при виконанні окремих вправ.Змагальна обстановка призводить до
істотної зміни функціонального стану людини - відбувається настроювання
на новий, більш високий рівень рухової активності, велика мобілізація
ресурсів організму. Все це сприяє виведенню організму на новий, більш
високий функціональний рівень і підвищує ефект від фізичних вправ. Основу
методу словесного і сенсорного впливу складають широке використання
слова і чуттєвої інформації.За допомогою слова можна повідомляти
необхідні знання, поставити завдання, керувати процесом виконання завдань,
аналізувати й оцінювати результати. У навчально-тренувальному процесі
слово може бути використане і виражене у формі:
розповіді, бесіди, пояснення (передача знань);
вказівок, команд (вплив словом з метою управління діяльністю);
словесної оцінки, розбору, зауважень (аналізується і оцінюється
діяльність).
За допомогою сенсорних впливів забезпечується наочність. Це не
тільки візуальне сприйняття, а й слухові, і м'язові відчуття. Вони
реалізуються у формі:
показу самих вправ;
демонстрації наочних посібників [3].
Застосовуючи різноманітні принципи та методи фізичного виховання,
ми покращуємо свою результативність у швидкісних та силових проявах,
підвищуємо витривалість свого організму, що в кінцевому результаті
забезпечить нас кращим фізичним самопочуттям і відновленням втрачених
функціональних можливостей.
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ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ
БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Інвестиції — це довгострокове вкладання капіталу в будь-яку галузь
економіки з метою отримання доходу чи прибутку або в будь-яку поточну
діяльність, яка збільшує здатність економіки відтворюватись на розширеній
основі.
Банківські інвестиції — це вкладення банківських ресурсів на тривалий
термін у цінні папери з метою отримання прямих і непрямих доходів.
Ухвалення законів та інших нормативних актів, що регулюють
інвестиційну діяльність є одним з найважливіших умов реалізації державної
інвестиційної політики. Сукупність нормативно-правових механізмів
забезпечує здійснення банківських інвестицій в сучасних умовах. Нині
правова система України включає понад сто законів і інших нормативних
актів, що регулюють інвестиційну діяльність [1,2]. Але, проаналізувавши
нормативно-правову базу українського законодавства, мною було виявлено
ряд недоліків:
1) головний фактор, який стримує кредитну діяльність кредитних
установ, яка безпосередньо пов’язана з інвестиційною банківською
діяльністю,— відсутність довіри до позичальників;
2) проблемний аспект обліку і оподаткування банківської діяльності є
формування резервів. Фактично банківський сектор випадає з числа
продуктивних платників податків і не виконує очікуване фіскальне
навантаження. Крім того, враховуючи стан банківського сектору і
зміни в законодавстві, податкоспроможність банків буде і далі падати,
що спричинить суттєве скорочення податкових надходжень від
банківського сектора [3].
Таким чином, законодавство України, яке регулює кредитну та
інвестиційну діяльність банків, не є досконалим. Аналіз показує, що
зміцнення законодавчих основ діючої моделі банківської системи вимагає
розробки і прийняття нових законів, а також внесення серйозних коректив у
чинне законодавство. З цього маємо певні зобов’язання держави для
результативного вирішення проблем інвестиційного сектору:
1) доцільно створювати та забезпечувати вигідні умови для здійснення,
покращення інвестиційної діяльності комерційних банків [4];
2) якнайшвидший перехід від проектів законів про відновлення довіри
між позичальниками і кредиторами до їх безпосередньої реалізації для
сприяння відновленню кредитування;
3) НБУ має чітко слідкувати та правильно виконувати операції з
нарахування банківських резервів;
450

4) чітке формулювання пунктів законів щодо банківських інвестицій для
уникнення їх неправильного тлумачення державними податковими
адміністраціями в областях держави;
5) реформи в банківській системі повинні проводитися одночасно з
реформами в усіх сферах економічної діяльності України [5];
6) для реалізації ефективної інвестиційної політики необхідна розробка
механізмів управління інвестиціями в умовах високої інфляції,
несприятливого інвестиційного режиму і недостатньо розвиненого
фінансового ринку;
7) зміна банківських і податкових норм повинна мати послідовний,
передбачуваний характер, який відображає потреби розвитку
банківської системи і фінансово-кредитних відносин в Україні і сприяє
досягненню фінансової стабілізації, без чого неможливе піднесення
економіки;
8) законодавство України з основ оподаткування має розв'язувати
суперечність податкової системи, яка, з одного боку, має за мету
поповнення бюджету, а з іншого, — стимулювання розвитку кредитнофінансової системи і ринку капіталів;
Інвестиційна діяльність банків займає важливе місце у сприянні
розвитку економіки України, саме банки є постачальниками значного обсягу
фінансових ресурсів. Ця сфера тісно пов'язана з ринковою економікою,
системою оподаткування, банківськими кредитними операціями та
резервами, захищеністю банків, структурою господарства та навіть
особливостями менталітету народу і традицій в державі.
Банківська система Українипереживає процес становлення, а тому в цей
період, як показує світова практика, неминучими є банківські крахи. У
зв'язку з цим, нині гострою є проблема розробки і прийняття законів, що
визначають такі банківські процедури як: злиття, поглинання і ліквідацію
комерційних банків, а також обов'язкове страхування банківських вкладів
громадян.Ці заходи, на мою думку, можуть підвищити надійність кредитнофінансової системи, а також оздоровити інвестиційний клімат.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
В українському законодавстві зазначено, що життя людини її здоров'я і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Але напри
великий жаль не усі організації можуть похвалитись тим, що вони
забезпечують своїм працівникам гідні умови праці та на їхньому виробництві
відсутній виробничий травматизм.
Метою роботи є узагальнення причин виробничого травматизму та
пошук шляхів його запобігання.
В роботах таких науковців як Бондарчука О.О., Єсишенко А.С.,
Кундієва Ю.І., Дєньгіна А.П., Любимова В.Є., Нагорної А.П., Паршенка К.А.
розглянуто виникнення та негативні наслідки виробничого травматизму.
Стан виробничого травматизму тісно пов’язаний із соціальноекономічною ситуацією у країні, станом окремих галузей економіки.
Безвідповідальність керівників виробництва у питаннях дотримання вимог
безпеки з охорони праці призводить до настання нещасних випадків на
виробництві. Виробнича травма - це наслідок дії на організм різних
зовнішніх, небезпечних виробничих факторів. Незважаючи на тенденцію
зменшення нещасних випадків, рівень виробничого травматизму залишається
високим.
Причиною виробничого травматизму і професійних захворювань людей
у нашому суспільстві є організаційні та технічні недопрацювання
відповідальних осіб. Кожен нещасний випадок, кожне професійне
захворювання повинно розслідуватись у відповідності до встановленого в
Україні порядку. Існуючий єдиний для всіх підприємств “Порядок
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві” дозволяє порівнювати й
аналізувати причини їх виникнення і своєчасно запобігати їх утворенню.
Для вирішення проблем пов’язаних з виробничим травматизмом
необхідно перш за все розуміти його причини, а саме:
- технічні причини – нераціональне або непристосоване технологічне
устаткування, інструменти або їх несправність, недостатнє та нераціональне
освітлення, відсутність або несправність спеціальних захисних засобів, тощо;
- організаційні причини – відсутність вступних інструктажів, погано
організоване навчання, низька трудова та виробнича дисципліна, відсутність
належного контролю за виробництвом та інше;
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- психофізіологічні причини – надмірна втома працівника, хворобливий
стан людини, алкогольне або наркологічне сп'яніння, сімейні проблеми,
монотонність роботи, низька нервово-психічна стійкість, незадовільний
мікроклімат у колективі, особиста необережність потерпілого;
- санітарно-гігієнічні –підвищений вміст в повітрі робочих зон
шкідливих речовин, підвищені рівні шуму, вібрації, інфра та ультразвуку,
наявність різноманітних випромінювань вище допустимих значень,
порушення правил особистої гігієни.
- економічні причини – низький рівень зарплати, гоніння за отримання
додаткових виплат, одночасна робота на двох організаціях або за
сумісництвом, нерегулярні виплати [2, с.66].
Для подолання цих проблем та забезпечення гідних умов праці
роботодавці та органи місцевого самоврядування повинні виконувати ряд
важливих завдань, а саме:
вивчати державні та міжнародні стандарти, нормативно-правові
акти щодо дієвого застосування та впровадження системи управління
охороною праці на рівні міста, департаменту, підприємства;
забезпечувати реалізацію положень Закону України “Про охорону
праці”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в частині
організації та здійснення контролю за станом охорони праці та якістю
проведення атестації робочих місць за умовами праці та наданням пільг і
компенсацій за роботу в шкідливих та важких умовах праці [1] ;
роботодавці та спеціальні навчальні заклади
організовувати
навчання з підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які
вирішують питання охорони праці на підприємствах, установах, організаціях
усіх форм власності [2, с.68];
контролювати при реєстрації колективних договорів наявність
комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня
охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних
захворювань і аварій;
проводити атестацію робочих місць за умовами праці щодо їх
відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці;
забезпечувати працівників, які працюють у несприятливих умовах
праці засобами індивідуального захисту відповідно вимог нормативноправових актів, а також лікувально- профілактичним харчуванням, іншими
пільгами, компенсаціями за роботу у шкідливих та важких умовах праці
організовувати проведення медичних оглядів працівників
відповідно до статті 17 Закону України “Про охорону праці” [1] ;
відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці”
забезпечувати фінансування заходів з охорони праці щодо профілактики
виробничого травматизму та профзахворювань, покращення умов праці:
1) для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб,
які відповідно до законодавства використовують найману працю, виділяти не
менше 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік;
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2) для установ, що утримуються з бюджету – розмір витрат на охорону
праці встановлюється у колективному договорі з урахуванням фінансових
можливостей [1];
систематично висвітлювати питання охорони праці та промислової
безпеки в засобах масової інформації.
Місцева влада видігрує не останню роль у вирішенні проблем з
виробничим травматизмом. Для прикладу у місті Вінниці було прийнято
“Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища у м. Вінниці на 2016-2020 роки” [4].
Сучасний стан промислової безпеки та охорони праці на виробництві
потребує реалізації заходів, що мають бути спрямовані на зниження кількості
аварій, нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. Гідна
праця українських працівників – основа соціального й економічного
прогресу, запорука підняття національної економіки.
Список використаних джерел:
1. Про охорону праці : закон України від 18.11.2012 № 2694–12 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua
2. Воробйова І. С. Оцінка виробничого травматизму як напрямок підвищення
ефективності управління персоналом / І. С. Воробйова. // Теоретичні і
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності.– 2014. – №1. –
С. 65 – 70.
3. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці / В. Ц. Жидецький. – К.: Знання,
2010. – 372 с.
4. www.vmr.gov.ua
Ірина Носальська
Науковий керівник: Ворожцова Т.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТА СПОРТУ
Відповідно до статті І Закону України „Про фізичну культуру і спорт"
фізична культура - це „складова частина загальної культури суспільства, що
спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її
особистості".„Фізична культура 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 і зміцнення миру" [3, с. 14].
Сама мета гармонійного (всебічного) розвитку особистості є продуктом
історії розвитку людства. Але умови для її реалізації особистість одержує
лише на певному етапі історичного розвитку. Всебічний розвиток людині
необхідний для того, щоб мати можливість брати участь у всіх напрямках
діяльності (професійній, громадській, спортивній, художній та ін.). Це
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можливо за умови різноманітності змісту, форм і способів діяльності людини
та їх оптимального поєднання у процесі її культурного розвитку.
Отже, саме нові шляхи, засоби і раціональні методи фізичного
виховання, що створені в процесі творчої діяльності людства виокремлюємо як
інноваційні (новітні) технології фізичного виховання. Вважаємо важливим
наголосити, що до таких технологій ми відносимо також запозичені з метою
творчого використання оздоровчі системи різних народів світу (хатха-йога,
карате, бусідо, сумо, східні танці тощо).
Визначимо та проаналізуємо деякі із сучасних інноваційних технологій,
що вдало впроваджені педагогами фізичної культури.
Скейтбординг - масове захоплення молоді 80-х років XXстоліття, що у
90-х перетворилось у вид спорту. Катання і виконання трюків на скейті - це
не просто активне часопроведення, це долучання до так званої екстремальної
культури - зі своєю модою, музикою, сленгом, манерою поведінки.
Охарактеризуємо стилі скейтбордингу. Стритстайл - це особливий стиль
швидких перегонів на дошках, стрибки вгору, під час яких скейт обертається
навколо своєї вісі або спортсмен виконує фінти. Фрістайл - це „танець на
дошці", виконання трюків під ритмічну музику.
Прикладом вдалого використання інноваційних технологій у галузі
фізичної культури визначаємо бейсбол . Бейсбол - спортивна гра з м'ячем,
який б'ють битою. Різновид бейсболу із більшим м’ячом називається
софтболом.
Ще одним із інноваційних видів фізичної культури є: фітнес-програм
аеробної направленості:
• роуп-скипинг – представляє комбінації різноманітних стрибків,
акробатичних і танцювальних елементів с однією або двома
скакалками, які виконуються індивідуально або в групах.
• памп-аеробіка – напрямок танцювальної аеробіки з використанням
спортивних
снарядів
(перекладини,
міні-штанги,
гантелі,
амортизатори).
• слайд-аеробіка – програма різноманітної фізичної підготовки на основі
латеральних (бічних) рухів ногами, які запозичені з конькобіжного
спорту.
• фітбол-аеробіка – комплекс різноманітних рухів та статичних поз з
опором на спеціальний м’яч.
• шейпінг – система фізкультурно-оздоровчих занять для дівчат,
спрямована на досягнення гармонійно розвинених форм тіла в єдності з
високим рівнем рухової активності. [1, 2, 4].
• степ-аеробіка – найбільш поширена і найбільш приваблива для молоді
з усіх видів аеробіки. Характерною рисою проведення занять із степаеробіки є використання степ-платформи [1, 2, 4].
Впровадження інноваційних технологій та їх елементів до занять з
фізичної культури дозволяє збільшити об'єм рухової активності молоді на
занятті з фізичної культури, дає змогу більш якісніше вирішувати завдання
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на занятті завдяки кращій активності учнів на уроці. Інноваційні технології в
більшій мірі допомагає знизити ризик розвитку захворювань досягнення та
підтримки певного рівня рухових якостей, підвищити рівень загальної та
спеціальної підготовки та дієздатність функціональних систем організму,
розвиток сили різних груп м’язів та розвитку рухових здібностей, які
дозволяють вирішувати спортивні задачі на більш високому рівні [5, 6].
Впровадження інноваційних технологій до занять з фізичної культури
дозволяють більше вирішувати завдання фізичного виховання, підвищити
інтерес до фізичної культури серед молоді, задовольнити молодь в руховій
активності, підвищити здоров’я та рівень розвитку фізичних якостей.
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ОСНОВИ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Недосконалість інститутів публічної політики (органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, виборчий процес, політичні партії,
представники великого бізнесу, громадянські організації), відсутність
злагодженості, узгодженості та ефективності їх спільних дій стримують
розвиток суспільства і держави, перетворюючись в умовах криз на
дестабілізуючий фактор, що впливає на активізацію деструктивних процесів
у соціумі.
Сучасні дослідники проблем реалізації публічної політики та публічної
влади, питань формування механізмів їх реалізації (Т.Алексеєва, А.Атанесян,
Н.Бєляєва, Є.Дьякова, М.Кондрашина, Ю.Шкуданова, Н.Шматко та ін.)
акцентують увагу на неефективності механізму формування політичної еліти,
відсутності або слабкому залученні громадянського суспільства до процесів
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соціального управління, що відбувається водночас із пасивністю населення
щодо управління суспільним розвитком, зниженні керованості суспільної
системи, що відображаються на слабкості до зовнішніх впливів основних
підсистем суспільства.
Практики та технології суспільної участі у процесі вироблення і
реалізації публічної політики ґрунтуються на певних специфічних
механізмах, серед яких одним з важливіших виявляється інформаційний
механізм, який забезпечує створення та підвищення ефективності каналів
зв’язку інститутів громадянського суспільства та органів державної влади,
формуючи суспільну думку щодо шляхів вирішення актуальних проблем
розвитку суспільства і держави [2, С. 302–316].
Увага науковців концентрується на виробленні публічної політики, яка
представлена складним переплетінням політичних та управлінських
процесів, у результаті яких відбувається прийняття політичних та
управлінських рішень. Політична складова процесу прийняття рішень – це
взаємодія політичних акторів, внаслідок якої схвалюється те чи інше
рішення. Управлінська – це технічне, інформаційно-аналітичне,
інтелектуальне забезпечення процесу (див. рис. 1).
Цілком можна стверджувати, що публічна політика як цілісне явище, як
процес, як механізм не може бути повноцінно розкритою в межах лише
політичної науки чи державного управління. Концепції та теорії, які
використовуються для розкриття природи публічної політики, її аналізу як
процесу, належать до різних галузей знання. Сукупність методів, що дають
можливість розкривати природу публічної політики, характеризувати її процеси, належать і до соціології (дослідження суспільства, публічної сфери,
розподіл суспільних благ), і до психології (поведінка акторів), і до
економічної науки (дослідження механізмів колективної дії, суспільного
вибору)
Публічна політика як процес прийняття
рішень

Політична
складова

Процес вироблення

Управлінська складова

Управління
публічною політикою

Процес
імплементації

Рис. 1 Публічна політика як процес прийняття рішень
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До форм природної публічної політики належать лекції, мітинги, наради
та збори політичних лідерів, партій, рухів. Формами технічно
опосередкованої публічної політики є листівки, газети, журнали, теле-,
радіопередачі, комп’ютерні газети тощо. До способів здійснення публічної
політики належить комунікація за допомогою організацій, зокрема,
політичних партій, груп тиску та за допомогою неформальних контактів.
Дослідники публічної політики вважають, що до таких способів потрібно
додати й особливі ситуації або дії – вибори, референдуми, поширення
листівок, плакатів тощо [1, с.73].
Взаємовідносини між політичними акторами можуть мати різний
характер та виявляються у формі інформаційного обміну, тобто у процесі
здійснення публічної політики, що передбачає передачу від актора до актора
тих чи інших смислових значень за допомогою мови, зображень, жестів,
виразів обличчя та інших символьних форм, які сприймаються
різноманітними органами чуття.
Замість одного, традиційного учасника публічної політики – держави,
ми маємо нині також і громадянське суспільство в особі лідерів недержавних
організацій. Взаємодії цих акторів в процесі підготовки, прийняття та
реалізації владних рішень і утворюють собою поле публічної політики, яке
можна аналізувати, наприклад, за ступенем участі в прийнятті владних
рішень.
Зважаючи на особливості політичного та державного управління в ЄС,
практика вироблення та реалізації публічної політики ЄС ґрунтується на
рівноправності всіх держав, що входять до ЄС, тобто на принципі
співуправління, застосування якого передбачає створення додаткової
кількості структур та систем узгодження інтересів між країнами та урядами,
національними, наднаціональними та міжнародними організаціями,
інституціями та структурами, які представляють інтереси всіх соціальних та
політичних акторів [3].
Отже, публічна політика може бути надзвичайно різноманітна та
розрахована на різні аудиторії: від дипломатичних переговорів та
повідомлень, що передаються каналами масової комунікації до
неформальних проявів суспільно-політичного життя.
Зарубіжний досвід вироблення та реалізації публічної політики на
сучасному етапі свідчить про необхідність та важливість замість вирішення
питання про суб’єкт впливу на процес прийняття публічно- політичних
рішень, питання про головного актора публічної політики звертати увагу на
проблему механізмів забезпечення суспільної ефективності публічної
політики, вирішення якої потребує подальших досліджень.
Список використаних джерел:
1. Беляева Н. Развитие концепта публичной политики: внимание “движущим
силам” и управляючим субъектам / Н. Беляева // Полис. 2011. – № 4. – С. 72–87.
2. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування і
впровадження : монографія / В. О. Гусєв. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 624 с.
458

3. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України :
наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін. ; за
заг. ред. д-ра наук з держ. упр.,проф.Ю. В. Ковбасюка. - К.: НАДУ, 2013. - 120 с.
Інна Осаволюк
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАРОБІТНА ПЛАТА НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах глобалізації економіки, входження України до
Європейського Союзу, з урахуванням економічних та політичних процесів,
які відбуваються в Україні, потрібен постійний моніторинг та аналіз ринку
праці України.
В умовах ринкової економіки заробітна плата — це елемент ринку праці,
що складається в результаті взаємодії попиту на працю і її пропозиції і
виражає ринкову вартість використання найманої праці.
Рівень життя всіх працівників, а також їх родин, залежить у першу чергу
від рівня оплати праці та механізму її виплати. Саме заробітна плата є і
повинна бути головною складовою доходів населення, підґрунтям
життєдіяльності працівників та їх сімей, а звідси й найбільш потужним
механізмом її формування. Але саме механізми формування та регулювання
заробітної плати серед усіх чинників пострадянської теорії праці розроблені
найменше.
Оплата праці українців знаходиться на одному з найнижчих рівнів серед
країн колишнього СРСР і Європи.Проблематика оплати праці в Україні
характеризується такими негативними тенденціями:
• внаслідок неефективної державної політики щодо регулювання оплати
праці, темпи зростання номінальної і реальної заробітної плати
характеризуються значною розбалансованістю;
• за допомогою ринкових економічних реформ відбулися суттєві зміни
врозмірах диференціації заробітної плати за галузями, видами
економічної діяльності та всередині них;
• проблема оцінки збалансованості між купівельною спроможністю
заробітної плати та зростанням цін зі зростанням як рівня мінімальної
заробітної плати, так і номінальної заробітної плати в країні[3].
Загальновідомо, що в Україні рівень оплати праці орієнтується на
мінімальну заробітну плату (МЗП), і її рівень у порівнянні з розвинутими
країнами заходу вважається одним з найнижчих. Так на 2010 рік у
Люксембурзі та в Ірландії він становить 1642 та 1462 євро відповідно
(найвищий в Європі), в Бельгії -1387, у Нідерландах - 1382, у Франції - 1321,
у Великобританії - 1010 євро, а в Україні - 52 євро. У колишніх
соціалістичних країнах після приєднання до Євросоюзу рівень виплат у таких
країнах, як Польща і Словаччина, швидко зростає, проте абсолютна величина
мінімальної зарплати залишається все ж таки надзвичайно низькою [2].
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Стан оплати праці найманих працівників в Україні є незадовільним, хоча
і спостерігається деяке підвищення заробітної плати.
Таблиця 1
Динаміка середньомісячної заробітної плати по регіонах у
2010-2015 роках
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)*
Україна (без урахування
АР Крим і
м.Севастополя)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2250

2648

3041

3282

3480

4195

Автономна
Республіка Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька

1991

2295

2654

2850

…

…

1782
1692
2369
2549
1785
1846
2187

2074
1994
2790
3063
2071
2069
2607

2432
2339
3138
3496
2369
2351
2927

2651
2580
3336
3755
2561
2553
3142

2810
2721
3641
3858
2763
2744
3432

3396
3291
4366
…
3271
3381
4200

Івано-Франківська

1927

2213

2539

2679

2875

3402

Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м.Київ
м.Севастополь

2295
1815
2271
1941
2122
2046
2102
1960
1866
1659
2060
1733
1786
1835
1772
1711
3431
2167

2761
2114
2742
2244
2448
2387
2481
2211
2177
1871
2407
1970
2075
2155
1985
1974
4012
2476

3157
2428
3090
2578
2822
2700
2850
2575
2503
2185
2753
2269
2425
2508
2329
2308
4607
2891

3351
2608
3337
2789
3094
2947
2988
2844
2702
2359
2975
2464
2641
2682
2484
2504
5007
3114

3489
2789
3377
2961
3344
3129
3179
3033
2877
2527
3143
2617
2878
2829
2578
2690
5376
…

4153
3282
…
3646
3984
3897
3783
3573
3449
2994
3697
3123
3371
3360
3050
3295
6732
…

*за даними Держкомстату України про середню заробітну плату за
регіонами в період 2010-2015 рр. (у розрахунку на одного штатного
працівника, грн.) [5]
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З даних таблиці 1 можна побачити, що з кожним роком рівень середньої
заробітної праці зростає. Але не потрібно забувати про те, що ціни на різні
товари та послуги теж не залишаються незмінними. Найвищий рівень
заробітної плати, станом на 2015 рік, спостерігається в таких регіонах
України, як м. Київ та Дніпропетровська область. Офіційні заробітки киян в
півтора рази вище за середні по країні й удвічі перевищують зарплати
жителів переважної більшості регіонів України. На українському ринку праці
столиця є лідером як за розмірами заробітних плат, так і за кількістю
вакансій. Але слід брати до уваги ще й той факт, що це столиця, і життя тут
коштує набагато дорожче.
За Стандартами Європейської соціальної хартії передбачено, що МЗП
має складати 2,0-2,5 прожиткових мінімуми [4, с.175]. При прожитковому
мінімумі на 1 січня 2015 року на працездатну особу 1218 грн. МЗП в Україні
повинна становити 2436 – 3045грн.
За період останніх семи років в Україні, внаслідок високої соціальної
напруженості, спостерігається тенденція до поступового зменшення
економічно активної частини населення. Зміни в економічній та політичній
ситуації в країні знайшли своє відображення у сегментації ринку праці,
зокрема в змінах складу працюючих. Проте зарубіжний досвід свідчить, що в
кризових умовах економіки необхідно використовувати якісну, тобто
високооплачувану робочу силу, яка може створювати конкурентоспроможну
продукцію. Однак українські роботодавці «знову наступають на старі граблі виживають за рахунок скорочення штатів та зниження рівня оплати праці
своїх працівників»[1].
Таким чином, існуючий ринок праці в Україні характеризується
низькими показниками, які пояснюються дією внутрішніх та зовнішніх
чинників.Поглиблення процесів ринкового реформування системи оплати
праці в сучасній посткризовій економіці потребує подальшого комплексного
аналізу її стану та динаміки у взаємозв’язку з іншими економічними
показниками та існуючими тенденціями розвитку, вияву суперечностей та
пошуку засобів їхнього вирішення.
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ЗМІНА СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ДОМАШНІХ
ОБОВ’ЯЗКІВ
Усі ми живемо в суспільстві, яке підкорено певними стереотипам, що
історично склалися і закріпилися в нашій свідомості. Одним з
найпоширеніших стереотипів в українському суспільстві є те, що переважно
жінки повинні виконувати більшість справ по домашньому господарству та
виховувати дітей, а чоловіки – матеріально забезпечувати сім’ю.
В Україні існує значна диспропорція у розподілі домашніх обов’язків,
що веде до подальшої гендерної нерівності у суспільстві і поширюється на
інші суспільні інститути, оскільки саме сім’я є базовим осередком
суспільства. Тому проблема гендерних стереотипів у сімейних відносинах
набуває великої актуальності.
Дослідженню проблеми зміни стереотипів присвячено чимало праць
філософів, соціологів, психологів та педагогів таких як Н.В. Лавріненко, Б.Ф.
Атрощенко , Т.В. Соломенної, Д. Дем’яненко, К.О. Кальницької та багатьох
інших.
Метою дослідження є виявлення наслідків впливу стереотипів щодо
розподілу домашніх обов’язків на сімейні відносини та пошук шляхів до їх
зміни.
Розподіл сімейних обов'язків у сучасних українських молодих сім'ях,
незважаючи на позитивні зрушення в суспільній свідомості останніх років,
залишається здебільшого традиційним.Як стверджують соціологи такі хатні
клопоти, як прибирання, миття посуду, приготування їжі, а також догляд за
дитиною лягають саме на плечі жінки і майже у 70% сімей дружина є
основним виконавцем хатньої роботи. За статистикою, жінка витрачає в 3-4
рази більше часу на домашні обов'язки, ніж чоловік.
Як наслідок, саме через таких нерівномірний розподіл домашніх
обов’язків виникає багато розлучень, оскільки жінки відчувають
несправедливість, бо здебільшого вони працюють на рівні з чоловіками і
потребують допомоги від них.
Також буває, що чоловіки повністю «занурюються» в роботу,
намагаючись бути єдиним «годувальником в сім’ї», а жінка в – домашні
обов’язки. В результаті вони починають жити різними життями, зникають
теми для спільного обговорення, жінка не змогла себе реалізувати в
професійному плані. За такого нерівномірного розподілу сімейних обов’язків
спостерігається виникнення феномену "відсутнього батька", що негативно
позначається на процесі виховання дітей та позбавляє чоловіка можливості
отримати задоволення від батьківства [2, c. 90].
Нерівномірний розподіл домашніх обов’язків може призводити до
низької народжуваності. Оскільки він не дозволяє подружжю разом
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розвиватися професійно, зростати та більше заробляти для впевненості у
своєму майбутньому та майбутньому їхніх дітей.
Виявити диспропорцію у поглядах жінок та чоловіків на розподіл
домашньої роботи та обов’язків по догляду за дітьми допомогло
дослідження, проведенеКиївським міжнародним інститутом соціології в
рамках спільного проекту Фонду народонаселення ООН в Україні та
Міністерства соціальної політики України «Щастя у 4 руки».
За результатами опитування, бажає справедливості у розподілі хатньої
роботи майже половина (49,3%) українських жінок, які позитивно відповіли
на запитання «Чи готові ви розділити порівну домашні обов’язки та догляд за
дітьми?» це є свідченням їхнього прагнення до змін. Віддати лише невелику
частину своєї роботи чоловіку погодились 25,9% українок. Чоловіки у
більшості (56,5%) погодилися взяти на себе частину домашніх справ та справ
по догляду за дітьми, поділити ж порівну обов’язки не проти 22%, а взяти
більшу частину готові лише 9,9%. Цікавим також є той факт, що найбільшу
лояльність у питанні розподілу домашніх обов'язків виявили чоловіки у
східних регіонах - 33%, а найменшу – у центрі країни, де всього лише 12%
чоловіків готові до рівного розподілу обов’язків. На заході та півдні України
не погодилися брати на себе навіть частину домашніх обов'язків близько 8%
чоловіків.Такі результати свідчать про глибину того стереотипу, що саме
жінка має виконувати всю роботу по дому та доглядати за дітьми [4].
Для того, щоб змінити стереотипи, навчити будувати успішну і щасливу
родину та розподілити домашні обов’язки так, щоб у кожного в парі
залишалося більше часу для професійного зростання у таких містах України
як Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Харків уже стартувала
інформаційна кампанія “Щастя у 4 руки”, яку реалізує Фонд
Народонаселення ООН в Україні за підтримки Міністерства соціальної
політики України. «Щастя в чотири руки» – означає, що використовуючи
чотири руки замість двох, ви зможете досягти більшої гармонії, як вдома, так
і взагалі в цьому житті.
Головною метою кампанії є – зміна усталених стереотипів в
українському суспільстві щодо сімейних обов’язків та пропагування
рівномірного розподілу домашніх справ між подружжям. Наразі у цих містах
розміщені сіті-лайти та біл-борди із закликом «Пам’ятай: разом удвічі
легше!». Як показує практика, тільки постійний контакт з певним закликом
може здійснювати вплив на людину [5].
Одночасно необхідно також вживати заходів щодо викорінення
традиційних гендерних стереотипів які перешкоджають подальшому
успішного розвитку сімейних відносин. Потрібно впроваджувати для
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів курсів гендерної рівності,
розробляти інформаційно-просвітницькі програми з метою подолання
гендерних стереотипів, забезпечити культурно-масові заходи з метою
пропагування рівності статей та шляхом введення і реалізації відповідних
державних програм підтримки, що будуть сприяти залученню обох батьків
до процесу виховання дітей [3, c. 150].
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Треба також зазначити, що країни Західної Європи, а також
Скандинавські країни, можуть слугувати для нас прикладом. Яскравим
зразком рівного розподілу домашніх обов’язків є Швеція, оскільки вона
займає одне з передових місць серед країн в плані гендерної рівності і освіти.
У Швеції чоловік не вважає не прийнятим для себе прибрати будинок,
помити посуд, випрати,приготувати їсти чи виконати будь-яку роботу по
господарству. Там запроваджено обов’язкову відпустку для чоловіків по
догляду за дитиною.Законодавство України також дозволяє чоловікам брати
таку відпустку, але, нажаль, вони поки соромляться її використовувати.
Виходячи з цього, можна сказати, що Швеція вже змінила гендерні
стереотипи і досягла змін в цьому плані [1, c. 8].
Таким чином, на сьогодні в українському суспільстві існують гендерні
стереотипи щодо розподілу соціальних ролей між чоловіками і жінками. Це
має негативний вплив на самореалізацію як чоловіка, так і жінки, оскільки
ускладнює прояв їх як особистостей. Тому вважаємо за необхідне вжити
нижченаведених заходів щодо викорінення традиційних гендерних
стереотипів з метою пропагування “адекватних” моделей поведінки в
залежності від статі.
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З виникненням нових видів систем організації виробництва все
частіше спостерігалася тенденція до застосування більш нових
інструментів реалізації трудових взаємовідносин. В результаті чого
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трудовий договір вже не міг залишатися єдиною підставою для найму
роботодавцем підлеглих. Очікуваним було те, що обов’язково буде
формуватися розвинута та удосконалена складова частина сучасного
механізму регулювання трудових відносин – система наймання
працівників на контрактній основі [2, c. 44].
Питанню вивчення контрактної форми укладання трудових
правовідносин приділяли значну увагу у своїх наукових працях такі
вітчизняні фахівці як: Баранюк Ю.В., Бойко М.Д., Зуб І.В., Прилипко С.Н.,
Луценко А.С. та інші.
Насамперед, контракт є різновидом трудового договору між
роботодавцем і працівником, за яким роботодавець зобов'язується
своєчасно здійснювати оплату заробітної плати працівника за відповідно
пророблену роботу й забезпечувати безпечні умови праці, передбачені
законодавством про працю, у свою чергу, працівник зобов'язується
виконувати роботу за певним фахом, кваліфікацією або на певній посаді
і підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку [1].
Вартим уваги є твердження, що контракт, як форма трудового
договору, спрямовується на найбільш максимальне використання особистих
здібностей працівника, створення додаткових заохочувальних позицій до
високопродуктивної праці, більше врахування інтересів роботодавця,
підвищення відповідальності як однієї, так і іншої зі сторін договору.
Являючись однією із форм трудового договору, контракт має як
спільні, так і відмінні риси зі звичайним трудовим договором.
Щодо спільних ознак контракту і трудового договору, вони є
наступними:
- як контракт, так і трудовий договір, є юридичним фактом, з
яким законодавчо пов'язується
виникнення певних
трудових
правовідносин;
- і для контракту, і для трудового договору є характерним те, що
сторони набуваються взаємообумовлені обов’язки і права;
- і в контрактній формі найму, і за трудовим договором,
роботодавцем обов’язково має оформлятися наказ (розпорядження)
щодо прийому на роботу працівника з дати, встановленої в угоді
за згодою сторін;
- і контракт, і трудовий договір включає необхідну наявність
передбачених законодавством обов’язкових відомостей і умов.
Проте, попри спільність, контракт має деякі і відмінні ознаки від
трудового договору, а саме:
- контракт, на відміну від трудового договору, укладається тільки в
письмовій формі;
- як правило, діє лише протягом вказаного строку;
- у контракті можуть бути встановлені додаткові підстави щодо
розірвання як працівником, так і роботодавцем;
- в деяких випадках передбачене
відшкодування
матеріальної
шкоди[3].
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Контракт як особлива форма трудового договору регулює не тільки
трудові відносини, а й соціально-економічні. У порівнянні зі звичайним
трудовим договором, контракт охоплює більше коло суспільних
правовідносин.Аналізуючи галузь трудових правовідносин помітно, що
контракт, як форма найму працівників, доцільніша тоді, коли мова
йдеться про прийняття на роботу висококваліфікованих спеціалістів, які в
майбутньому, в міру покладених на них важливих завдань, виконають ту
чи іншу роботу якісно і в коротші терміни. Для таких випадків роботодавцям
необхідно буде не лише створити особливий режим та умови праці, а й
завчасно підготуватися до можливих додаткових витрат на матеріальне
стимулювання тимчасових найманих спеціалістів [4, c.76].
Таким чином, якщо розглядати контрактну систему для наймання на
роботу працівників в протиставлення трудовому договору, то однозначно
можна стверджувати, що саме контракт, як форма трудового договору,
дозволяє роботодавцю оновити як чисельний, так і якісний склад
найманого персоналу, залучити висококваліфікованих спеціалістів до
співпраці, вийти на новий рівень конкурентоспроможності серед інших
підприємств. Однак, як роботодавець, так і майбутній працівник, завжди
повинні бути пильними, адже нерідко помилки, допущенні при укладанні
або зміні умов контракту, можуть призвести до небажаних негативних
результатів після.
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З кожним роком в Україні дедалі гостріше постає проблема
працевлаштування
молодих
спеціалістів. Саме
молоде
покоління
спеціалістів завдяки своїм вмінням і знанням, швидкій пристосованості і
адаптації до непередбачуваних обставин, здатне прискорити підвищення
рівня економіки країни і, в майбутньому, вивести її на гідне місце у
світовому економічному просторі.
Значне місце у наукових працях посідають дослідження проблеми
працевлаштування сучасних вітчизняних вчених таких як: С.І. Бандур,
Н.В. Подобєд, О.О. Попадюк, Я.Ю. Яковенко та інші. Проте, багато аспектів
цієї проблематики ще не з’ясовано. Передусім це стосується втілення
реалізації державної політики зайнятості серед молодих спеціалістів та
діяльності молодіжних закладів зайнятості.
Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від
05.07.2012р. № 5067-VI«безробітними визнаються особи віком від 15 до 70
років, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших
передбачених законодавством доходів як джерела існування, готові та здатні
приступити до роботи» [1].
Відповідно до визначення міжнародних організацій – Міжнародної
організації праці(МОП) і Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР),безробітні – це люди, що не мають роботи, хто готовий
приступити до роботи і шукає роботу протягом останніх чотирьох тижнів.
Для глибшого розуміння поняття «безробітного» варто навести
приклад на основі зарубіжних країн.
До прикладу, у США безробітними, вважаються особи, які:
- не були зайнятими у будь-якій сфері діяльності протягом тижня;
- починали займатися пошуками роботи протягом попередніх
4-х тижнів;
- тимчасово були звільненими чи найнятими на нову роботу та
повинні приступити до виконання своїх обов’язків через 30 днів.
В Японії безробітною вважається особа, яка не працювала на протязі
тижня, а у Великобританії – яка не мала роботи протягом тижня і шукала її
протягом цього ж строку[3, c.86].
В Україні за останніми даними Державної служби зайнятості у
2015 році рівень безробіття склав 9,6%, з яких серед молоді – 6,7%.
Серед загальної чисельності безробітних – 55,2% складають молоді
спеціалісти, а це відповідно 6,6% від всієї молоді країни та 4,3% від
загального показника економічно активного населення України.
Найвищий рівень безробіття за офіційними даними спостерігався серед
людей віком від 25 до 29 років та від 30 до 34 років (39,6% і 12,2% від
загальної кількості відповідно). Дещо знижений рівень безробіття (10,5%)
притаманний віковій групі 20–24 роки, а найнижчий (2,8%) – молодь віком
15–19 років. Станом на 2008 рік рівень безробіття серед молоді був на
рівні 10,5% , але після переломної економічної кризи 2008-2009 рр., яка
вкрай несприятливо відбилась на рівні безробіття, показник збільшився
та залишався незмінним майже 4 роки (рис. 1) [2].
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Рис.1 Рівень безробіття молоді в Україні за 2008-2015рр.[2]
На рівень зайнятості молоді найбільше впливає бажання молодих
спеціалістів спробувати свої сили за кордоном, тобто здійснити трудову
міграцію. Виїжджаючи
за
межі
України,
молодь
прагне
якнайшвидше заробити багато грошей, і дуже часто береться за
найбруднішу роботу. В свою чергу, це вкрай несприятливо впливає на
рівень знань та навичок, що в подальшому можу призвести до
поступового звикання до такого роду зайнятості і відсутності будь-якого
бажання самореалізовуватися відповідно до здобутої кваліфікації. За
прогнозами фахівців ООН, населення України може
досить істотно
скоротитися: до 2026 р. – до 41 млн., а до 2050 р. навіть до 36 млн. осіб. Якщо
б здійснитися, то Україна змушена була
б
такі прогнози могли
пристосовуватися до імпортування трудових ресурсів.
Вкрай негативні наслідки молодіжного безробіття становлять чималу
загрозу всьому добробуту та стабільності держави.
Такими наслідками можуть бути:
- збільшення видаткової частини бюджету на виплату допомоги
безробітнім;
- неефективне витрачання грошових фондів на випуск спеціалістів,
яким потім надзвичайно складно знайти роботу за своєю
кваліфікацією;
- зниження рівня ВВП та показників, що пов’язані з ним;
- зростання трудової міграції молоді («відплив мізків»);
- поширення нелегального працевлаштування [4, c.348].
Основними причинами безробіття серед молоді є:
- небажання керівників брати на роботу недостатньо кваліфікованих
та без досвіду роботи працівників;
- суттєве неспівпадання між потребами роботодавців та пропозицією
своїх знань молоді;
- досить низький рівень заробітної плати;
- невідповідність кількості попиту та пропозиції спеціалістів на
ринку праці.
Таким чином, відповідно до причин зростання безробіття серед
молоді, можна запропонувати наступні шляхи щодо його подолання:
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- дослідження ринку праці щодо забезпечення відповідною кількістю
спеціалістів;
- державне сприяння реалізації актуальних проектів серед студентів;
- аналізування діяльності вищих навчальних закладів щодо напрямків
підготовки
спеціалістів, професіоналізму
викладачів, достатнє
матеріально-технічне забезпечення,
і в подальшому розгляд
доцільності функціонування таких ВНЗ;
- вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази в
сприянні організації певних видів бізнесу серед молоді;
- підвищення рівня умов праці;
- удосконалення роботи державних центрів зайнятості.
Отже, дивлячись на непросту ситуацію, що склалася в Україні
протягом декількох останніх років, та зважаючи на складну економічну
кризу можна сказати, щобезробіття серед молоді з кожним роком стає
все більшим. Та впроваджуючи певні заходи із боротьби щодо
працевлаштування українці в змозі досягнути загального покращення
ситуації на ринку праці та стабілізації ситуації в країні.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТА
Здоровий спосіб життя — це спосіб життя окремої людини, спрямований
на профілактику хвороб і зміцнення здоров'я. Він включає такі принципи, як
дотримання режиму дня, раціональне харчування, фізичну культуру,
дотримання правил гігієни, відсутність шкідливих звичок, доброзичливе
ставлення до оточуючих, активний відпочинок, сприятливі умови життя.
Проблема формування здорового способу життя досить ретельно
висвітлюється
в
багатьох
соціально-філософських,
педагогічних,
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соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика
набула у другій половині XX століття як у світі в цілому, так й в Україні.В
останні рокиактивізувалося увагу до здорового способу життя студентів, це
пов'язано заклопотаністю суспільства з приводу здоров'я фахівців, що
випускаються вищоюшколою, зростання захворюваності в процесі
професійної підготовки,подальшим зниженням працездатності. Необхідно
чітко уявляти, щоне існує здорового способу життя як певної особливої
формижиттєдіяльності поза способу життя в цілому.
Формування здорового способу життя залежить тільки від нас самих,
наших переваг, переконувань та світогляду, є головним важелем первинної
профілактики в укріпленні здоров’я населення через зміну стилю та укладу
життя, його оздоровлення з використанням гігієнічних знань для подолання
шкідливих звичок, гіподинамії та несприятливих сторін життя, пов’язаних з
різноманітними ситуаціями.Таким чином, під здоровим способом життя слід
розуміти типові форми та способи повсякденної життєдіяльності людини, які
укріплюють та удосконалюють резервні можливості організму, забезпечуючи
тим самим успішне виконання своїх соціальних й професійних функцій,
незалежно від політичних, економічних та соціально-психологічних
ситуацій.Настав час, коли вищі навчальні заклади поряд з навчанням та
вихованням зобов’язанні ставити в пріоритетному порядку задачу
збереження
здоров’я молодої людини. Необхідний значний перегляд
відношення до здоров’я молоді.
Прищеплення культури здорового способу життя повинно стати
обов’язковим та безпосереднім результатом освіти.Проблема здоров’я
студентської молоді стає пріоритетним напрямком розвитку закладів
професійної
освіти,
закликаних
готувати
конкурентоздатних
спеціалістів.Вирішення цієї проблеми можливо тільки при наявності
середовища, спрямованого на покращення здоров’я, в освітньому закладі,
психологічному комфорті студента та викладача, системно організованої
виховної роботи. В свою чергу, таке середовище забезпечується наявністю
умов збереження та укріплення здоров’я молоді з одного боку, та
цілеспрямованим формуванням культури здоров’я всіх учасників освітнього
процесу – з іншого боку. Центральне місце в культурі здоров’я займають
ціннісно-мотиваційні установлення, а також знання, вміння, навички
збереження та укріплення здоров’я, організації здорового способу життя.
Фізичне виховання - органічна частина загального виховання і тому
воно характеризується всіма загальними ознаками, що притаманні
педагогічному процесу, який спрямований на вирішення певних конкретних
завдань. Головним напрямком фізичного виховання є формування здорової,
розумове підготовленої, соціально-активної, морально стійкої, фізично
вдосконаленої і підготовленої до майбутньої професії людини.
Отже, основними завданнями фізичного виховання є:
• підвищення функціональних можливостей організму студентів
засобами фізичної культури;
• сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих
звичок, покращання розумової і фізичної працездатності;
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• формування устудентів думки про систематичні заняття фізичними
вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне
самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
• отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі
фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я
та підвищення професійної працездатності;
• використання засобів фізичної культури в лікувально-профілактичній
діяльності;
• оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
• виховання організаторських навичок, особистої гігієни та
загартовування організму;
• уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної
гімнастики;
• виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей;
• удосконалення спортивної майстерності студентів, що займаються
обраними видами спорту.
Сучасна молодь відчуває дефіцит в знаннях відносно формування,
збереження та укріплення особистого здоров’я, в якісних консультативних
послугах спеціалістів в області медицини, родинного виховання, психології
взаємовідносин з однолітками, батьками, в профілактиці поведінкових
хвороб (алкоголізм, наркоманія, паління, токсикоманія).В цій ситуації
заклади освіти, державні структури, громадські організації в наскрізній
системі повинні спрямовувати зусилля у наданні допомоги молоді.
Ціллю фізичного виховання у ВНЗ являється формування фізичної
культури студента як системної якості особистості, невід’ємного компонента
загальної культури майбутнього спеціаліста, формування необхідності
студентів у фізичному самовдосконаленні, а також в підтримці високого
рівня здоров’я через свідоме використання всіх організаційно-методичних
форм занять фізкультурно-спортивною діяльністю. При існуючій системі
виховної роботи необхідно, насамперед, зробити акцент на участь органів
студентського самоврядування, громадських молодіжних організацій в роботі
по формуванню здорового способу життя студентської молоді, розвитку
фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах освіти,
профілактиці шкідливих звичок.
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ФОРМА УЧАСТІ МОЛОДІ В ГРОМАДСЬКОМУ
ЖИТТІ ДЕРЖАВИ
В Україні практика доброчинності існувала завжди, оформлення ж
волонтерства як специфічної форми участі у соціальній діяльності почало
розвиватися на початку 1990-х років.За останні роки волонтерська діяльність
набула значного поширення серед молоді, у тому числі за рахунок введення в
дію чіткого законодавчого регулювання цього процесу. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1895 "Про
затвердження положення про волонтерську діяльність у сфері надання
соціальних послуг" було створено Координаційну раду з питань розвитку та
підтримки волонтерського руху. З метою активізації волонтерського
молодіжного громадського руху державою було втілено низку необхідних
заходів відповідно до загальнодержавних програм підтримки молоді.
У Законі України "Про соціальні послуги" поняття "волонтер"
трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну,
неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний
характер. Волонтерами можуть бути особи, які досягли 16 років або, як
виняток (за згодою одного з батьків або особи яка, його заміняє), з 15 років.
19 квітня 2011 р. Верховна Рада України ухвалилаЗакон "Про
волонтерську діяльність". Відповідно до документу, основні напрями
волонтерської діяльності включають надання допомоги окремим соціальним
групам, особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги. У Законі розглянуто механізм надання
соціальної допомоги та духовної підтримки, сестринського догляду
пацієнтам відділень паліативної допомоги та геріатричних відділень і членам
їх сімей.
Закон України № 246-VIII від 5 березня 2015 р."Про внесення змін до
деяких законів України щодо волонтерської діяльності" року врегульовує
суспільні відносини, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в
Україні. Зокрема, закон уточнює терміни "волонтерська діяльність",
"волонтер", знімає обмеження для здійснення волонтерської діяльності
організаціями та установами, уточнює права та обов’язки волонтерів і
організацій та установ, які залучають до своєї діяльності волонтерів, пояснює
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особливості відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської
допомоги.Закон також вносить зміни щодо добровільного страхування життя
і здоров’я волонтерів на період надання волонтерської допомоги
організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів.
Безперечно українська молодь має можливість залучатися і до
міжнародного волонтерського руху. Програма "Волонтери ООН" (ВООН)
була заснована в Україні в 1993 р. з метою залучення громадськості до
співпраці за Програмою розвитку ООН в Україні та підтримки волонтерства.
Починаючи з 1993 р. програма ВООН в Україні залучила до роботи 89
волонтерів (29 жінок і 60 чоловіків), з них 69 – для роботи за кордоном
[1, с.45–49].волоУ сучасній Україні більшість волонтерських угрупувань
виникає стихійно та бере участь у одноразових акціях, існує нагальна
необхідність розробки системного підходу до залучення волонтерів,
організації їх діяльності та підтримки розвитку волонтерського руху.
Головну роль у зміцнені позиції добровольців та формування позитивного
ставлення громадськості до їх діяльності відіграє впровадження системи
навчання волонтерів.
Характерною особливістю волонтерського руху в Україні, є включення
для добровільної діяльності молоді віком від 15 до 25 років. Саме ця
категорія молоді займаєлідируючі позиції у поширенні наркоманії, вживанні
алкогольних напоїв, тощо. І тому важливо консолідувати сили держави і
громадськості щодо створення можливостей для зростання участі цієї молоді
у волонтерстві і тим самим демонструвати і пропагувати іншу модель
поведінки у суспільстві.
В Україні вже існує позитивний досвід впровадження державних
підходів до розвитку волонтерства. Станом на кінець 2015 р., відповідно до
звітних документів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
функціонувало більш як 550 шкіл волонтерів, які забезпечували теоретичну
та практичну підготовку волонтерів для реалізації соціальних програм .Лише
в установах соціального захисту України до волонтерської діяльності було
залучено більше 200 тис. осіб [2].
Лідером щодо активізації молоді у волонтерському русі є громадські
організації. Серед громадських центрів волонтерського руху в Україні
відзначаються:
– Всеукраїнський громадський центр "Волонтер";
– ресурсний центр розвитку громадських організацій "Гурт";
– коаліція громадських організацій та ініціатив за вільну від тютюнового
диму Україну.
Позитивним прикладом залучення студентської молоді до волонтерської
роботи з формування здорового способу життя стала діяльність Молодіжної
волонтерської студії "Молодь обирає здоров’я", яка протягом чотирьох років
працює при Центрі здорового способу життя Державного інституту розвитку
сім’ї та молоді. За цей час науковцями було підготовлено майже 100
студентів-волонтерів, які отримали державні сертифікати тренерів із
формування здорового способу життя і профілактики негативних явищ у
молодіжному середовищі.
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Важлива ділянка роботи волонтерів в сучасній Україні – допомога
військовим АТО, які в умовах неоголошеної агресії з боку Російської
Федерації боронять незалежність і територіальну цілісність нашої держави на
сході України.
Від початку листопада 2014 р. в Україні діє громадська організація
"Асоціація народних волонтерів", до якої увійшли волонтерські організації,
які регулярно надають допомогу військовим і цивільним особам у зоні АТО,
а також ветеранам АТО та їхнім сім’ям.
Основні напрямками цієї роботи:
• допомога українській армії (збір харчів, теплих речей та амуніції,
ліків);
• допомога пораненим, військовим госпіталям та лікарням, у яких
лікуються поранені військовослужбовці;
• допомога сім’ям тимчасових переселенців з Криму та території АТО
(юридична, психологічна та гуманітарна допомога, пошук житла та роботи,
адаптація в новому місті та соціумі);
• допомога сім’ям учасників АТО (психологічна, гуманітарна);
• технічна допомога: відновлення старих, ремонт, удосконалення,
бронювання бойових машин.
Основними засобами і способами допомоги є:
• збір коштів;
• збір речей;
• довезення зібраної допомоги до військових підрозділів за місцем їх
дислокації, госпіталів, родин військовослужбовців.
На сьогодні волонтери забезпечують українську армію наступними
ресурсами та послугами: медикаменти, лікування, техніка, модернізація
зброї, постачання з-за кордону, зимове обладнання, засоби особистої безпеки,
одяг, їжа, засоби зв’язку, грошове забезпечення, юридична підтримка, обмін
полонених тощо.За словами Президента України П. Порошенка у
волонтерському русі, спрямованому на допомогу військовим АТО, у тій чи
іншій формі взяли участь 80% українців[3].
Таким чином, волонтерська діяльність, маючи значний історичний
досвід у світі, намагається розвиватися і на теренах України. Волонтерство –
це потужний ресурс для реалізації соціальної політики в державі, тому
потрібно через засоби масової інформації всіляко розкривати можливості і
користь цієї діяльності для суспільства. Для молоді волонтерство є шляхом
для самореалізації і формування активної громадянської позиції.
Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського
суспільства. Участь молоді у волонтерському русі є чи не єдиним шляхом
подолання байдужості та повернення до традицій українського суспільства.
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Науковий керівник: Бахновська І. П., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ГАРАНТІЙНИХ ВИПЛАТ ЗАКРІПЛЕНИХ У ТРУДОВОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ
Питання стосовно забезпечення належних умов праці робітників та
службовців, відносини між роботодавцем та працівником є одними з
найбільш важливих питань сьогодення, тому трудове право займає чимале
місце у житті кожного громадянина.
Аналізували гарантійні виплати чимало науковців, а саме: В. Е. Теліпко,
А. М. Островерх, О. П. Рудницька, В. С. Венедиктов та інші.
Інститут гарантійних виплат є одним з інститутів трудового права і
знаходиться у зв’язку з іншими інститутами.
З’ясуємо що являють собою гарантійні виплати.
Під гарантійними виплатами розуміють грошові виплати, які
забезпечують повне або часткове збереження заробітку працівнику у
випадках, передбачених законодавством, коли через поважні причини вони
тимчасово звільняються від виконання трудових обов'язків. Гарантійні
виплати виконують охоронну функцію з метою захисту заробітної плати
працівника від її зниження, якщо працівник з підстав, передбачених чинних
законодавством, не працював, а був залучений до виконання державних або
громадських обов’язків[6, с. 265].
Метою призначення гарантійних виплат є збереження рівня життя
працівник, коли він відволікається від роботи для здійснення невиробничих
обов’язків у передбачених законом випадках[3, с. 384].
У главі VII Кодексу законів про працю України встановлено випадки, у
яких можуть надаватися гарантійні виплати. До них відносять:
• виплати для працівників за час виконання державних або громадських
обов’язків (ст. 119);
• виплати при переїзді на роботу в іншу місцевість (ст. 120);
• виплати при службових відрядженнях (ст. 121);
• виплати для працівників, що направляються для підвищення
кваліфікації (ст. 122);
• виплати для працівників, що направляються на обстеження до
медичного закладу (ст. 123)
• виплати для працівників–донорів за дні обстеження у закладах охорони
здоров'я і здавання крові для переливання (ст. 124);
• виплати працівникам–авторам винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій[2].
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Також статтею 12 Закону України «Про колективні договори і угоди»
передбачено гарантії та компенсації на період переговорів, а саме особи, які
беруть участь в переговорах як представники сторін, а також спеціалісти,
запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки
проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього
заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати,
пов'язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в
порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором,
угодою[1].
Право на отримання гарантійних виплат виникає у працівників і у разі
зміни трудового договору. Так, у разі переведення працівників на роботу в
іншу місцевість (ст. 32 КЗпП), трудове законодавство встановлює обов'язок
роботодавця надати працівнику гарантійні виплати у вигляді заробітної
плати за дні збору в дорогу і облаштування на новому місці проживання, але
не більше шести днів, і за час знаходження в дорозі та одноразової допомоги
на самого працівника і на кожного члена сім'ї, який переїжджає.
Право на отримання гарантійних виплат може виникати і у певних
випадках припинення трудових правовідносин. Прикладом цього можуть
слугувати гарантійні виплати у вигляді вихідної допомоги, що здійснюються
при звільненні працівників з підстав, передбачених у ст. 36 та ст. 40 КЗпП
України.
Провівши аналіз ст. 235 КЗпП України, можемо дійти висновку, що
також підставами, за яких у працівника може виникнути право на гарантійні
виплати може бути рішення, ухвалене судом:
¾
про визнання звільнення або переведення на іншу роботу
працівника незаконним та поновлення останнього на роботі (суд одночасно
приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче
оплачуваної роботи);
¾
про визнання формулювання причини звільнення неправильним
або таким, що не відповідає чинному законодавству, якщо таке
формулювання у трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню
працівника (у цьому випадку суд одночасно приймає рішення про виплату
працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу);
¾
про стягнення середнього заробітку за весь час вимушеного
прогулу у разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця.
Отже, оплата часу вимушеного прогулу працівника з підстав,
передбачених ст. 235 КЗпП України, є за своїм призначенням гарантійними
виплатами, оскільки метою їх надання є поновлення трудових прав працівника,
зокрема, збереження права працівника на отримання заробітку, який би він мав
у разі нормальної тривалості трудових правовідносин[4, с. 383].
Сьогодні, у багатьох європейських країнах (як приклад – у Франції)
можна помітити тенденцію наближення вагомості договорів, що укладаються
при прийомі на роботу, до трудового законодавства. А в певних країнах (до
прикладу – Швейцарія) умови, що зазначені у колективному договорі
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відіграють значно важливіше значення у порівнянні із законодавством про
працю.
З цього випливає, що умови здійснення гарантійних виплат можуть
встановлюватися безпосередньо між сторонами, які укладають договір про
прийняття на роботу.
Що стосується України та інших країн пострадянського простору, то
слід відзначити, що колективним договорам, при порівнянні із
законодавством відводиться не така вагома роль.
На мій погляд важко не погодитися з думкою О. П. Рудницької стосовно
інтеграції норм законодавства України про працю, що регулюють гарантійні
виплати, до законодавства зарубіжних високорозвинених країн. У ній
зазначено, що трудове законодавство України у частині питань про
гарантійні виплати у порівнянні із зарубіжним законодавством країн
зазначеної категорії носить централізований характер. Випадки та порядок
надання працівникам гарантійних виплат в Україні встановлені
законодавством. Трудове законодавство України у порівнянні із зарубіжним
законодавством високорозвинених країн та країн постсоціалістичного
простору більш повно захищає інтереси працівників щодо надання
гарантійних виплат[5, с. 185].
Гарантійні виплати, виконуючи одну з найважливіших функцій –
охоронну, – захищають працівника, зберігаючи його заробітну плату
(повністю або частково) за час, коли він з поважних причин, передбачених
законом, звільняється від виконання трудових обов'язків.
Подальше вивчення трудового законодавства інших країн (гарантійних
виплат у тому числі) важливе для суспільства, оскільки Україна йде шляхом
європейського розвитку, та прагне наблизитися до європейських цінностей.
Доказом цього стало підписання Угоди про асоціацією між Україною та
Європейським Союзом. Саме тому нам важливо наблизитися до
європейських стандартів і у трудовому законодавстві.
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Наталія Процанюк
Науковий керівник: Киричук А.С., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТУРИСТА ЗА КОРДОНОМ
Першим серйозним кроком українського законодавця врегулювати такі
специфічні відносини, як туристичні, було прийняття в 1995 р. Верховною
Радою України базового Закону Украї ни «Про туризм».
Досліджується правовий статус туриста як одного з основних учасників
туристичних правовідносин, аналізуються його права та обов’язки,
закріплені у законодавстві України, щодо здійснення туристичних
подорожей.. За результатами ґрунтовного аналізу законодавства України
здійснено авторську класифікацію правового статусу туриста залежно
від виду суб’єкта та за обсягом прав і обов’язків.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про туризм» (в редакції від 18
листопада 2003 р.) туристом вважається особа, яка здійснює подорож
по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни
перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення
будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням залишити країну
або місце перебування в зазначений термін [5].
Конституція України (ст. 3) встановила, що людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. А права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Вона відповідає перед
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов’язком держави [1].
Таким чином, основними джерелами правового регулювання питань,
пов’язаних із правовим статусом туристів і забезпеченням прав та інтересів
туристів в Україні, є Конституція, Цивільний кодекс, Закон України «Про
туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР (в редакції від 18.11.2003 р.), Закон
України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ (зі
змінами та доповненнями), Закон України «Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-ІУ
тощо [6].
Права та обов’язки туристів можна умовно розподілити на три системні
групи [3]:
1) загальні (право на реалізацію закріплених Конституцією Украї ни
прав на свободу пересування; відпочинок; відновлення і зміцнення здоров’я;
безпечне для життя і здоров’я довкілля; задоволення духовних потреб;
на сприяння з боку органів державної влади України в одержанні правових та інших видів допомоги, а громадяни України — також і за її межами;
необхідну і достовірну інформацію тощо. Конституційними обов’язками є:
не порушувати законні інтереси інших осіб, вимоги законів, які діють
на території країни перебування; виконувати митні, прикордонні, санітарні
478

та інші правила; поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї,
релігійні вірування країни (місця) перебування; зберігати довкілля, дбайливо
ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місці)
тимчасового перебування; відшкодовувати збитки, завдані неправомірними
діями.
Окремі обов’язки туристів, що кореспондують їх правам, детально
регламентовані й Законом України «Про туризм» (ст. 25). Це, перш за все:
дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання
туристичних послуг; надавати персональну інформацію в обсязі,
необхідному для реалізації туристичного продукту; дотримуватися під час
подорожі правил особистої безпеки; виконувати інші обов’язки, передбачені
законодавством України та
законодавством країни тимчасового
перебування. За усталеною практикою туристичні підприємства мають
надавати таку інформацію туристу в залежності від обраної ним країни
відвідування) [2];
2) споживчі, що визначають права та обов’язки туристів як споживачів
туристичних послуг;
3) спеціальні, що визначають статус туристів як учасників відносин,
що виникають при здійсненні туристичної діяльності.
Для забезпечення права туристів на безпечне подорожування
Міжпарламентська конференція з туризму (1989 р., м. Гаага) прийняла
низку конкретних рекомендацій, що включають здійснення комплексу
заходів з розвитку безпечного туризму. Серед них:
а) розробка й проведення в життя норм безпеки для подорожей
і туристських перебувань;
б) інформування громадян;
в) створення інституційних рамок для вирішення проблем, пов’язаних
з безпекою туристів, зокрема, в екстремальних ситуаціях;
г) міжнародне співробітництво на двосторонньому, регі ональному,
субрегіональному, міжрегі ональному й світовому рівнях [10].
На міжнародному рівні урядовими організаціями універсального й регі
онального
характеру
розроблено
низку
юридичних
документів,
що порушують проблему забезпечення безпеки туристів (Манільська
декларація зі світового туризму, 1980 р., Хартія туризму і Кодекс туриста,
1985 р.). Всесвітня туристична організація (ЮНВТО) також реалізує
глобальну програму щодо безпеки й захисту туристів, мета якої – розробка й
прийняття загальних правил, що регламентують питання безпеки й захисту
туристів [8].
Наступним надзвичайно важливим є право на безпеку туриста,
що закріплене Загальною декларацією прав людини щодо особистої
недоторканності (ст. 3) та його майна (ст. 17). Безпека й захист туристів,
повага їх гідності — важливі умови розвитку туризму. Положення
про необхідність забезпечення безпеки туризму закріплені в Гаазькій
декларації з туризму (1989 р.). Її квінтесенція — держави мають
співпрацювати
на комплексній
і послідовній
основі,
розробляючи
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та впроваджуючи спільні рекомендаційні заходи з питань безпеки та захисту
туристів [6].
Тому і сьогодні набуває питання визначення правового статусу туристів
як одного з основних учасників туристичних правовідносин, встановивши
їх основні права та обов’язки щодо здійснення туристичних подорожей,
закріплених у законодавстві Украї ни як спеціальному (про туризм), так
і загальному.
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Науковий керівник: Пуздимір М. І., доцент
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СУЧАСНІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований на нормах,
цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини і
реалізується через формування здорового способу життя. Одним
з найважливіших показників, що характеризує благополуччя сучасного
суспільства та держави є стан здоров’я молодого покоління. Величезні
можливості для фізичного і духовного оздоровлення, валеологічного
виховання, формування культури здоров’я юнаків та дівчат студентського
віку містяться у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності. Фізичне
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виховання - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток,
функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво
важливим руховим навичкам і яке реалізується через спеціальні
фізкультурно - оздоровчі технології.
З огляду на те, що ефективність процесу фізичного виховання
визначається не тільки нормативно заданими вимогами (інструкціями,
положенням, нормативами), але й у значній мірі урахуванням
соціально-психологічних чинників, було вивчене ставлення здобувачів
вищої освіти до організації й змісту процесу фізичного виховання у вищому
навчальному закладі.
„Фізичне виховання” суттєво відрізняється від інших навчальних
дисциплін. За умов оптимізації рухової активності здобувачів, підвищення
життєвого тонусу, зміцнення здоров’я, фізичне виховання сприяє більш
якісному засвоєнню теоретичного та практичного матеріалу з інших
навчальних дисциплін. Воно забезпечує різнобічну фізичну підготовку,
підвищує рівень знань про власний організм і умови його раціонального
функціонування, закладає основи більш високої працездатності та
професійної придатності. Але невизначеність щодо місця і значення
дисципліни у нових стандартах освіти створює труднощі в розробці
навчальних планів і робочих програм, оцінюванні знань, умінь та навичок,
перевірці рівня фізичної підготовленості здобувачів. Дуже важливою
є розробка технології формування здорового способу життя молодого
покоління.
Тому впровадження нових технологій у сферу фізичного виховання
дозволить розширити діапазон засобів рухової активності, тим самим
збільшити кількість тих, хто займається, задовольняючи їхні потреби і
інтереси.
Нині багатьма громадськими і державними організаціями проводиться
робота у напрямі створення умов широким верствам населення для
регулярних занять фізичною культурою з метою оздоровлення і
повноцінного проведення дозвілля. Це такі види діяльності: 1) спортивні ігри
(волейбол футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон); 2) види спорту, що мають
загальний початок і певні правила (масові види спорту); 3)активний
відпочинок на свіжому повітрі, який характеризується доланням перешкод і
спортивними змаганнями (літні оздоровчі табори, туристичні походи);
4) вправи естетичного характеру, які приносять користь не тільки учасникам,
а й глядачам (показові виступи "Веселі старти")
До сучасних фізкультурно-оздоровчих програм, які розробляються у
ВНЗ, треба висувати такі умови, як різноманітність форм занять, засобів,
методик викладання, що відповідають потребам та інтересам студентської
молоді. Внесення елемента новизни у заняття (заняття з виїздом на природу,
з музичним супроводом, нетрадиційні методики). Не менш важливою є
поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей здобувача
(індивідуальний підхід до кожного, хто займається в оздоровчій групі.
Врахування віку, стану здоров'я здобувачів. Не можна не згадати і про
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освітню основу, адже кожна людина має усвідомлювати користь цих занять,
мати теоретичні знання. Це інформація про новітні тенденції, досягнення і
методики оздоровчих тренувань. У молодих людей має бути можливість
перевіряти рівень підготовленості або проводити спостереження за станом
здоров'я за допомогою своєрідних тестів, контрольних нормативів, а також
показових виступів. Зацікавленість більшості здобувачів може досягатися
різноманітними заохоченнями.
Набуло поширення серед студентської молоді заняття з фітнесу,
каланетики, стретчингу, аеробіки, акватренінгу у поєднанні з
нетрадиційними методиками східних єдиноборств, йоги та ушу, а також
бодібилдінг , бойовий гопак та багато іншого. Це допоможе сучасному
здобувачу адаптуватися до сучасних умов, що є досить актуальним у наш
час.
Добір засобів і методів здійснюється за розсудом викладачів з
урахуванням фізкультурних і спортивних інтересів та індивідуальних
особливостей тих, хто займається, рівня їхнього здоров'я, фізкультурної
освіти, фізичної підготовленості, наявності умов для занять, екологічного
добробуту.
Слід також зазначити, що фізичне виховання на сучасному етапі
стикається із все більшою кількістю проблем. Найочевиднішими є питання
матеріального забезпечення. Проте, сучасні спеціалісти педагоги вказують на
можливі методи вирішення таких проблем.
У педагогічних дослідженнях, які спрямовані на вивчення та
вдосконалення фізичного виховання студентської молоді у вищих
навчальних закладах, як правило, аналізується якась одна сторона даної
проблеми — «викладацька» чи «студентська».
В теорії та практиці фізичного виховання недостатньо вивчені
педагогічні умови формування свідомого ставлення здобувачів до фізичного
виховання, що неможливо створити і реалізувати без найтіснішого
особистісного співробітництва між викладачем і здобувачем.
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СТАВЛЕННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ДО ВІРТУАЛЬНОГО ШЛЮБУ
ХХІ століття характеризується бурхливим розвитком технологій, в тому
числі і мережі Internet. Постійний розвиток комп’ютерних технологій надає
людині все більше і більше можливостей, і в цей час ці технології часто
заміняють живих людей. Ще два десятиліття тому, щоб поспілкуватись з
іншою людиною потрібно було, як мінімум зателефонувати їй. Також, якщо
брати сучасних дітей, які постійно сидять в мережі і грають в комп’ютерні
ігри і порівняти з минулим поколінням, яке проводило своє дозвілля на
вулиці, наприклад грало, у той же самий, футбол, але на вулиці і постійно
спілкувалось між собою. Постійна відсутність спілкування починаючи з
дитячого віку негативно проявляється на становленні особистості. Такі люди
стають закритими в собі, вони не можуть спокійно спілкуватись з іншими
людьми без відчуття дискомфорту, що зазвичай призводить до надання
переваги комп’ютеру, а не людині.
Оскільки такі люди не можуть через свої комплекси знайти собі
спілкування в реальному житті, в т. ч. і пошук другої половинки, вони
розпочинають знайомитись у віртуальній реальності, що призвело до появи
такого поняття, як віртуальні відносини, а згодом ці відносини
перетворюються в поняття – віртуальний шлюб. Віртуальний шлюб являє
собою реєстрацію своїх стосунків на спеціалізованих сайтах в мережі
Internetз видачею відповідних документів про реєстрацію шлюбу, які не
мають юридичної сили і також не визнаються релігією.
Отже, віртуальний шлюб є формою гри, імітацією шлюбних відносин[1].
Виходячи з популярності даного виду шлюбу закордоном ми вважаєм,
що є актуально провести дослідження, щодо прихильності до нього і серед
української молоді.
Метою даних тез є визначення сутності поняття одного із нових видів
шлюбу, а саме віртуального шлюбу і дослідити ставлення української молоді
до нього та визначити перспективи його розвитку.
У сучасному світі знайомствами через інтернет вже нікого не здивуєш.
Всесвітня павутина здатна допомогти знайти не тільки дружину, коханку,
партнера або друга за захопленнями, але і просто хороших людей, з якими
можна душевно поспілкуватися, попросити поради, а іноді і поскаржитися на
життя. Більшість із нас мають таких віртуальних друзів. Потяг до
спілкування з протилежною статтю, призводить до позитивних емоцій, а
згодом і до справжніх почуттів на відстані. Так і з'явилося нове віяння віртуальний шлюб [2].
Перед тим як визначити сутність поняття «віртуальний шлюб» потрібно
розглянути історію його виникнення. Вона бере свій початок з 1995 року
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ У МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ
В умовах якісного перетворення всіх сторін життя суспільства
зростають вимоги до фізичної підготовленості молоді, необхідної для
успішної трудової діяльності. Перебудова системи освіти поставила перед
вищою школою завдання корінного і всебічного поліпшення професійної
підготовки, і фізичного виховання майбутніх фахівців. Зміна цільової
спрямованості фізичного виховання, суть якого зводиться до формування
фізичної культури особистості, вимагає підвищення якості навчання,
розробки нових педагогічних і організаційних основ, що забезпечують
ефективну мотивацію до занять спортом.
Необхідною умовою гармонійного розвитку особистості є достатня
рухова активність. Останні роки в силу високого навчального навантаження
у навчальних закладах і вдома, і з багатьох інших причин, у більшості
студентів з׳являється дефіцит вільного часу у режимі дня, недостатня рухова
активність, яка обумовлює появу гіпокінезії, яка може викликати ряд
серйозних змін в організмі.
Основною причиною низької рухової активності студентів більшість
вчених вважає несформованість стійких звичок. Крім цього, відсутність
оптимального життєвого стереотипу, який складається протягом
дошкільного та шкільного періодів, свідчить про нівелювання потреби в русі
на рівень соціальних потреб, тобто задоволення потреби в русі залежить від
свідомості конкретної особистості. Так, якщо у дітей існує вроджена
мотивація до рухової активності, то у дорослої людини рухова активність
проявляється тільки на основі свідомої дії. Одна з важливих умов навчальної
діяльності - створення у людини усвідомлених стійких мотивів. У
фізкультурної діяльності, таким чином, принцип свідомості в період
активного розвитку інтелекту набуває основне значення у формуванні
мотивації до занять фізичними вправами.
За допомогою діяльності, що виходить із певних мотивів, яка має деяку
мету і вирішує певну задачу, людина висловлює своє ставлення до
навколишнього світу, що мотивує її до певних дій. Вивчаючи мотиви
діяльності, ми розуміємо не стільки ступінь зацікавленості в ній, але можемо
припускати і рівень активності в даній сфері, і її спрямованість. Якщо
розглядати проблему в аспекті мотивації до фізичної діяльності, то,
визначивши мотиви студентів, можна припустити, чи будуть вони займатися
самостійно або їх кінцева мета - здача заліку. Однак мотив може мати кінцеву
мету, а може переміститися на саму діяльність або будь-якої результат
діяльності (наприклад, в ігрових видах спорту - на процес гри). Таким чином, за
допомогою обліку вихідних мотивів фізкультурної діяльності можна шляхом
застосування коригувальних елементів в методиці викладання змінити
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тимчасові мотиви отримання результату (позитивної позначки) на більш стійкі
мотиви процесу занять фізичними вправами [1, с.304].
У навчальній діяльності проявляються такі мотиви: пізнавальні,
спрямовані на утримання предмета і процес навчання (оволодіння знаннями і
способами діяльності, потреби в інтелектуальній активності, вирішенні
складних завдань і ін.); соціальні (мотиви боргу, відповідальності,
самовизначення, самовдосконалення) і вузькоособисті (мотиви благополуччя,
уникнення неприємностей, престижу). Пізнавальні мотиви є найбільш
важливими в навчальній діяльності, вони можуть актуалізуватися, якщо зміст
предмета має особистісну значимість для індивіда. Фізкультурна діяльність
буде важливою для молоді, якщо її пов'язувати з можливостями
самореалізації в майбутньому через усвідомлення впливу фізичних вправ на
організм людини з точки зору фізіології, можливостей фізичного
удосконалення [2, с.189].
Фізкультурна діяльність студентів вузів має таку класифікацію мотивів
до заняття спортом:
- внутрішні мотиви, пов'язані із задоволенням процесом діяльності
(емоційність, новизна, динамічність, улюблені вправи і т.д.);
- зовнішні позитивні мотиви, засновані на результатах діяльності
(набуття знань, умінь, навичок, активний відпочинок і т.д.);
- мотиви, пов'язані з перспективою (зміцнення здоров'я, розвиток
фізичних якостей, корекція фігури, кар’єрне становище і т.д.);
- зовнішні негативні мотиви (страх перед насмішками через невміння
виконувати будь-який рух, отримати низьку оцінку і т.д.).
Однак найбільш важливим мотивом для вирішення основних завдань
фізичного виховання є зміцнення здоров'я, важливість фізичних навантажень
підкріплюваних мотивацією: забезпечити потребу в русі; придбати додаткові
знання, вміння і навички; поліпшити працездатність і рухові якості;
розширити свої фізичні можливості з метою поліпшення якості життя.
Мотивація людини залежить і від оцінки оточуючих, самооцінки. Цей
фактор дозволяє вчителю впливати на розвиток особистості, направляти
діяльність індивіда. Однією з умов формування стійкої мотивації є
взаємодопомога на заняттях між суб'єктом і об'єктами виховання.
Період студентського віку характеризується найвищими результатами
інтелектуальних, творчих і фізичних можливостей, стабілізацією характеру,
що склалися світоглядом, оптимізмом, самостійністю, суперечливістю,
критичністю до викладачів і режиму навчального закладу, максималізмом,
неприйняттям лицемірства, грубості і командних методів впливу, не цілком
свідомою регуляцією власної поведінки, можливим невмінням передбачити
наслідки своїх вчинків, прийняттям відповідальних рішень (вибір професії і
свого
місця
в
житті),
формуванням
професійного
мислення,
самоствердженням в професійній і соціальній сферах, оволодінням
соціальними ролями дорослої людини. Тому фізичне виховання в вузі має
відповідати динаміці характерних змін в даному віці.
На основі знань здійснюється самопізнання, зокрема власних інтересів,
прагнень, переживань [3,с.400]. Необхідний рівень знань, що дозволяє
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оптимально оцінювати власні можливості, безпосередньо впливає на
формування переконань, потреб, мотивів, інтересів. Таким чином,
формування цілеспрямованої рухової активності відбувається через
оволодіння необхідною системою знань, підкріпленимипозитивними
емоціями та вмінням виконувати фізичні навантаження.
При формуванні здорового способу життя необхідно враховувати
наступні компоненти [4, с.335]:
- система цінностей, що відображає потреби, мотиви, інтереси і бажання,
які спрямовані на здоровий спосіб життя:
- змістовний, спрямований на оволодіння необхідною системою знань;
- практично-дієвий, що має на увазі вміння студентів самостійно
вирішувати завдання фізичного виховання;
- творчий, що характеризується вмінням моделювати здоровий спосіб
життя.
Отже, одна з причин низької рухової активності студентів - відсутність
оптимального мотиваційного комплексу.Облік вихідних мотивів до занять
фізичними вправами допомагає скорегувати напрямок, оволодіти
достатньою стійкістю, забезпечити переміщення результату на саму
діяльність. Тому на основі класифікації спонукають мотивів слід визначити
провідні мотиви фізичної діяльності.На формування оптимального
мотиваційного комплексу до занять фізичною культурою впливають:
слідування в навчанні принципу свідомості, використання проблемних
завдань, психологічний комфорт, демократичний стиль спілкування, ситуація
вибору, використання завдань оптимальної складності, облік переваги занять
фізичними вправами з ігровою спрямованістю, систематичне відвідування
занять, підвищення особистісної значущості навчально-фізкультурної
діяльності, змагальна діяльність.
Список використаних джерел:
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Фінансово-правова норма є видом правових норм і за своїм
призначенням врегульовує суспільні відносини, що виникають у процесі
здійснення публічної фінансової діяльності, а відтак формалізує права та
обов’язки суб’єктів таких відносин.
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Проблема реалізації норм права, і фінансового зокрема, є далеко не
новою. Розробкою цієї тематики займалися й продовжують займатися:С.
Алексєєв, П. Недбайло, В. Нерсесянц, А. Корнєв, М. Кучерявенкота ін.
Дієвість норм фінансового права забезпечується політичними,
економічними умовами розвитку суспільства, наглядом за точним
виконанням фінансово-правових норм і застосуванням до їх порушників
заходів державного примусу. До умов, що забезпечують успішну реалізацію
норм фінансового права, належать також відповідність фінансово-правових
норм вимогам об’єктивних законів розвитку нашого суспільства, постійне
удосконалення фінансово-правового регулювання тощо[1, с. 183].
Реалізація норм фінансового права може відбуватися в чотирьох
формах:
1. Під дотриманням фінансово-правових норм права слід розуміти не
порушення встановлених заборон. Як правило, дотриманням
реалізуються через заборонні норми.
2. Під виконанням фінансово-правових норм слід розуміти активне
дотримання приписів зазначених норм. Як правило, виконанням
реалізуються зобов’язальні норми.
3. Використання норм фінансового права реалізується на розсуд суб’єкта
в здійсненні приписів фінансово-правових норм.
4. Застосування норм фінансового права полягає вширокому комплексі
владних дій органів фінансової діяльності в установленому законом
порядку[4, с. 147].
Дотримання є формою безпосередньої реалізації норм фінансового
права, за якої суб’єкт не вчиняє дій, заборонених приписами фінансового
права. Якщо особа реалізує норму права свідомо, знаючи, що його зобов’язує
норма з таким змістом, то йдеться якраз про дотримання такої норми
[3, с. 115].
Дотримання норм права формується під впливом різних чинників.
Необхідною, хоча й недостатньою умовою дотримання норми права певним
суб’єктом є те, щоб суб’єкт знав про дію та зміст цієї норми. Відповідно до
статті 94 Конституції України всі нормативно-правові акти мають бути
оприлюднені протягом 10 днів з дня підписання. В іншому вони випадку
вони вважаються недійсними та такими, які не мають чинності.
Наразі існує практична проблема отримання інформації про рішення,
якими затверджуються бюджети окремих міст, районів, селищ та сіл, що є
прямим порушенням бюджетного та податкового законодавства. Адже,
юридична особа, що є платником податку на нерухоме майно зобов’язана
самостійно обрахувати та сплатити зазначений податок. При цьому,
інформацію про сам розмір ставки податку та пільги по його сплаті, що
встановлюється місцевою радою, подекуди важко віднайти в загальному
доступі в мережі Інтернет або інших доступних засобах, що утруднює
виконання податкового обов’язку.
Мотивацією дотримання правової норми особою, яка про неї дізналася,
може бутивисокий рівень правосвідомості, страх перед санкцією, що
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загрожує за її порушення, схвалення змісту норми на основі визнаної
суб’єктом системи цінностей чи те, що дотримання цих норм стало для
суб’єкта звичкою.
Якщо до дотримання фінансово-правових норм суб’єкт схиляється через
страх перед санкцією, незважаючи на те, чи стосується вона матеріальних
інтересів особи, чи особистих, ідеться про «мотивацію інтересу». Водночас
«мотивація без інтересу» ґрунтується на інших мотивах, ніж побоювання
перед заходами покарання. Така мотивація має місце тоді, коли адресат
норми сприймає її як слушну, вважаючи, що її потрібно дотримуватися
незалежно від санкцій, що загрожують за порушення цієї норми. Інколи до
«мотивації без інтересу» відносять також мотивацію, яка полягає в тому, що
адресат норми рахується у випадку її порушення із можливістю осуду зі
сторони членів суспільства, що може бути особливо дошкульно для його
престижу.
Указані види мотивації дотримання норм права пов’язані між собою. У
цілому страх перед покаранням підтримується страхом перед осудом
суспільства, що матиме місце в разі порушення цієї норми, якщо ж, звісно, не
маємо справи з відверто не підтримуваною суспільством системою норм
права[2, с. 617-618].
Як указувалося раніше, знання норм права, в тому числі і фінансових,
їхніми адресатами та іншими зацікавленими суб’єктами є необхідною
умовою ефективного впливу таких норм на поведінку зазначених суб’єктів.
Знання про правові приписи зацікавлені особи черпають із різноманітних
джерел: з офіційних друкованих джерел, із засобів масової інформації, із
фахової правової допомоги, через контакти з державними органами й
учасниками вже вирішених справ.
Щоб громадяни належно знали право, потрібно вживати різні заходи.
Основним таким заходом є формальна публікація права. Формальна
публікація права полягає в доведенні до відома населення прийнятих
правових приписів у передбаченій у цій правовій системі правовій формі,
наприклад через оголошення нормативно-правового акта в офіційному
друкованому виданні. Це спеціальна загальноприйнята дія, що найчастіше
називається оприлюдненням нормативно-правового акта.
Сама по собі формальна публікація не свідчить про фактичне знання
прийнятих та оприлюднених правових норм. Значимість цієї дії полягає в
тому, що є першим доведенням до відома населення прийнятих правових
норм, від здійснення цієї дії залежить набрання чинності нормативноправовим актом, офіційно опублікований текст трактується як аутентичний,
тобто нормами права вважаються ті норми, що були сформульовані в тексті
опублікованого нормативно-правового акта. А інформація про правові
норми, одержана зацікавленими суб’єктами з інших джерел, мусить, у разі
виникнення сумнівів, бути порівняна з текстом оприлюдненого нормативноправового акта[5, с. 445-446].
Отже, дотримання фінансово-правових норм варто розглядати як форму
безпосередньої реалізації норм фінансового права, за якої особа свідомо не
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вчиняє дій, заборонених приписами права. Дотримання правових норм
формується під впливом таких основних мотивацій: страх перед санкцією,
передбаченою правовою нормою, та сприйняття адресатом норми права як
слушної, розуміння необхідності її дотримання незалежно від санкцій, що
загрожують за порушення цієї норми.
Уконтексті розглянутої проблеми можна зробити висновок, що для
належного дотримання фінансово-правових нормпотрібне їх знання
адресатами та іншими зацікавленими суб’єктами. Знання про правові
приписи зацікавлені особи одержують з офіційних друкованих джерел, із
засобів масової інформації, із фахової правової допомоги, через контакти з
державними органами й учасниками вже вирішених справ. Водночас
потребують подальшого дослідження заходи, спрямовані на забезпечення
фактичного доведення до відома заінтересованих суб’єктів інформації про
зміст прийнятих правових норм, а також вплив правової освіти та правового
виховання на розширення таких знань.З огляду на велику кількість
нормативно-правових актів, що складають фінансове законодавство, а також
суб’єктів такого нормотворення, одним із ефективних шляхів забезпечення
поінформованості зацікавлених осіб, є створення в межах сайту Міністерства
фінансів України під сайту «Фінансове законодавство». На зазначеному
ресурсі необхідно розмістити та оперативно поновлювати актуальність
інформації щодо нормативно-правових актів фінансового законодавства, що
видаються усіма компетентними суб’єктами – від Верховної Ради України до
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів.
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УКРАЇНЦЯ
Українське суспільство тривалий період часу знаходиться в стані кризи,
але покращення політико-економічної ситуації не відбувається, що
спричинено різними чинниками, серед яких важливо виділити, такий фактор
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впливу на соціальну поведінку як менталітет. Тому актуальним видається
аналіз сутності і особливостей менталітету як чинника зміни поведінки та
вивчення особливостей менталітету саме української нації. Менталітет є
свого роду генетичним кодом, багатовіковою пам’яттю нації, що через
інстинкт національного самозбереження набула певних культурноісторичних засад і має здатність до подальшого самобутнього розвитку.
В своїх працях особливе місце проблематиці ментальності надавали
чимало вчених, а саме: Т. Воропаєва, Н. Вяткіна, І. Грабовська, Г. Захарчин,
І. Каганець, І. Кисляковська, М. Попович, та інші. Вченні розглядали
ментальність з різних точок зору, в залежності з сферою своєї діяльності та
предмету їх досліджень. Тому і дефініція «менталітет» має чимало варіантів
визначення.
Поняття «менталітет» досить часто є взаємозалежним з національним
характером, національною свідомістю, духовністю народу. Про ментальність
йдеться, коли мається на увазі, що представники певного суспільства мають
спільність у своїх світоглядах та поведінці [4, с. 110]. Найчастіше під
поняттям «менталітет» розуміють сукупність установок індивіда, соціальної
групи або народу діяти, мислити, відчувати і сприймати світ певним чином.
Це поняття характеризує глибинні риси свідомості й поведінки, воно в
концентрованому вигляді відбиває єдність форм раціонального, свідомого і
несвідомого (культурних кодів, емоцій тощо).
Слушно зазначає І. Грабовська, що поняття «менталітет» є й
«умонастроєм», й «колективним уявленням», «психологією» і «складом
розуму» [1, с. 61]. Отже, ментальність є сукупністю образів, уявлень і
установок, інтегрованих в цілісну систему світобачення, що цементує єдність
культурної традиції етносу, яка визначає своєрідні «правила взаємодії», які
зумовлюють активність і найбільш доцільний в певних соціально-політичних
умовах тип поведінки.
Українцям через географічне розташування між Сходом і Заходом
притаманна певна двоїстість – поєднання індивідуалізму, характерного для
західної ментальності, та східної чуттєвості та емоційності.
Українці мають здатність до добровільного об’єднання в самостійно
організовані структури: братерства, артілі, кооперативи, товариства,
добровільні військові формування. Ці структури ґрунтуються на глибокій
повазі до людини, її свободи, індивідуальності, для них характерна висока
культура спілкування. Так, у XVI–XVII ст. міське суспільство мало
корпоративний устрій, створювало необхідні умови для професійної
діяльності своїх членів, забезпечуючи їм захист від сваволі з боку феодалів.
Основним типом міських корпоративних об’єднань були цехи. Цехове
братерство являє собою історичний приклад досягнення певної соціальної
справедливості, бо воно дбало як про працюючих, так і про хворих,
немічних [3, с. 54].
У своїй праці Г. Захарчин виділив три ідеї на яких ґрунтується
український менталітет, а саме [2, с. 175]:
- «Матір-Земля», що знайшла прояв у таких властивостях, як адаптація і
прив’язаність до землі, працьовитість;
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- «Воля» – вільна, творча праця, індивідуалізм;
- «Віра» – вірність національним святиням, традиціям, висока
відповідальність.
Враховуючи, що серед рис ментальності українців виокремлюються:
бажання залишитись осторонь розв’язання складних суспільних проблем,
індивідуалізм і певна наївність, то можна очікувати, що тільки поглиблення
кризових явищ спричинить активізацію політичної поведінки.
Досліджуючи особливості поведінки при прийнятті політичних рішень
українськими громадянами, слід проаналізувати роль найсуттєвіших рис
ментальності: кордоцентризму (людина приймає політичні рішення
емоційно, інтуїтивно), чуттєвості, інтуїтивного сприйняття сутності складних
суспільно-політичних явищ, мрійливості, індивідуалізму, волелюбності
тощо. Поряд з перерахованими рисами ментальності виявляються й ті, що є
вкрай негативними. Це, перш за все, безвідповідальність та безініціативність,
які, поєднуючись із певною повільністю, обережністю та інертністю,
гальмують процеси демократизації та стимулювання відповідальності
політиків. Ці риси менталітету доповнюються ще й тим, що українець не
любить ризикувати, живе за принципом «якось воно буде», довго зважує «за»
і «проти», довго радиться і приймає половинчасті рішення.
Певним чином, українці мають консервативні настрої, не довіряючи
змінам, прагнуть зберегти вже створене, що загалом заважає економічному
успіху.
Загалом українця можна охарактеризувати такими рисами, як
адаптивність, гнучкість, гостинність і товариськість, приземлений
прагматизм,
розвинена
інтуїція,
працьовитість,
хазяйновитість,
універсальність, широкий кругозір, жвавість, нестандартні ходи.
Сьогодні в умовах поглиблення кризових явищ і впливу глобалізації
ментальність українців поступово змінюється у бік раціоналізації, активізації
поведінки, але на жаль дуже повільно. З накопиченням історичного досвіду, з
соціокультурними трансформаціями, наявним воєнним втручанням
актуалізуються і з’являються якісно нові позитивні риси ментальності, новий
спосіб мислення та поведінкові стереотипи. Варто зауважити, що через певну
стабільність менталітету, тільки при загостренні суспільно-політичної
ситуації, збільшенні недовіри до політиків можлива активізація політичної
поведінки та раціоналізація прийняття рішень.
Список використаних джерел:
1. Грабовська І. Проблеми засад дослідження українського менталітету та
національного характеру / І.Грабовська // Сучасність. – 1998. – №15.– С. 58 – 70.
2. Захарчин Г.М. Вплив господарського менталітету на формування й
розвиток корпоративної культури організації / Г.М. Захарчин // Вісник
«Львівської політехніки». – 2007. – №582. – С. 174–178.Каганець І.В.
Арійський стандарт: Українська ідея епохи Великого Переходу/
І.В. Каганець. – К.: Видавництво А.С.К., 2010. – 384 с.
3. Попович М.В. Проблеми теорії ментальності / М.В. Попович,
І.В. Кисляковська, Н.Б. Вяткіна та ін. – К. : Наукова думка, 2010. – 403 с.
493

Анастасія Стахова
Науковий керівник: Давидюк Л. П., к.е.н., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТРУДОВА МІГРАЦІЯ МОЛОДІ
Для сучасних глобалізаційних процесів характерна суттєва активізація
міжнародної міграції. До того ж структура та обсяги міграції все більше
впливають на стан трудового потенціалу, що є головною конкурентною
перевагою в глобальній економіці сьогодення. Трудова міграція населення
має позитивні і негативні сторони. Серед негативних можна виділити такі:
демографічні втрати населення та погіршення стану ринку праці. Як відомо,
що найбільш продуктивна, активна і кваліфікована частина населення –
молодь – найчастіше виїжджає за кордон.
Висвітленням теми трудової міграції, зокрема трудової міграції молоді,
причинами її існування та наслідками у своїх наукових працях займались:
Майданік І., Гнибіденко І., Лібанова Е., Позняк О., Івашко О., Бень А. та
чимало інших вчених.
Масштабна трудова міграція молоді України за кордон є однією з ознак
соціально-економічних змін у державі. Економічні та соціальні наслідки
міграції молоді в України мають свої позитивні й негативні наслідки.
У структурі робочої сили України сформувався багатомільйонний
контингент осіб, для яких трудова міграція є основним видом зайнятості й
першочерговим джерелом доходів. Тому вирішення цієї проблеми має велике
суспільно-політичне та соціальне значення. Трудова міграція молоді впливає
на демографічну, соціальну й економічну ситуацію в Україні. Головними
причинами, які змушують українську молодь залишати свої оселі в пошуках
кращого життя, є економічні основи. Це, зокрема, низький рівень заробітної
плати, значні масштаби безробіття, нестабільність розвитку української
економіки.
На жаль, в Україні не так часто проводяться дослідження, які б
описували повну картину трудової міграції. Аналізуючи вікові відмінності
щодо причин українців емігрувати з України, які були представленні
дослідженням Представництва МОМ в Україні у вересні – жовтні 2011року,
можна зробити висновок , що емігранти, що від’їжджають за кордон – це
переважно особи у віці до 30 років (64% опитаних) [1].
Сучасна молодь шукає різні шляхи для того, щоб забезпечити собі
розвиток і гідне майбутнє. У свідомості української молоді закладене чітке
уявлення, що за кордоном їх очікує стабільність та процвітання.
Трудова міграція має чимало причин і здійснюється за певними
потоками.
Розглядаючи потік трудової міграції такий як виїзд на навчання при
одночасному влаштуванні на роботу варто зазначити, що у минулому
навчальному роцi в iноземних унiверситетах навчалося 40 тисяч 996
українцiв. Проте, якщо екстраполювати данi 2012-2013 року, то вийде, що за
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кордоном торiк навчалося понад 46 тисяч наших громадян, що на 82 %
більше ніж п’ять років тому. Йдеться про денну форму. Українцi майже не
вступають на заочнi форми навчання за кордоном, крiм Росiї, Угорщини та
Словаччини [2].
Серед громадян, які шукають роботу за межами своєї країни, можна
виділити дві категорії: трудові мігранти, яких часто називають
заробітчанами, та спеціалісти, які цілеспрямовано шукають можливості для
виїзду в іншу країну на постійне місце проживання, зокрема, шляхом
отримання стабільної та добре оплачуваної роботи.
За десять місяців 2014 року українці подали майже 319 тис заявок на
роботу у Польщі, що на 61% більше порівняно з аналогічним періодом
2013 року [2].
До 2008 року Польща посідала третє місце за популярністю серед
українських трудових мігрантів. За три роки країна стала другою, а зараз
через погіршення економічної ситуації в Україні Польща особливо
приваблива для заробітчан. За дослідженнями середній місячний дохід
українських заробітчан Польщі у 2015 році становить 750 євро, тоді як
середня зарплата в Україні складає 135 євро.
Стосовно виїзду на постійне місце проживання з виходом на ринок
праці, то чимало українців бажають залишатися за кордоном нелегально,
хоча їх число скорочується.
Сьогодні, за даними українського представництва Міжнародної
організації з міграції, загальне число емігрантів з України у світі становить
6,5 млн осіб – це сьома частина нинішнього населення країни.
Нелегальне працевлаштування є однією з основних проблем еміграції
молоді. Воно включає як нелегальний виїзд, так і працевлаштування без
належного оформлення. Це основна проблема трудової міграції як для країни
загалом, так і для самого працівника-мігранта. При нелегальній міграції
порушуються права працівника-мігранта, не забезпечено соціального
захисту, соціальних послуг, ймовірність застосування примусової праці таких
нелегальних працівників-мігрантів.
Однак, разом з досягненнями у сфері зайнятості громадяни України, в
тому числі молодь, стикаються з різними проблеми, рішення яких також
потребує багатосторонньої співпраці.
Серед недоліків української політики в галузі трудової міграції є
складність трансформації нелегального статусу трудового-мігранта у
легальний. Молоді працівники-мігранти активно докладають зусиль для
власної легалізації нелегальними шляхами (фіктивний шлюб, придбання
фальшивих документів). Нейтралізувати негативні наслідки і поліпшити
позитивний вплив країни на результати трудової міграції можливо виключно
на рівні державної політики.
Помилки при виборі напрямку міграційної політики можуть викликати
небажані реакції у вигляді зростання нелегальної міграції та подальшої
соціальної активності повернення мігрантів. І.П. Майданік зазначив, що
основними напрями державної міграційної політики можуть бути:
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•
протидія нелегальній трудовій міграції;
•
збільшення
легальних
можливостей
працевлаштування
українських громадян за кордоном;
•
стимулювання внутрішньої трудової міграції як альтернативи
зовнішнім нелегальним поїздкам;
•
покращання стану соціального захисту трудових мігрантів з
України під час перебування за кордоном;
•
стимулювання інвестування «міграційних» грошей в економіку
України [4, с. 165].
Отже, можна зробити висновок переважну частину сучасної трудової
міграції молоді становлять заробітчани, які потребують як організаційноправової, так і гуманітарної допомоги. Подальшого вдосконалення потребує
механізм нормативно-правового регулювання національної діаспори, а саме –
забезпечення соціальних та гуманітарних прав трудових мігрантів.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Будь-яке суспільство практично на 1/3 складається з молоді, тому
недивно, що питання, пов’язане з роллю молоді у суспільному житті,
єнастільки актуальним.
Молодь– це той соціальний фундамент, на якому будуються засади
майбутньогосуспільства, його ціннісних орієнтирів та загальносуспільних
тенденцій. Якщо говорити про українське суспільство, то роль молоді в
ньому важкопереоцінити. Старі підходи замінюються новими віяннями і
визначне місцев цих процесах належить саме молоді. Проблеми молоді, її
світогляд, прагнення – все це так чи інакше буде відбиватися на
українськомусуспільстві якщо не сьогодні, то не в далекому майбутньому.
На сьогоднішній день молодь залишається тією рушійною силою, яка
можекардинально вплинути на суспільне життя України, може визначити
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новіпріоритети та тенденції до розвитку як економічного, так ісоціальнополітичного.
Не враховувати роль молоді – значить не враховувати реальну
потенційнуможливість суспільства.Адже саме молодь виступає тим рушієм,
що формує майбутнє будь-якоїкраїни. Тільки знаючи проблеми і думки
молодіжного середовища, можна говоритипро те, що держава дбає про своє
майбутнє і замислюється над тим, щобуде завтра.
Молоді люди – це вихідці з усіх класів і соціальних прошарків, що є в
суспільстві. Вони не завжди успадковують соціальне становище своїх
батьків, але вливаючись в соціально-класову структуру, стають робітниками,
селянами, представниками інтелігенції тощо. Характерно, що незалежно від
того, яке місце в соціальній структурі суспільства займе та чи інша особа, на
період свого соціального і професійного становища вона буде зберігати
специфіку молодіжного росту, самоствердження до того часу, поки не
завершиться процес входження в доросле життя. Саме в молодіжному віці
соціалізація здійснюється найбільш активно. Особливо, коли це стосується
оцінки старшого покоління, його діяльності, поведінки, участі в суспільнополітичному житті, у зв’язку з чим молодь під впливом змін умов життя
вносить новий зміст, своє бачення розвитку подій.[1]
Серед соціальних проблем молоді значне місце займає зростання рівня
соціальних відхилень (до основних форм девіантної поведінки у сучасному
суспільстві відноситься злочинність, токсикоманія, алкоголізм, проституція і
суїцид). Дослідження свідчать, що підґрунтям для негативних суспільних
явищ є соціально – економічна нестабільність, недоліки в організації
навчально-виховного процесу в освітніх закладах,відсутність нормальних
умов для лікування неповнолітніх наркоманів, алкоголіків.
Важливу роль у вирішенні молодіжних проблем має відіграти
суспільство та держава, які повинні запропонувати таку політику по
відношенню до молоді, щоб забезпечити найбільш ефективне виховання,
повноцінну освіту, успішну соціалізацію.
Ефективність соціального захисту, як переконує світовий і національний
досвід, тісно пов’язана з ефективністю економічного розвитку взагалі. Проте,
слід пам’ятати, що ефективність соціального захисту молоді ґрунтується на
соціальних цінностях і орієнтаціях суспільства, його піклуванні про власне
майбутнє.[2]
Основною формою прояву соціальної активності молоді та
найефективнішим механізмом взаємодії молодого покоління з державою є
молодіжний рух.В Україні близько 11 млн. юнаків і дівчат, з них понад
1,5 млн. – студенти ВНЗ ІV рівнів акредитації і, насамперед, молодіжна
політика в Україні щодо освіти, економічної, соціально-політичної галузей,
розвитку культурного, духовного, фізичного потенціалу молоді та діяльність
молодіжних організацій визначається українським законодавством.
Отже, сучасна соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні,
вимагає розробки забезпечення якісної підготовки державних рішень щодо
сім’ї, молодого покоління, гендерної рівності,збереження та зміцнення
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здоров’я молодого покоління, надання соціальної допомоги сім’ям, які
опинилися у складних ситуаціях і шляхів стабілізації соціальних
процесів.Необхідно розглядати молоде покоління як активну суспільну силу і
стратегічний ресурс розвитку нашої країни. В сучасних умовах це вимагає
виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціональних
пріоритетів.
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Надія Терейковська
Науковий керівник: Сальнікова С.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Пріоритетним завданням фізичного виховання є формування
відповідального ставлення людини до власного здоров'я як до найвищої
індивідуальної та суспільної цінності. Таким чином, для забезпечення
ефективного функціонування системи фізичного виховання в умовах
соціального та економічного розвитку суспільства виникає гостра проблема
пошуку новітніх оптимальних та ефективних засобів та методів фізичного
виховання і оздоровлення молодого покоління.
Дослідженням питань
необхідності застосування інноваційних
технологій в спорті визначає І. Васкан, Е. Вільчковський, Б. Фадєєв, Б. Шиян.
Трактування та характеристику інноваційних технологій у галузі фізичного
виховання аналізують Л. Вікторова, З. Абасов та інші.
Як правило, інновації виникають в результаті спроб розв'язати
традиційну проблему новим способом, в результаті тривалого процесу
накопичення і осмислення фактів, коли і народжується нова якість, що несе
новаторський сенс. Більшість сучасних інновацій знаходяться в
спадкоємному зв'язку з історичним досвідом і мають аналоги у минулому. Це
дає основу стверджувати, що інноваційний процес – це мотивований,
цілеспрямований і свідомий процес із створення, освоєння, використання і
поширення сучасних ідей (теорій, методик, технологій тощо), актуальних і
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адаптованих для цих умов і відповідних певним критеріям. Він спрямований
на якісне поліпшення системи, до якої належить нововведення, і припускає
стимулювання його учасників і зміну їх поглядів з позиції нововведення.
Ознаками інноваційних технологій є:
1) Концептуальність (опора на конкретну наукову концепцію або систему
уявлень).
2) Інноваційність (створення, сприйняття, освоєння і оцінювання
нововведень; упровадження та розповсюдження педагогічних
інновацій).
3) Проектованість (гарантоване досягнення цілей; проектування
навчально-виховного процесу, його алгоритмізація).
4) Системність (наявність ознак системи: логіка процесу, взаємозв’язок
усіх його складових, цілісність).
5) Керованість (наявність цілепокладання, можливість постійного
зворотного зв’язку; поетапність діагностики; корекція результатів).
6) Ефективність (ефективність за результатами та оптимальність за
затратами, гарантованість досягнення визначеного стандарту
навчання).
7) Можливість відтворення (можливість використання інноваційної
технології в інших однотипних навчальних закладах) [1].
Визначимо та проаналізуємо деякі із сучасних інноваційних технологій,
що вдало впроваджені педагогами і викладачами фізичного виховання.
Прикладом вдалого використання інноваційних технологій у галузі
фізичного виховання визначаємо бейсбол (софтбол). В історичному контексті
дотичні ігри „oina” і „лапта” вважались румунським, українським та
російським населенням нашого краю національними. Бейсбо́л (англ. baseball)
– спортивна гра з м'ячем, який б'ють битою. Різновид бейсболу із більшим
м'ячем називається софтболом.
Простота правил гри, досить значна кількість гравців, чітко відокремлені
правила – це компоненти вдалого використання гри в процесі фізичного
виховання дітей та молоді. Оптимальне навантаження під час таких занять
досягається за рахунок чергування руху (відбивання, бігу, стрибку, кидка і
ловіння) з відпочинком. Вважаємо софтбол та бейсбол вдалим прикладом
використання інноваційних технологій на заняттях фізичним вихованням [2].
Система фізичного виховання студентів в умовах сучасного навчального
закладу повинна бути побудована таким чином, щоб фізичні вправи були
доцільними не тільки з фізіологічної та функціональної, а й виховної та
естетичної точки зору. Сприраючись на це, різноманітні новітні технології
фізичного вдосконалення, що включають різноманітні танцювальні та
ритмічні вправи (різновиди аеробіки: степ-, тайбо-, аква-; бейлі-денс,
шейпінг тощо) сприятимуть формуванню правильної постави, гарної ходи,
розвитку ритмічності та координації рухів.
Здоровий інтерес фахівців, педагогів, спортсменів викликає рукопашний
бій, як вид фізичної активності з огляду на можливості його використання в
практиці вищих навчальних закладів. Проте, є і певні проблеми:
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недостатність кваліфікованих кадрів та спортивних залів або майданчиків,
нестача фінансування змагальної діяльності.
Розробка і реалізація інноваційної педагогічної технології активізує
діяльність дослідників і практиків в аспекті пошуку найбільш ефективних
форм, засобів і методів підвищення результатів діяльності. Це припускає
використання новітніх досягнень науки і практики з метою виключення
невиправданих витрат часу і ресурсів; прогнозування і проектування
діяльності того, хто навчає, і тих, кого навчають, з метою запобігання її
корекції по ходу виконання; використання засобів інформаційних технологій [3].
Таким чином, на сучасному етапі розвитку вищих навчальних закладів
значне місце приділяється впровадженню в навчально-виховний процес
інноваційних технологій, орієнтованих на перспективу розвитку
нетрадиційних форм та систем оздоровлення що допоможе студентам
встановити зв’язки з природою, навчитись керувати своїми емоціями,
поведінкою, рухами, досягти гармонії між тілом і духом.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ
СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ
Україна як незалежна держава, що не так давно стала на самостійний
шлях формування нових соціально-економічних, політичних, духовних
орієнтирів, свої ідеї, мрії та сподівання значною мірою пов’язує з молоддю.
Сучасний розвиток українського суспільства характеризується як період
трансформаційних процесів, що обумовлений пошуком власного шляху
розвитку та зміни цінностей. Людський спосіб життя зумовлює таке
існування цінностей, де найвищою постає та, яка визначає сенс життя
особистості, всю мотивацію її існування.
Ціннісні орієнтації – це певна сукупність ієрархічно пов’язаних між
собою цінностей, які задають спрямованість людському життю [1, с. 62].
Визначення цінностей молоді, якими вона оперує сьогодні і які
складають її внутрішній світ та формують ставлення до навколишнього світу
– ось головні напрямки роботи науковців у різних галузях.
500

Дане питання не залишилося без уваги у працях науковців, серед яких:
І. Бех, М. Головатий, Г. Дубчак, В. Козаков, М. Пірен, А. Ребер, М. Савчин,
П. Таланчук, В. Хмелько, Я. Щепанський, В. Ядов та інші [3, с. 11].
Виявлення пріоритетних цінностей та їх поглиблений аналіз потребує
детального дослідження при вивченні ціннісних орієнтацій сучасної молоді,
адже молодь є найбільш активною групою суспільства тому, що внаслідок
свого об’єктивного становища вона концентрує в собі і виявляє у своїй
свідомості перспективні тенденції розвитку сучасного суспільства. Отже,
метою даної роботи є дослідження сучасного стану ціннісних орієнтацій
молоді.
Серед провідних чинників, що здійснюють вплив на формування
ціннісних орієнтацій молоді, учені виділяють такі: сімейне виховання, як
одну з перших та найґрунтовніших основ формування особистості; освітнє
середовище, де розвиток особистості продовжується, доповнюючись новими
значимими людьми.
Однією із таких інституцій, що здійснює вагомий вплив на формування
ціннісних орієнтацій сучасного молодого покоління, є освіта. Вона сприяє
розвитку особистості і її структурних основ, допомагає піднімати рівень її
культури, орієнтує на досягнення високих моральних ідеалів, на прояв
творчої активності.
Школа здійснює свій вплив на формування особистості двома шляхами:
через навчання та виховання. Ці шляхи є нерозривними, оскільки, навчаючи,
школа передає знання, які виховують молодь, а виховуючи її вона формує у
молоді правила і норми поведінки, які орієнтують її у житті.
Засвоєння цінностей, а на їх основі і ціннісних орієнтацій, не
припиняється після закінчення людиною школи, а безумовно відбувається
впродовж усього її життя. Тому відповідно далі роль формуючого чинника у
становленні життєвих орієнтирів на себе перебирають викладачі,
студентський колектив та загалом вища школа [2, с. 191].
Вища освіта передає цінності, які трансформуються в конкретні ціннісні
уявлення. Освіта у вищому навчальному закладі вводить студента у світ
культури, у процесі навчання йому передаються знання про цінності, у нього
формуються вміння і навички, а виховання формує його ціннісні ставлення
до світу.
Готуючи студентів до роботи в нових соціально-економічних умовах,
вищий навчальний заклад повинен формувати в них чіткі орієнтири
життєдіяльності, вміння відділяти справжні цінності від уявних, сприймати і
оцінювати складні, суперечливі явища і процеси, що відбуваються в
українському суспільстві.
Отже, як у школі, так і у вищих навчальних закладах повинна бути
розроблена чітка система морального виховання молодого покоління, що в
свою чергу допоможе сформувати у молоді орієнтацію на такі базові
цінності: гуманне ставлення до людей; суб’єктивне усвідомлення зобов’язань
перед самим собою, колективом, своєю країною; неприйняття
несправедливості; прагнення підвищити свій життєвий потенціал; вірність
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обов’язкам; шанобливе ставлення до своєї родини, до старших; позитивний
вплив на оточення та інші.
Живучи у ХХІ ст., не можна не акцентувати увагу на такому факторі
формування цінностей людства, як засоби масової інформації (ЗМІ).Саме
через ЗМІ серед різних категорій населення пропагуються певні ціннісні
установки, світоглядні стереотипи та моделі поведінки, внаслідок чого
спільні смаки і форми культурного споживання поширюються у суспільстві.
Культ жорстокості, насильства, що нині широко висвітлюються у ЗМІ,
особливо на телебаченні та в комп’ютерних мережах, призводить до
неусвідомленого бажання молоді наслідувати йому, сприяє закріпленню
подібних стереотипів поведінки в її власних звичках і способі життя, знижує
рівень граничних обмежень і правових заборон, сприяє появі негативних
норм поведінки у суспільстві, що, в свою чергу, відкриває шлях до втрати
морально-ціннісних установок.
Ще одним чинником, що відіграє важливу роль у формуванні ціннісних
орієнтацій сучасної молоді, виступає група однолітків. Саме група
ровесників з її нормами і цінностями не рідко відіграє вирішальну роль у
засвоєнні молодою людиною певного соціального досвіду, в становленні її
особистості. Зміст діяльності даної групи, її ціннісно-нормативні уявлення
значною мірою визначають її моральне обличчя, тобто змістовний бік
процесу соціалізації в цьому віці.
Група ровесників істотно впливає і на соціальний та особистісний
розвиток людини, створюючи для цього сприятливі чи несприятливі умови,
прискорюючи чи уповільнюючи розвиток самопізнання, самовизначення,
самореалізації та самоствердження. Для молодої людини, як правило,
значущим є порада друга чи подруги, аніж думка батьків чи викладачів, адже
молодь вважає, що проблеми сучасності більш знайомі її ровесникам, ніж
дорослим, які на світ дивляться іншими очима.
Формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному українському
суспільстві проявляється в одночасному впливі на особистість молодої
людини різних факторів, які часто суперечать один одному. Молоді складно
зорієнтуватися у такому вирі подій, у насиченому різноманітними правилами
та нормами суспільства, коли сімейне оточення диктує одні манери
поведінки, а з екранів телевізора лунають протилежні заклики. Тому молоді у
такому шаленому розмаїтті цінностей, що є наявним у суспільстві, складно
розібратися, що є пріоритетним в її ціннісних орієнтаціях.
Таким чином, суспільні інститути держави, громадськість для того, щоб
розвивати демократичне українське суспільство, повинні змінити своє
ставлення до молодіжної та освітянської політики спрямовуючи ціннісну
орієнтацію молоді виключно на систему загальнолюдських цінностей.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Дослідження проблем сутності молоді, її становлення як суб’єкта
суспільних відносин, особливостей соціалізації, розвитку молодіжного руху
має велике як теоретичне, так і прикладне значення. Багато в чому це
пов’язано з підвищенням ролі молоді у становленні сучасного
інформаційного суспільства, з прискоренням і глобалізацією економічних та
соціальних процесів, подальшими трансформаційними перетвореннями в
Україні. Здатність молоді до швидкоплинної адаптації висуває нові вимоги
до розуміння її ролі в суспільстві та створення умов для саморозвитку і
самореалізації молодого покоління з метою повноцінного включення його в
усі суспільні процеси.
Розвиток соціально-економічної ситуації в Україні обумовлює
необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів, забезпечення
якісної підготовки управлінських рішень, спрямованих на відтворення
інтелектуального й трудового потенціалу суспільства. Перспективи
збереження та нагромадження такого потенціалу нерозривно пов'язані з
процесами соціалізації і соціально-економічного розвитку молоді.
Саме могутня енергія, творча уява, патріотичні та громадянські ідеали
визначають цільовий і функціональний характер місії сучасної молоді як
провідника соціальних змін, економічного розвитку й технічного прогресу
України.
Молодь – це окрема специфічна соціально-демографічна група, яка є
невід’ємною частиною суспільства, посідає особливе місце в соціальній
структурі суспільства та відіграє значну роль у громадсько-політичному та
економічному житті держави. Це пов’язано із специфічними
характеристиками даної демографічної групи та можливостями змін цієї
категорії населення в процесі соціалізації. При цьому молодь – конкретно
історичне утворення, уявлення про яке складається залежно від рівня
розвитку соціальних інститутів, культури і традицій конкретного суспільства,
кожної країни і світу в цілому [2, c. 229].
Проблеми становлення молоді в системі суспільних та економічних
відносин сьогодні, як ніколи, зумовлені викликом сучасності, адже Україна є
достатньо динамічним, неструктурованим суспільством перехідного періоду,
в якому молоді люди отримали найважливіше право – право вибору власного
життєвого шляху. Цей вибір тепер став ще складнішим, адже у суспільства
з’явилося багато проблем зовнішнього і внутрішнього характеру, які раніше
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не існували: ситуація на Сході, глобалізаційні процеси сучасності, величезні
масштаби міграції населення, високий рівень девіації серед молоді тощо.
Самореалізація молоді, її суб’єктність найповніше відбуваються у межах
молодіжного руху як формального характеру, так і неформальної молодіжної
ініціативи.
В сучасних умовах назріла гостра необхідність посилення уваги до
молодіжного руху з боку держави, необхідність розробки науково
обґрунтованого плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій
перспективі. Такий підхід з боку держави дасть можливість сформувати
стратегічну мету українського молодіжного руху, яка спрямована на
формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і
майбутнього держави. Це зробить вплив молодіжного руху ефективним на
розробку та реалізацію державної політики і змінить сучасну роль молодого
покоління – брати участь у вирішенні власних соціально-побутових проблем,
на необхідність участі у розв'язанні стратегічних проблем виходу із
системної соціально-економічної кризи та забезпечення подальшого розвитку
суспільства.
Соціологічні дослідження свідчать про те, що сучасна українська
молодь, у своїй більшості, зорієнтована на матеріальні цінності. Її досить
сильно приваблюють гроші, бізнес, участь в управлінських структурах.
Поряд із цим спостерігається тенденція росту інтенсивних духовних пошуків,
орієнтації на істинні цінності, що проявляється у збільшенні інтересу до
світової та національної культури, історії своєї сім’ї, народу. Останнім часом
під впливом героїчних подій на Майдані, російської агресії проти України
наростає хвиля патріотизму в суспільстві, зокрема й серед молоді [1, c. 42].
Щодо процесу соціалізації молоді, то нерідко виникають протиріччя,
викликані соціально-економічними та політичними змінами, що
відбуваються в суспільстві. Особливо гостро протиріччя відчуваються тоді,
коли це стосується безпосередньо самої молоді, у першу чергу – протиріччя
між об'єктивною необхідністю реформи системи освіти і виховання та
можливостями держави забезпечити її ресурсами, коштами; між розбудовою
соціальної, правової держави та соціальною і правовою незахищеністю
молоді.
Варто підкреслити, що на процес соціалізації молоді значно впливає
сім'я, школа, виші, армія, засоби масової інформації, політичні організації
тощо. Усі вони, як суспільні інститути, мають безпосереднє відношення до
становлення та якості соціалізації молодої людини.
Соціально-психологічні особливості молоді пов'язані насамперед з
мотивацією професійного вибору. Важливу роль в житті молодої людини
відіграє правильно обрана майбутня професія. Саме вона визначає активну
позицію в суспільно-політичному житті, високий професіоналізм,
матеріальний достаток і сімейний добробут. На жаль, молоді люди рідко
задумуються над тим, як розвивати свої духовні і фізичні здібності. Людина,
яка досконало знає свої можливості, сильні й уразливі місця своєї
особистості, навіть скромну професію зможе підняти на належний рівень
504

тільки тим, що вона там працює. Добросовісне відношення до своїх
обов'язків і старанне виконання запропонованої роботи, в кінці кінців, дасть
свої результати і забезпечить загальний успіх[3, c. 122].
У нинішніх умовах молоде покоління найбільше стурбоване
економічними проблемами. Найбільше молодих людей на даний момент
непокоять проблеми працевлаштування. Проблеми, з якими стикається
молодь під час пошуку роботи, є вимагання стажу роботи, відповідної освіти,
знань та умінь. Також однією з проблем є саме пошук «сродної праці», яка є
призначенням, покликанням людини до конкретного виду діяльності. Серед
сучасної молоді власний бізнес має лише мізерна частка молодих людей.
Головна перешкода для започаткування і ведення власної справи – брак
стартового капіталу, хабарництво чиновників, а також висока ставка
податкового гніту.
На становищі молоді позначається загальне зниження рівня життя та
зубожіння населення. Кризовий стан суспільства негативно відбивається на
відношенні молоді до трудової діяльності. Більша половини молодих людей
відзначають, що оплата за роботу, яку вони сьогодні виконують, не
забезпечує їм можливості вирішувати сьогоденні проблеми.
Отже, в умовах соціально-економічної кризи молодь стала однією з
найбільш вразливих категорій. Проте, враховуючи об'єктивні психологічні
особливості, важливі цінності, які формуються в процесі життєдіяльності та
притаманні сучасній молоді, вона має найбільшу соціальну, професійну та
життєву перспективу, необхідну в умовах виходу з кризового економічного
та соціального стану.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ СЕРЕД МОЛОДІ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ЇХ
РОЗВЯЗАННЯ
Молодь є перспективною частиною економічно активного населення,
яка має великий трудовий потенціал. Однак, молоді люди відчувають себе
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незахищеними у сучасних реаліях економіки країни. Пошуки першого місця
роботи, невідповідність кваліфікації, відсутність досвіду роботи призводять
до зниження рівня економічної активності молоді. Виконуючи притаманні їй
важливі соціально-економічні функції, молодь виступає специфічним
суб’єктом ринку праці, на шляху якого виникають значні перепони до
продуктивної зайнятості [1, с. 114].
Серед низки причин, які перешкоджають ефективній зайнятості молоді в
Україні, можна виділити наступні:
• законодавчу неврегульованість багатьох аспектів молодіжної політики;
• відсутність постійного моніторингу потреб ринку праці;
• слабка взаємодія основних суб’єктів ринків праці та освіти у питаннях
професійної орієнтації молоді;
• існування суспільних стереотипів щодо певних груп населення за
гендерними, віковими, расовими, етнічними та іншими характеристиками;
• недостатня поінформованість і пасивність широких верств населення
щодо своїх прав та свобод у сфері праці [2, с. 104].
Вищеназвані чинники посилюють прояви нерівності у доступі до праці
та збільшують ризики соціального відторгнення у сфері зайнятості молоді.
В Україні станом на 1 березня 2016 р. на обліку в Державній службі
зайнятості перебувало 508,2 тис осіб, з них 44,7% складали молоді люди у
віці до 35 років. Тобто, майже кожний другий громадянин України, який
шукав роботу, був молодою людиною. При цьому найвищий рівень
безробіття був у віковій групі групі від 15–24 років (21,8% економічно
активного населення). Найімовірніше, це зумовлено саме відсутністю досвіду
та проблемою пошуку першого місця роботи. Найнижчий рівень безробіття
спостерігається серед молоді віком 30–35 років, адже це переважно люди, які
мають досвід, певні навички та сформувалися як спеціалісти [3].
Ситуація, що склалася і з молодіжним працевлаштуванням, вимагає від
державних органів України здійснення невідкладних заходів.
Варто зазначити, що сьогодні науковці пропонують чимало порад для
вирішення проблеми молодіжного безробіття, але, на нашу думку, тут
потрібен комплексний підхід, який передбачає залучення усіх суб’єктів, які
мають відношення до процесу безробіття: держави, молодих працівників,
підприємців, вищих навчальних закладів. Зокрема, державні органи повинні:
• створити пільги для роботодавців у разі влаштування спеціаліста на
перше робоче місце;
• відмовитися від прямого державного фінансування навчання, а
надавати цільові субсидії для підготовки спеціалістів для підприємств, які
зобов’язуються працевлаштувати випускників після закінчення вищого
навчального закладу;
• збільшити кількість центрів перепрофілювання спеціалістів;
• створити портал пошуку роботи для студентів та випускників.
В свою чергу, молодим людям, які шукають роботу, слід:
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– проходити тренінги, майстер-класи з отриманням сертифікатів;
– брати участь в програмах стажування та відвідувати ярмарки
вакансій;
– розміщувати резюме на порталах пошуку роботи;
– постійно моніторити ринок праці.
– Роботодавцям, які прагнуть залучити до праці на своїх
підприємствах молоді кваліфіковані кадри доцільно:
– пропонувати програми стажування, практики для молодих
спеціалістів;
– проводити дні відкритих дверей;
– розвивати молодіжні проекти, залучати додаткові інвестицій у цей
напрямок;
– створити літні програми працевлаштування студентів, що
дозволять здобути досвід до отримання диплому.
– Вищим навчальним закладам, які прагнуть отримати більшу
кількість державного замовлення, варто:
– вдосконалити програми практики для студентів випускних
курсів, а саме, надавати бази практики та контролювати
її
проходження.
– проводити обов’язкові конференції для абітурієнтів, здобувачів
вищої освіти з питань проблем на ринку праці;
– переглянути навчальні програми свого навчального закладу,
орієнтуватися на практичні, семінари та лекції практикуючих
спеціалістів;
– вдосконалити та розвивати ярмарки вакансій [4].
Отже, проблема молодіжного безробіття є однією з ключових на
сучасному етапі формування вітчизняного ринку праці. Її розв’язання дасть
поштовх розвитку вітчизняної економіки, сприятиме становленню України
як стабільної і розвиненої держави.
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Вікторія Урбанович
Науковий керівник: Красніцька Г.М., к. і. н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНА МОЛОДЬ – ЦЕ ДВИГУН РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Якщо говорити про українське суспільство, то роль молоді в ньому
важко переоцінити. На сьогоднішній день молодь залишається тією
рушійною силою, яка може кардинально вплинути на суспільне життя
України, може визначити нові пріоритети та тенденції до розвитку як
економічного так і соціально-політичного.
Дослідженню проблем державної молодіжної політики присвятили свої
праці вітчизняні та зарубіжні вчені, політичні діячі. Серед них заслуговують
на увагу роботи В.П. Андрущенко, М.О.Багмета, В.П. Беха, Є.І.Бородіна,
М.П. Лукашевича, І.І. Миговича, І.М. Пінчука, С.В. Толстоухової та інших.
Проте проблеми молоді в нашій державі залишаються актуальними й
сьогодні, а тому потребують негайного вирішення.
Україна зараз знаходиться на шляху реформ, впровадження яких займе
не один рік, тому те, що започаткували зараз, потрібно буде реалізовувати
протягом ще багатьох років. Політична ситуація в країні не може не
привертати уваги, тому спостерігається активізація політичної свідомості, що
знаходить вираження в інтенсивному обговоренні загальносуспільних
проблем. Через велику кількість різних поглядів на одні й ті самі події
з’являється потреба самому розібратися, що є правдою, а що ні, і це
породжує нові інтереси та формує нові цінності. Наразі ми спостерігаємо
збільшення прояву громадської активності серед молоді. Отже, нове
покоління хоче впроваджувати нові реформи та готове втілювати їх в життя
вже сьогодні.
Сучасне юнацтво істотно відрізняється у своїх уподобаннях та інтересах
від молоді, що була 10-20 років тому. Це нове покоління, що зростало при
нових економічних, соціальних та політичних умовах. Старі підходи
замінюються новими віяннями і визначне місце в цих процесах належить
саме молоді. Проблеми молоді, її світогляд, її прагнення – все це так чи
інакше буде відбиватися на українському суспільстві якщо не сьогодні, то не
в далекому майбутньому.
З соціологічного дослідження «Молодь України 2015» , проведеного
GfK Ukraine[4], яке було представлено на Всеукраїнському форумі «Інновації
та реформи молодіжної політики» можна побачити, що пріоритетними
сферами, що потребують уваги з боку держави, є зайнятість молоді,
забезпечення її житлом, підтримка талановитої молоді, популяризація
здорового та безпечного способу життя. Саме такі відповіді дали опитані
громадяни України віком від 14 до 35 років.
Може здатися, що проблеми, якими стурбоване нове покоління, є
егоцентричними, тому що мають особистий характер, але розв’язання цих
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потреб безпосередньо впливає на зміну соціально-економічного стану
України на макрорівні.
Найбільше за останній час змінився показник щодо еміграції за кордон.
На хвилі пробудження української національної свідомості значно
зменшилась кількість молодих людей, які хочуть емігрувати з України. Для
порівняння, згідно з опитуванням, проведеним інститутом GallupInternational
у 2013 році, респонденти віком від 18 до 24 років на питання «Якщо Ви б
могли без перешкод обрати будь-яку країну світу, в якій країні Ви хотіли б
жити?». Тільки 22% молодих людей відповіли, що вони не хочуть
емігрувати, а 3% не визначились із відповіддю [2]. У 2015 році за
опитуванням GfKUkraine на питання «Чи хотіли б Ви емігрувати?» 82%
українського юнацтва відповіли,що не хотіли б залишати Україну. Щодо
реальних емігрантів віком від 15 до 29 років, то за даними державної
статистичної служби України в 2013 році виїхало 11 478 осіб, а за 2014 рік
кількість вибулих склала 11 190 осіб [6].

Прагнення молоді емігрувати з
України
4%

Не хотіли б - 82%
Планують це зробити - 4%

13%

14%
82%

Шукають таку можливість 13%
Інше/важко сказати - 1%

1%

Рис. 1 Мобільність та еміграційні настрої серед української молоді
Важливу роль в активізації юних українців останнім часом мають
молодіжні громадські організації. Соціально значуща діяльність допомагає
студентам успішно функціонувати й гармонійно розвиватися в мінливому
соціумі. Існуючі моделі студентського самоврядування (парламент, сенат,
старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради
тощо), свідчать про досить зріле і продумане ставлення студентів до своєї
ролі в сучасному суспільстві.
Члени студентських громадських організацій активно включаються в
систему виконання громадських доручень, працюють над спільними
проектами, організовують роботу секторів, об’єднань і клубів за інтересами,
приймають рішення на рівні рад, через школи активу, отримують навички
організаторської роботи, самоврядування, розвитку самостійності і
відповідальності.
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Науковий керівник: Киричук А.С., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МАЙНОВИХ ВІДНОСИН ПОДРУЖЖЯ
Людина з самого народження живе в сім’ї, в колективі, по досягненню
повноліття може створити свою сім’ю сама. Проблема регламентації
майнових відносин між подружжям завжди залишається актуальною. Тому
шлюбний договір, як документ, що встановлює зміст прав та обов’язків
подружжя у майновій сфері набуває важливого значення.
Метою даної статті є дослідження інституту шлюбного договору як
засобу регулювання майнових відносин між подружжям відповідно до
сімейного законодавства України.
Дослідженням загальних питань регламентації майнових відносин
подружжя через укладання шлюбного контракту займалися такі відомі вчені,
як О.О. Ульяненко, Я.О. Новохацька, В.Г. Антошкіна, А.В. Болховітіна.
Згідно статті 51 Конституції України: шлюб ґрунтується на вільній згоді
жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та
сім’ї [1]. Сімейний кодекс України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року,
акцентує увагу саме на договірному регулюванні таких правовідносин.
Частиною другою статті 7 Сімейного кодексу України визначено, що сімейні
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відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх
учасниками. Таке договірне регулювання стосується, насамперед, шлюбного
договору [2].
З позиції нашого бачення, шлюбний договір – це угода осіб (подружжя)
про вирішення майнових питань життя сім’ї. Сімейне законодавство
передбачає існування договірного режиму майна подружжя, що врегульовано
главою 10 Сімейного кодексу України, яка має назву «Шлюбний договір».
Подружжя вільне у своєму виборі укладати шлюбний договір або
утримуватися від цієї процедури.
Зі статті 93 сімейного кодексу України, глави 10 випливає 5 основних
пунктів змісту сімейного договору:
1. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям,
визначаються їхні майнові права та обов’язки.
2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та
обов’язки подружжя як батьків.
3. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя,
а також особисті відносини між ними та дітьми.
4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які
встановлені Сімейним кодексом України, а також ставити одного з
подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.
5. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з
подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає
державній реєстрації [2].
Сімейний кодекс встановлює, що шлюбний договір – це цивільна угода
між повнолітніми чоловіком і жінкою, яка визначає їхні насамперед майнові
права та обов’язки. Шлюбний договір висвітлює питання, пов’язані з правом
власності на рухоме та нерухоме майно, яке було придбане до шлюбу або під
час шлюбу, на майно, отримане вдарчи успадкованеодним із подружжя,
питання, що пов’язані із утриманнямподружжя, а також майнові права та
обов’язки подружжя як батьків та інші. У шлюбному контракті можуть
вирішуватись питання про порядок погашенняборгівза рахунок спільного чи
роздільного майна. Подружжя може також передбачити в контракті питання
стягнення аліментів, чи відмови від аліментів. Ще однією важливою рисою
договору є те, що до моменту розлучення він ні до чого не зобов’язує
подружжя [3].
Сімейний кодекс України регулює три основних види майнових
відносин, які можуть бути передбачені шлюбним договором. Сторони у
шлюбному договорі можуть визначити:
1) правовий режим майна (ст. 97 Сімейного кодексу України);
2) порядок користування житлом (ст. 98 Сімейного кодексу України);
3) право на утримання (ст. 99 Сімейного кодексу України).
Згідно статті 94 Сімейного кодексу України, шлюбний договір
укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується. При цьому якщо
шлюбний договір хоче укласти неповнолітня людина, вона повинна отримати
письмову, завірену нотаріусом згоду батьків або опікунів. Кожному з
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подружжя дістається копія, оригінал залишається у нотаріуса. Перед
укладанням шлюбного договору нотаріус, до якого звернулася пара, повинен
роз’яснити сторонам основні положення шлюбного договору, права та
обов’язки сторін.
Статтею 95 Сімейного кодексу України визначено, що в тому разі, якщо
шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день
реєстрації шлюбу. Якщо ж шлюбний договір укладено подружжям, то він
набирає чинності у день його нотаріального посвідчення, про що має бути
зазначено в тексті договору [2].
Укладений шлюбний договір можна змінювати, доповнювати,
розривати, але лише за згодою обох сторін. При цьому в кожному випадку це
робиться тим самим нотаріусом [3]. Однак, згідно пункту 3 статті 100
Сімейного кодексу України, на вимогу одного з подружжя шлюбний договір
за рішенням суду може бути змінений, якщо цього вимагають його інтереси,
інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають
істотне значення [2].
За статтею 96 Сімейного кодексу України («Строк дії шлюбного
договору»), У шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк
його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов’язків. У шлюбному
договорі може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і
після припинення шлюбу.
Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. Для цього
необхідно подати до нотаріуса заяву про відмову від шлюбного договору. У
такому разі за вибором подружжя права та обов’язки, встановлені шлюбним
договором, припиняються з моменту його укладення або в день подання
нотаріусу заяви про відмову від нього. Одразу після відмови подружжя від
шлюбного договору починають діяти правила сімейного законодавства.
Однією з підстав припинення зобов’язання є неможливість його виконання.
Неможливість виконання може бути викликана, скажімо, у разі знищення
майна, банкрутства одного із подружжя – підприємця, каліцтвом,
інвалідністю, важкою хворобою, що само по собі виключає можливість
виконати одному з подружжя умову, яку за шлюбним договором він має
виконати.
Окрім вище сказаного, шлюбний договір може бути визнаний не
дійсним. Шлюбний договір на вимогу одного з подружжя або іншої особи,
права та інтереси якої цим договором порушені, може бути визнаний
недійсним за рішенням суду з підстав, встановленихЦивільним кодексом
України(стаття 103 Сімейного кодексу України) [2].
Основні підстави визнання шлюбного договору недійсним:
• порушення нотаріальної форми договору, а також укладення шлюбного
договору неповнолітніми особами, які беруть шлюб без згоди їх батьків
або піклувальника;
• неналежний суб’єктний склад (укладення договору недієздатними
особами, або такими, що не мають необхідного обсягу дієздатності);
• зменшення обсягу прав дитини, які встановлені Сімейним кодексом
України;
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політичних процесів присвячено праці видатних українських вчених
М.Головатого, В.Головенька, В.Куліка, М.Пірен, М.Перепелиці, В.Ребкало в
яких автори в цілому дослідили проблему формування та реалізації
молодіжної політики, питання професійної і не професійної участі молоді у
політичних процесах. Метою дослідження є визначення основних аспектів
участі молоді в соціально-економічному розвитку України.
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. [1].
Молоді люди – це вихідці з усіх класів і соціальних прошарків, що є в
суспільстві. Вони не завжди успадковують соціальне становище своїх
батьків, але вливаючись в соціально-класову структуру, стають робітниками,
селянами, представниками інтелігенції тощо. Характерно, що незалежно від
того, яке місце в соціальній структурі суспільства займе та чи інша особа, на
період свого соціального і професійного становища вона буде зберігати
специфіку молодіжного росту, самоствердження до того часу, коли
завершиться процес входження в доросле життя.
Саме в молодіжному віці соціалізація здійснюється найбільш активно.
Особливо, коли це стосується оцінки старшого покоління, його діяльності,
поведінки, участі в суспільно-політичному житті, у зв’язку з чим молодь під
впливом змін умов життя вносить новий зміст, своє бачення розвитку подій.
У процесі соціалізації молоді нерідко виникають протиріччя, викликані
соціально-економічними та політичними змінами, що відбуваються в
суспільстві. Особливо гостро протиріччя відчуваються тоді, коли це
стосується безпосередньо самої молоді, у першу чергу – протиріччя між
об’єктивною необхідністю реформи системи освіти і виховання та
можливостями держави забезпечити її ресурсами, коштами; між розбудовою
соціальної, правової держави та соціальною і правовою незахищеністю
молоді.
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 тільки на підставі комплексного, міждисциплінарного,
системного аналізу існуючої ситуації та науково обґрунтованого соціального
прогнозу можливих наслідків [3].
Активна участь молоді у процесах прийняття рішень та вирішенні
проблем в громадах, де вони проживають, має важливе значення у процесі
розбудови відкритого, демократичного, солідарного та квітучого суспільства.
Причому участь в демократичному житті та вирішення проблем будь-якої
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включення умов, які ставлять одного з подружжя у надзвичайно
невигідне матеріальне становище;
Отже, шлюбний договір – це документ, який укладається між особами, і
посвідчується нотаріально. Шлюбний договір не може регулювати особисті
відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. У
шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а також
строки тривалості окремих прав та обов’язків. Шлюбний договір, на відміну
від усіх інших договорів, може укладатися стосовно майбутнього майна
подружжя. Подружжя також має право відмовитися від шлюбного договору.
У такому разі права та обов’язки, встановлені шлюбним договором,
припиняються в день подання до нотаріуса заяви про відмову від нього.
Таким чином, шлюбний договір відіграє велику роль для людей. Адже
маючи шлюбний договір, подружжя може уникнути непорозумінь при
розлученні та поділі майна.
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УЧАСТЬ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Становлення соціально-економічно розвиненого суспільства в Україні
обумовлює необхідність розробки шляхів стабілізації соціальних процесів,
забезпечення якісної підготовки управлінських рішень, спрямованих на
відтворення інтелектуального й трудового потенціалу суспільства.
Перспективи збереження та нагромадження такого потенціалу нерозривно
пов’язані з процесами соціалізації і соціально-економічної інтеграції молоді.
Саме могутня енергія, творча уява, патріотичні та громадянські ідеали
визначають цільовий і функціональний характер місії сучасної молоді як
провідника соціальних змін, економічного розвитку й технічного прогресу
України.
Проблемам формування та реалізації політики молоді, участі молоді,
молодіжних
об’єднань
у
процесах
державотворення,
розвитку
громадянського суспільства, ставленню студентів вищих закладів освіти до
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громади не має обмежуватись лише голосуванням або висуванням своєї
кандидатури на виборах, хоча це вельми важливо.
Варто зазначити, що в Україні активна участь молоді у громадському
житті має дві основні перешкоди. Першою з них є власне пасивність молоді
та низький рівень громадянської свідомості. Це підтверджується
результатами чисельних досліджень, проведених як іноземними так і
українськими фахівцями. Так, у своєму дослідженні „Громадянське
суспільство в чотирьох Східноєвропейських державах-сусідах ЄС” доктор
Ернст Піехль відмічає, що нація досі має сподівання на „сильну людину” у
владі, яка вирішить всі проблеми. Разом з тим, він стверджує, що ці настрої
підтвердили результати соціологічного дослідження, коли на питання „Як ви
можете охарактеризувати українців?” 48 % респондентів обрали відповідь
,,пасивність та сподівання, що хтось вирішить наші проблеми”. Врешті -решт
пасивність населення набирає загрозливих форм, оскільки сподівання на
когось поширюються серед молоді. Наприкінці 2014 року Молодіжний
Дебатний Центр проводив опитування молоді регіону з метою з’ясування її
ставлення до демократії та участі у процесах прийняття рішень. Виявилось,
що 46,3% молодих респондентів вважають за краще, щоб країною управляв
сильний лідер, влада якого не обмежувалась би парламентом [2].
Основними перешкодами, які створюються органами місцевого
самоврядування для участі молоді у громадському житті є ігнорування
молодіжних ініціатив. У кращому випадку участь зводиться до залучення
молоді в консультативні органи, де молоді люди не мають реальної
можливості брати участь у практичному прийняті рішень, а отже, маємо
декларативність заходів та програм для молоді, які реалізовує місцева влада.
В обох випадках молодь не отримує доступу до процесу прийняття рішень,
при цьому створюється ізоляція та відсторонення молодих людей від
громадського життя, формується громадянська пасивність.
Таким чином, існує декілька чинників, які перешкоджають участі молоді
у громадському житті і в свою чергу, створюють загрозу для становлення
громадянського суспільства в Україні. Подолання цих загроз можливе
шляхом формування громадянської свідомості через громадянську освіту
молодих людей, формування у них навичок активної участі у житті громади,
формування
свідомості
серед
представників
органів
місцевого
самоврядування щодо залучення молоді до процесу прийняття рішень на
рівні громади.
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КАЛЛАНЕТИКА, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВИД РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Рухова діяльність – невід'ємна частина життя людини. Нажаль, з
розвитком науково-технічного прогресу людство стає фізично менш
активним. Основну роботу за людину виконує «машина», «робот». Тому, як у
літнього, так і у молодого населення спостерігається недолік рухових і
фізичних навантажень, що призводить до уповільнення обміну речовин і, як
наслідок, зниження активності клітин організму. В результаті у більшості
осіб виникає низька фізична витривалість і зайва вага.
На тлі великої кількості свідчень фахівців, що займаються дослідженням
і розробкою методик оптимізації процесу фізичного виховання студентів,
низка питань щодо особливостей організації таких занятьзалишаються
малодослідженими і вимагають подальшого пошуку ефективних методик, що
сприятимуть розв’язанню даної проблеми.
Калланетика, як інноваційний вид рухової діяльності в системі
фізичного виховання різних груп населення створена американською
балериною Каллан Пінкні (саме за її ім'ям і названа методика) [2].
Калланетика - це особлива система виконання фізичних вправ
(травмонебезпечний варіант аеробіки) більш ефективна стосовно термінів
досягнення результатів. Мета занять калланетикою – покращення фізичної
форми за допомогою спеціально підібраних й організованих статодинамічних
вправ на розтягування різних м’язових груп. Рухи виконуються з невеликою
амплітудою, іноді у незручному положенні
у повній статиці або
напівстатиці, акцентуючи увагу на так звані "проблемні зони" (шию, живіт,
сідниці, стегна, спину ).
Регулярні заняття калланетикою сприяють ефективній зміні зовнішнього
вигляду, практично не мають вікових обмежень і мають певні переваги:
укріплюються суглоби, збільшується м'язова сила;
¾
¾
покращується постава;
¾
знижується маса тіла;
¾
знижується жировий, збільшується м'язовий компоненти маси
тіла;
¾
підвищується функціональна підготовленість[4].
Не зважаючи на позитивний вплив занять калланетикою, існує ряд
протипоказань та обмежень до таких тренувань:
¾
післяопераційний стан;
¾
хронічні захворювання в стані загострення;
¾
особам із варикозним розширенням вен рекомендовано
обмеження виконання вправ у повному присіді, замінивши їх вправами у
напівприсіді [3].
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Отже, калланетика має ряд значних переваг наряду з іншими
різновидами фітнесу і тому виступає альтернативним засобом в системі
фізичного виховання студентської молоді.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ
Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним
завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному
зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток
особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні
можливості організму людини і реалізується через формування здорового
способу життя. Разом з цим на державу покладений обов'язок, відповідно до
міжнародних стандартів, постійно вдосконалювати оздоровчі технології у
сфері фізичного виховання.
Одним знайважливіших показників, що характеризує благополуччя
сучасного суспільства та держави є стан здоров’я молодого покоління.
Величезні можливості для фізичного,духовного та валеологічного
вихованнястудентськоїмолоді містяться у фізкультурно-оздоровчій та
спортивній діяльності.
У системі фізичного виховання студентів за останні десятиріччя
відбулися значні зміни. З погляду на збереження здоров'я, ефективність
традиційних занять фізичнимвихованнямзнизилась. Існуюча традиційна
модель фізичного виховання, негативно позначається на стані здоров’я
студентів черезперенавантаження функціональних систем, зниження
розумової і фізичної працездатності, виражену втому [1].
Забезпечення ефективного функціонування системи фізичного
виховання студентської молоді в сучасних умовах вимагає пошуку новітніх
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оптимальних та, головне, ефективних технологій. Хоча останнім часом науковці
спрямовують свої зусилля на пошук нових шляхів формування культури
здоров’я молоді, проте впровадження інноваційних технологій в систему
фізичного виховання ще не достатньо вивчене та потребує вдосконалення.Тому
важливим аспектом є формування у студентів звички до систематичних занять
руховою діяльністю і здорового способу життя.Молодому поколінню необхідно
усвідомлювати важливість здорового способу життя й працювати над
моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, дбайливо ставитися до
власного здоров'я та здоров'я оточуючих.Однією з найважливіших причин, які
призводять до погіршення стану здоров'я, є недостатньо високий рівень культури
здоров'я. На сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо
розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й
токсикоманії у молодіжному середовищі.
З огляду на те, що ефективність процесу фізичного виховання
визначається не тільки нормативно заданими вимогами (інструкціями,
положенням, нормативами), але й з урахуванням соціально-психологічних
чинників, вивчається ставлення студентів до організації й змісту процесу
фізичного виховання у вищому навчальному закладі[2].
Фізичне виховання суттєво відрізняється від інших навчальних
дисциплін. За умов оптимізації рухової активності студентів, підвищення
життєвого тонусу, зміцнення здоров’я, фізичне виховання сприяє більш
якісному засвоєнню теоретичного та практичного матеріалу з інших
навчальних дисциплін, а також забезпечує різнобічну фізичну підготовку,
підвищує рівень знань про власний організм і умови його раціонального
функціонування, закладає основи більш високої працездатності та
професійної придатності. Але невизначеність щодо місця і значення
дисципліни у нових стандартах освіти викликає труднощі в розробці
навчальних планів і робочих програм, оцінюванні знань, умінь та навичок,
перевірці рівня фізичної підготовленості студентів.Тому важлививою
єрозробка технології формування здорового способу життя студентів.
В останні роки зростає кількість студентів із різноманітними
відхиленнями в стані здоров'я.Більшість із них оцінюють свій
рівеньфізичного стану як посередній і низький. Результати соціологічних
досліджень свідчать, що найбільшою популярністю в студентської молоді
користуються фізичні вправи оздоровчо-рекреаційної спрямованості.
Студенти віддають перевагу різноманітним видами оздоровчої гімнастики
(аеробіка - 11%, фітнес - 11%, шейпінг-9%); заняттям у воді (плавання - 14%,
аквафітнес - 10%); нетрадиційним видам (йога - 13% східні одноборства 7%); ігровим видам (баскетбол -6% волейбол - 8%); туризму і орієнтуванню 11%.Порівняно однакове відсоткове співвідношення свідчить про
різноспрямованість інтересів цієї вікової групи[3].
Серед факторів здорового способу життя студенти використовують
рухову активність (28%), гігієнічні фактори (35%), відмову від шкідливих
звичок (24%), раціональне харчування (13%).Серед чинників підтримки
імунітету студенти відмічають необхідність занять на відкритому повітрі,
застосування у зимово-весняний період вітамінних препаратів[4].
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Впровадження нових технологій у сферу фізичного виховання дозволяє
розширити діапазон засобів рухової активності, тим самим збільшуючи
кількість тих, хто займається, задовольняючи їх потреби та інтереси.Нажаль
більшість студентів не в змозі самостійно скласти індивідуальну програму
фізкультурно-оздоровчих занять.
Оздоровча фізична культура є частиною загальної фізичної культури,
основною метою якої є: зміцнення здоров'я, підтримка високої
працездатності, відновлення порушених функцій (оздоровлення і часткове
лікування). Нині багатьма громадськими і державними організаціями
проводиться робота у напрямку створення умов для регулярних занять
фізичною культурою з метою оздоровлення і повноцінного проведення
дозвілля. Це такі види фізичної діяльності:
• спортивні ігри (волейбол футбол, баскетбол, теніс, бадмінтон);
• рухливі ігри;
• активний відпочинок на свіжому повітрі;
• різноманітні спортивні свята.
Отже, впровадження в систему фізичного виховання інноваційних
технологій сприятиме покращенню рівня фізичного стану студентської
молоді та підтримку здорового способу життя.
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ФУНКЦІЇ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Засоби масової комунікації займають важливе місце в житті сучасного
суспільства. Більш того, сучасна людина не уявляє свого дня без вечірні
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новин. Це сприяє все більшому розвитку таких засобів масової комунікації,
як радіо, телебачення, преса і, нарешті, мережа Інтернет. Як показують
численні соціологічні дослідження, вплив даних засобів на людину настільки
значний, що переконати пізніше її в тому, що почуте, побачене, прочитане –
зовсім не є правдою, практично не можливо. Саме на це спрямовують свою
діяльність ті, хто створює таку залежність. У наш час головним завданням
ЗМІ є проникнути у свідомість людини і змусити її повірити в те, про що їй
розповідають [7, с.111].
Дане питання досліджували такі відомі психологи та соціологи: Р. Мілс,
П. Лазарсфельд, Р. Мертон, Х. Шіллер, М. Маклауен, А. Моль, Б. Грушин та
інші. Проте ця тема є досить актуальною в наш час, що пов’язано зі
складними світовими процесами, а також появою нових, ще більш масових
засобів інформування, зокрема мережі Інтернет.
Метою даної наукової статті є визначити найважливіші функції засобів
масової комунікації і дослідити вплив на людську свідомість, а також
вияснити, як зрозуміти повноцінну картину подій, що відбуваються у світі,
відкинувши суб’єктивний вплив на дану інформацію.
Масова комунікація – це складне і багатовимірне поняття, яке найбільш
активно застосовується в соціології та соціальній психології. Але вони
досліджують не власне механізми впливу масової комунікації, а індивідів та
групи, які зазнають такого впливу.
На сьогоднішній день, поняття «масова комунікація» (від лат.
«communicatio»– повідомлення) – це масовий процес «виробництва інформації,
її передача засобами преси, радіо, телебачення і спілкування людей як членів
«маси», що здійснюється за допомогою технічних засобів [3,с.992].
Створення технічних пристроїв стало матеріальною передумовою
виникнення масової комунікації в першій половині ХХ ст. Першим таким
пристроєм було радіо, що дозволило швидко поширювати інформацію на
великі відстані. Так виник особливий вид людської діяльності, що
здійснюється з метою впливу на об’єктивно не зв’язані соціальні групи і
окремих індивідів для масовизації їх свідомості та поведінки.
На думку Б.А. Грушина, можна виділити таких п’ять соціальних
функцій масової комунікації [5, с.38-44]:
- Інформаційна – призначена для донесення до читацької, глядацької,
слухацької аудиторії повідомлень про основні події в світі та
конкретному регіоні зокрема;
- Функція соціалізації – пов’язана з формуванням установок, цінностей і
ціннісних орієнтацій аудиторії;
- Функція організації поведінки – вплив на зміну, припинення чи
апробацію певної дії даною групою людей;
- Функція створення певного емоційно-психологічного тонусу аудиторії,
пов’язаного з переживаннями, настроєм, емоційним включенням та
емоційними реакціями схвалення, захоплення, осуду тощо;
- Власне функція комунікації – вказує на посилення, підтримання чи,
навпаки, послаблення зв’язку між різними аудиторіями та
комунікатором і аудиторією.
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Комунікативне повідомлення – це зібрана відсортована інформація про
факт, що відбувся. Одначе до цієї інформації обов’язково додається
ставлення до нього.
Унікальність комунікаційного процесу проявляється у його
особливостях [1,с.304]:
1) Діахронність – можливість стійкого збереження інформації в часі;
2) Діатонність – можливість транслювати інформацію на значні віддалі;
3) Мультиплікування – багаторазове повторення однієї і тієї ж інформації;
4) Симультанність – надання аутентичних повідомлень великій кількості
людей майже одночасно;
5) Реплікація – можливість регулювання своїх впливів самими засобами
масової комунікації.
Дані властивості стосуються всіх видів інформування – радіо,
телебачення та преси – кожен вид якого має свої особливості та
функціональне навантаження. Радіо відповідає на запитання «що сталося?».
Телебачення відповідає на запитання «як сталося те, про що вже повідомило
радіо?». Нарешті преса відповідає на запитання «чому сталося те, про що вже
розповідало радіо і саме так, як це інтерпретувало телебачення?». З цього
можна зробити висновок, що лише поєднуючи інформаційний потік,
можливо зрозуміти повноцінну картину реальних подій [2, с.108].
Найбільшою перевагою радіо є те, що воно є найоперативнішим з усіх
видів інформування і має технічно просте оформлення. Але
радіоповідомлення сприймаються за допомогою слуху, а у великому
перебігу подій та фактів запам’ятовується не більше 20% даних і в першу
чергу – це тематика повідомлення. Тому рекомендується до п’яти разів
повторювати найважливішу інформацію, інтерпретуючи її іншими словами.
Найсуттєвішою перевагою телебачення є наявність відеоряду,
«картинки», що значно посилює емоційність сприймання інформації. У
глядача виникає «ефект присутності» і він починає міркувати за принципом:
«Я бачив, – а, отже, це правда!». Однак, телебачення менш оперативно
інформує, ніж радіо, бо потребує часу на монтаж відзнятого матеріалу.
Пізніше, ніж телебачення, інформують лише друковані повідомлення.
До друкованої інформації можна повертатися кілька разів, співставити
інформацію, зупинитись і підкреслити окремі моменти. Газети і журнали
мають стабільну аудиторію. Радіо- і телеповідомлення швидкоплинні: вони
легко сприймаються і так же легко забуваються. А газетна стаття
залишається в пам’яті надовго.
На зміну телебаченню приходить Інтернет – ще ефективніший засіб
масовизації психіки. Тому очікуються ще сильніші ефекти нової масової
комунікації [4, с.272].
У сучасному суспільстві все більш стверджується думка, що людство
знаходиться на початку розвитку «третьої» (поряд з усною та письмовою)
системи культури – культури засобів масової комунікації суспільства.
ЗМІ все активніше впливають на формування визначених соціальних
орієнтирів й одночасно сприяють розвитку задатків і здібностей особистості.
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Нині використання різних інформаційних джерел формує інформаційні
сфери розуміння світу, визначає ціннісні орієнтації молодої людини, стиль її
життя [8, с.47-51].
Отже, засоби масової комунікації мають великий вплив на індивідуумів
та нарізні соціальні групи завдяки своїм функціям та властивостям. Але
зрозуміти повноцінну картинку реальних подій можливо лише завдяки
поєднанні інформаційного потоку, який до нас надходить [6, с.411].
Таким чином, ми визначили найважливіші функції засобів масової
комунікації і дослідили їх вплив на людську свідомість, а також вияснили, як
зрозуміти повноцінну картину подій, що відбуваються у світі, відкинувши
суб’єктивний вплив на дану інформацію.
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Людмила Якименко
Науковий керівник: Дзюба Т.А., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ЇХ ПРОЯВИ У
ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Найбільш саморегульованою істотою щодо інстинкту самозбереження в
природі є людина. Це дозволяє їй за рахунок позитивних якостей
компенсувати свої недоліки і зберегти при цьому свій нормальний стан.
Уявлення «захищеності від небезпеки» є однією з постійних потреб людини.
Цю захищеність людина розуміє як необхідність уникнення небезпечної
ситуації, а в умовах виникнення, можливості успішно їй протидіяти.
Захищеність людини від небезпек слід розглядати як наслідки її
психофізіологічних якостей.
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Організм людини – це сукупність соматичних, біофізіологічних та
психічних систем.Психіка – це властивість нервової системи, завдяки якій:
– здійснюється зв’язок із зовнішнім світом;
– координується робота всього організму;
– організм діє у відповідь на подразнюючі сигнали (рефлекси).
Психіка – це здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі
відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу.
Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні
процеси, психічні стани, психічні властивості.
Психічні процеси – це короткочасні процеси отримання, переробки
інформації та обміну нею (відчуття, сприйняття, пам’ять і мислення, емоції,
воля тощо).
Психічні стани відображають порівняно тривалі душевні переживання,
що впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, стрес).
Психічні властивості – сталі душевні якості, що утворюються у процесі
життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії
адекватними реакціями (темперамент, досвід, характер, здібності, інтелект
тощо) [1, с.64].
Головною причиною будь-якого конфлікту є психічна діяльність
людини, її нервова неврівноваженість. Формування людської психіки,
особистості починається з моменту народження. Думки, погляди,
переконання, смаки, звички і навіть помилки та хиби належать не тільки
окремій людині, а і суспільству. Звички, спосіб життя формуються завдяки
наслідуванню когось або запозичуються готовими у вигляді певних
суспільних настанов, традицій [2].
Психіка людини тісно пов’язана з безпекою її життєдіяльності.
Небезпеки, які впливають на людину, не можна розцінювати ані як подію,
яка породжена тільки зовнішньою стимулюючою ситуацією, ані як результат
рефлекторної реакції організму людини на неї. Вплив цих небезпек
обумовлюється психофізіологічними якостями людини. Дослідами
встановлено, що у 70 % нещасних випадків, що трапляються у сфері
виробництва, винуватцями є самі люди. Звідси постає принципово важливе
питання: чому люди, яким від народження притаманний інстинкт
самозахисту, самозбереження, так часто стають винуватцями своїх
ушкоджень? Якщо людина психічно нормальна, то вона без причини ніколи
не стане прагнути ушкоджень. Причини, як показує дослід, залежать від
безлічі різноманітних факторів та їх комбінацій.
Причинами можуть бути внутрішні фактори (індивідуальні
психологічні або фізіологічні властивості, порушення емоційного стану,
недостатність знань і досвіду). Отже, ті чи інші психологічні властивості
людини (внутрішні фактори) впливають на її вчинки, поведінку в процесі
життєдіяльності [1, с.65].
Але з такою ж самою силою на дії людини і як наслідок на безпеку її
життєдіяльності впливають фактори зовнішнього середовища. Механізм
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впливу на людину дієвих маніпуляційнихзасобів (психотропних) заснований
на врахуванні її психічних особливостей.При цьому значних успіхів досягли
саме засоби масової інформації, сьогодні вони –основне джерело
формування особистості. За їхніми шаблонами люди висловлюють
«свою»думку, сперечаються один з одним, визначаютьвідношення до
політичних партій і суспільних лідерів, виховуютьдітей, одягаються,
лікуються, худнуть, вибирають покупки і взірцідля наслідування[3, с.212].
Здавна відомо, що на психіку людини впливають кольори, звуки, запахи,
відчуття, які є базисом певної групи рефлексів, а вони –основа нашої
діяльності. Чередування звуків, кольорів у певній послідовності можуть
звеличити, перетворити людину на генія, або навпаки – знищити,
перетворити на біоробота. Так впливає наприклад сучасна «металева, важка»
музика, особливо на молоду людину, підлітка з нестійкою психікою.
Музикою, строкатим незвичайним вбранням, картинами, скульптурами
впливали на психіку людей давньоєгипетські жерці. У третьому столітті до
нашої ери у Греції, Римі музикою та співами лікували божевільних. В
сучасних японських школах для поліпшення психічної атмосфери
обов'язково використовують тиху класичну музику. В результаті
збільшується зосередженість, поліпшується пам’ять та оцінки учнів.
Проте не завжди люди, які володіють такими техніками впливу на
людську психіку, використовують їх на благо суспільства. В Японії, після
перегляду мультфільму, створеного сектою Аум-Сенрікьо, біля 800 дітей
потрапило до лікарень з приступом епілепсії. Так звана «просунута еліта»,
яка володіє тонкими технологіями впливу на психіку населення, може
примусити його любити або ненавидіти, вмирати або виліковуватися. Це
методи використання психотронної зброї. На цьому принципі засновані
майже всі секти.Найефективніше такі технології впливають на людей з
нестійкою психікою, з низькою культурою, нестійкими формами поведінки.
На людей освічених, зі здоровою психікою вони не діють[2].
Наявність мозку, нервових систем, ендокринних залоз дає можливість
організму реагувати на внутрішні або зовнішні ситуації таким чином, щоб
бути готовим до можливих змін. Поведінка людини дає певне уявлення про
інформацію, яку вона отримала із зовнішнього світу або від свого організму
за допомогою органів чуття.
Однією з фундаментальних якостей центральної нервової системи є її
здатність створювати осередки гальмування і осередки активності
(домінанти). Здатність до довготривалої активної праці та протидії втомі
залежить від індивідуальної витривалості нервової системи за відношенням
до збуджуючого та гальмуючого процесів, тобто від її сили. Від сили
нервової системи залежить також здатність до екстреної мобілізації в
аварійній ситуації. Здатність успішно діяти, не дивлячись на відволікаючі
фактори. Від рухомості й лабільності нервової системи, від урівноваженості
нервових процесів залежить така важлива якість безпеки, як здатність до
переключення уваги і до швидкого реагування на небезпечні сигнали
[1, с.76].
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Психологічна дія на людей неможлива без широкого використання
особливих способів і прийомів впливу, до яких відносяться дезінформація
(обман), маніпуляція, поширення чуток і міфів.Психологи вважають, що
психічна нестійкість до цих прийомів обертається у сучасному світі
кривавим, жорстоким криміналом, сприяє виникненню негативних проявів
суспільної поведінки – наркоманія, пияцтво, бродяжництво. А це шлях до
загибелі людської особистості. Загальний психічний стан суспільства
впливає на його фізичний стан – стан здоров’я, розвиток виробництва, рівень
культури, освіченості, а отже на стабільність та конфліктність.
Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновок, що
емоціональна урівноваженість і психічна стійкість сприятливо впливають на
життєдіяльність людини і зменшують її схильність до небезпеки. У
людського організму є все, щоб протистояти психологічним атакам, варто
тільки удосконалювати ці можливості, шляхом підвищення освітньокультурного рівня, а також постійним всебічним розвитком особистості. На
сьогоднішній день особливо важливо пізнавати психіку людини, адже за
допомогою цих знань можна знайти шлях до підвищення безпеки
життєдіяльності всього людства.
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КРИЗА МОРАЛІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Життя –це великий простір, неосяжна таємниця, яка будувалася на
певних цінностях. Ми не можемо уявити своє життя без людської доброти,
порядності, почуття гідності, працелюбності, протистоянню злу.
Людина –втілення високих моральних чеснот. Духовна цінність – це те,
що має зв'язок із внутрішнім світом людини, те, що ми високо поважаємо і
цінуємо. Цінністю є любов – вона повсюдно, але іноді ми її не помічаємо,
ігноруємо і не цінуємо. Доброта…Це основа нашого життя. Вона є
фундаментом, на якому зростають усі духовні цінності. Та так було дотепер.
Молоде покоління має свої ідеали, свої вподобання. Добро, любов,
дружба все швидше і швидше втрачають своє значення. Моральні цінності,
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котрі були всім для наших бабусь, дідусів, для теперішньої молоді ніщо. За
словами вчених ХХІ століття можна назвати кризою моралі в сучасної
молоді. Чи справді це так? Що про це думаєте ви? Мабуть, ви все ж таки
погодитесь з тим, що проблема моралі сучасної молоді стає все більше і
більше актуальною [1].
Мабуть, немає нічого дорожчого для людини як рідний дім. Саме в
рідній домівці черпаємо любов, добро, тепло і ніжність відчайдушної людини
–Матері. Кожне її слово, мудрі поради, добрі діла, перший «добрий день»
сказаний людям і те одвічне «не вкради», «не вбий» – це є Книга життя, з
якою кожен з нас вирушає у своє самостійне доросле життя. Та всі ці слова
ніщо інше як ілюзія. Так, саме вона. Звісно, ще десь півстоліття тому багато
хто погодився б з тим, що мама – ідеал для кожного. Та зараз все не так. Все
давно змінилося. Сучасна молодь не вважає батьків ідеалом. За підрахунками
вчених близько 60 % підлітків підвищують голос на своїх батьків,
розмовляють з ними нецензурними словами, а десь біля 8% молоді навіть
піднімали руку на батьків. Для нас не є дивним те, що син вбив матір, молоді
люди пограбували стареньку бабусю… Ці факти свідчать про те, що слово
батьків для сучасної молоді – ніщо. Ні батько, ні мати не є для них
авторитетом, а моральні цінності втратили своє значення.
Існує так зване «золоте правило» – своєрідний поріг моральної зрілості.
Воно зобов’язує застосовувати до власних вчинків ту саму мірку, якою
міряємо діяння інших людей. Воно стверджує, що всі мають право на щастя.
Та для цього кожен повинен творити добро, адже з давніх-давен гарні
стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя – були основними в
житті. І про це говорить народна мудрість: «Добро довго пам’ятається», «Хто
людям добра бажає, той і собі має», «Життя дано людині на добрі справи»,
тощо. Та чи виконує це правило молодь? Очевидно, що ні. Про це можна
сказати судячи з простих життєвих позицій. В автобусах рідко коли юнак
запропонує дівчині місце, мало хто тепер підійде до людини, котра себе
погано почуває, запропонувавши їй свою допомогу. Та люди не
народжуються такими, вони такими стають. Вони роблять все за правилами
так званого «сучасного світу». Адже ледь не кожен курить і зловживає
спиртним. Зараз кожен намагається не відставати від моди, від сучасної
«моралі». Кожен намагається бути «крутим». Бути «крутим»для сучасної
молоді – говорити нецензурні слова, палити, вживати спиртне. Інакше
кажучи, це все те, що суперечить поглядам і думкам старшого покоління.
Віднедавна я сама почала розуміти своїх батьків, коли вони казали мені про
правила моралі і етикету. Адже для мене, правду кажучи, спочатку стало
дивним те, що учні шостого класу вживають спиртне, спілкуються з
вчителями на підвищених тонах. З року в рік ідеали молоді змінюються. І
невідомо до чого це призведе, але з впевненістю можу сказати, що звичайно,
не до добра…[3].
Так, частково можна визнати те, що велика частина молодих людей йде
зараз не по найкращому шляху: віддалися бездумним розвагам, закинули
навчання, вживають спиртні напої та палять цигарки, ще частина з них
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поринула у світ комп’ютерної реальності чи не виходять за гральних
автоматів. Але велика заслуга у цьому, на мою думку, наших дорослих, які
останнім часом досить сильно захопилися зароблянням грошей та грою в
політику і забули про молодіжне середовище [2].
Якщо розглянути загальноукраїнську картину, то можна побачити, що
на сьогоднішній день практично не існує реальних молодіжних та дитячих
проблем, які б залучали молодь до цікавих і потрібних справ. Візьмемо для
прикладу різноманітні гуртки. В минулому таких гуртків було чимало,
більшість з них були безкоштовні і доступні кожному. Сьогодні держава
практично не фінансує подібні гуртки, а якщо такі і є, то матеріальнотехнічна база їх настільки зубожіла, що зацікавити молодь нею досить важко.
Проаналізувавши всі факти і відомості, що були згадані раніше, можна
сміливо сказати, шо в людському житті настала криза моралі. Ні добро, ні
любов не є предметом поваги. Це є вагомим чинником для того, щоб
обговорювати цю проблему. То ж кожен з нас повинен внести свій внесок
для вирішення цієї проблеми, котра може змінити наше майбутнє.
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MULTIFACETED FUNCTIONAL ARRAYS OF TRANSLATOR
Many writers see the role of translators as more functional than creative. One
of the main tasks of any translator is to possess strong command over syntax,
phraseology and etymology of words to effectively translate them into their true
meaning. That is why nowadays people rarely define translation as anything other
than a creative literary activity. Firstly, the translator acts as a reader who
processes and analyzes the text, then as a rewriter and finally as an editor of the
text in another language, not as a writer but rather a co-writer. However, this issue
under consideration is rather controversial because good translation is impossible
without extraordinary literary skills.Moreover, it should be mentioned that a lot of
writers work as translators and some of them still have not worked out the border
between writing and translating. For example, Susan Bassnett, a translation
theorist, claims that ‘translation, like imitation, can be a means of learning the craft
of writing, for if writers can recognize and learn to speak in different voices it
becomes more probable that they will identify a distinctive voice their own. Yet
translation can also serve a purpose far beyond that of learning the basics of
writing’ [1, p. 112].
In any case it is common knowledge that translators need at least to possess
certainwriting skills. When trying to define a good writing, Jonathan Swift
describes it as ‘proper words in proper places’ [2, p. 34]. So the factual and
content information embedded in the text has to be comprehensible, logicallyorganized, expressive, attention-grabbing, and grammatically correct. Good writing
is one of the essential components of a translation theory and refers to factual,
linguistic, aesthetic and moral postulates of translation as it is. The fundamentals of
translational procedure are essential, whereas theirviolation can mislead and/or
confuse the addressee, which could further lead to a complete failure of the
translation (though, one must admit that for various reasons there do exist
examples of the translated texts that were more successful and served as a
‘promotional material’ to original texts).
Translation can be entirely accurate only if it is linguistically, intellectually,
imaginatively and culturally correct. It can partially be explained by various
multifaceted and complicated systems of linguisticunits that determine and
influence the meaning of the text. Therefore, a translator’s job as a writer requires
understanding how these facets are actualized in a text. In addition, every author
has his/her own writing stylethat is a distinctive manner in which he or she puts
words together or organizes words. It means that a translator is obliged to preserve
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the author’s idiostyle saving all the uniqueness and quiddity of the text. That is
why apart from learning the rules and strategies of translating various parts of
speech, speech figures, such as metaphors, hyperboles, repetition, lexical
particulars (neologisms, archaisms and others)writing skills areindispensable for
translators. The writing skills should always be improved by various exercises in
1) analytical reading; 2) summarizing; 3) paraphrasing; 4) skimming; 5) notetaking, etc.
Generally, good writing is important in every translation. Peter Newmark, an
English professor of translation, in his studies mentions that there is a common
myth that only literary translators need to write well, whilst non-literary translators
have to reproduce facts clearly and have no business with ‘fancy’ writing [3, p.
124]. But these are just myths. Translators always have to write well, be as clear
and accurate as possible and should never be driven away from those goals by an
authoritative original.
To break the border between translating and writing a look back at the past
can be taken. Periods of intense translation activity in history have often been
followed by a great flowering of local writing talent. That is what happened during
the English Renaissance of the sixteenth century after the vast amount of
translation undertaken during the difficult years of civil war in the fifteenth
century. Nowadays writing is still a curious business. Some writers are very
productive and even have schedules to which they adhere ruthlessly. Others may
have long periods of not writing and times of despair when the inspiration seems
dead. For many writers such periods of disinclination for writing become periods
of extended translation activity. This has been the case over the centuries for many
writers: translating serves as a way of continuing to write and shape language
creatively. Translation acts as a regenerative force.
As a result of conducting this research, it can be proposed that every
translation is a creative act because in translation everything changes, every word,
phrase and syllable. For that matter translation will always be different from the
original text. Translator’s job requires reading the original piece and working out
what is important that is going on which can be quite hard. Firstly, all languages
are different and have their own linguistics, grammar etc. Secondly, if a translator
makes a wrong choice about which elements of a text to preserve and foreground
and which to sacrifice, it can lead to a ‘loss’ in translation. This means there will
always be additions, but it is essential to draw attention to certain things in the
original because the translation is completely fruitless if the point is missed. Just
like writers, translators need to force themselves to work out their own thinking,
formulate their own ideas and style and articulate an interpretative and creative
process at the same time. Therefore, good writing is an integral component and a
matter of successful translation.
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СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ
АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ
Останнім часом увага лінгвістів зосереджується на питаннях, пов’язаних
зі специфікою створення рекламних слоганів, їх класифікацією та
перекладом із врахуванням мети, характеру потенційного покупця,
особливостей тексту оригіналу, культурних й індивідуальних можливостей
мови. Вирішення даних проблем сприяє вірному оформленню рекламного
слогану та його коректній побудові рекламодавцями, а також вигідному
сприйняттю його споживачем. Рекламний слоган є найефективнішим видом
реклами, це коротка фраза, що запам’ятовується в яскравій образній формі і
передає основну ідею рекламної кампанії. Слоган допомагає виділити бренд
серед його конкурентів й надає цілісності серії рекламних кампаній [3].
Рекламна продукція, що заполонила вітчизняний масово-інформаційний
простір, значною мірою орієнтована на західну рекламу. Орієнтація на
західні рекламні технології знаходить відображення і в запозичених
рекламних слоганах, що стають своєрідною «візитною карткою» відповідної
продукції, тому у свідомості споживачів асоціюються з конкретною
торговою маркою. Такі рекламні слогани характеризуються універсальністю
та впізнаваністю незалежно від країни, де поширюється реклама, тому
виробники вимагають не створення нових гасел на національному ґрунті, а
відтворення відомих слоганів національними мовами. У зв’язку з цим
набуває актуальності проблема перекладу рекламних слоганів українською
мовою у процесі реалізації в Україні рекламної стратегії відомих західних
торгових марок. Лінгвістичні розвідки, у яких висвітлено особливості
рекламних
текстів,
здебільшого
орієнтовані
на
дослідження
мовностилістичних (М. Кохтєв, І. Морозова, Н. Непийвода та ін.) або
впливових аспектів реклами (В. Зірка, А. Ковалевська, Т. Ковалевська,
Н. Кутуза, Л. Рюмшина та ін.), проте перекладознавчі питання залишаються
здебільшого поза увагою дослідників. Актуальним і перспективним є саме
лінгвістичний аналіз перекладів рекламних текстів, оскільки «переклад
рекламних текстів є трудомістким процесом, що вимагає наукового підходу,
який допоможе виявити можливості передавання вербально вираженої
«смислової інформації» візуально та акустично засобами мови без змістових і
стилістичних втрат»[5].
Оскільки слогани виражають основну ідею торгової назви і виступають
основним засобом реалізації прагматичних намірів щодо споживача, вони
повинні бути достатньо виразними та оригінальними, щоб викликати інтерес
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у читачів, звернути їхню увагу на торгову назву, зацікавити продукцією або
діяльністю компанії. За допомогою слогану необхідно декількома словами
викласти суть інформативного або рекламного повідомлення, врахувати
фактор привернення уваги адресата, представити інформацію в такій формі,
щоб покупець самостійно вирішив, подобається йому/їй компанія та її
продукція чи ні. Таким чином, торгова назва та рекламний слоган
застосовуються як засоби мовного маніпулювання [6].
Існує декілька способів адаптації текстів англійською мовою, які варто
застосовувати при перекладі реклами: поширення всесвітньо відомих
лейблів, використання паралельних текстів англійською/українською
мовами, використання англійського слогану в рекламі, проникнення
англійської мови в українську (явище code-switching) [1]. Тобто при
створенні і перекладі текстів для міжнародних рекламних кампаній
необхідно робити вибір між стандартизацією та адаптацією. Головним
аргументом на користь стандартизації є економічний аспект, а головною
перевагою адаптації виявляється можливість звернення до цільового
сегменту з урахуванням всіх культурних і мовних особливостей. Дійсно,
деякі імпортні товари вимагають корекції в назвах або рекламних слоганах з
урахуванням психолінгвістичних особливостей мови (національних і
психологічних особливостей людей, що населяють країну, до якої
експортується товар)[2].
При перекладі рекламних слоганів перекладач не використовує жодного
слова оригінального тексту, що ажніяк не впливає на якість реклами, а
навпаки робить її доступнішою для споживача. Проте при зміні словесної
форми рекламне повідомлення повинне бути точно передане за змістом. Так,
усім відома реклама косметичної компанії англійською мовою звучить:
Maybe she’s born wіth іt, May be іt’s Maybellіne, що в дослівному перекладі на
українську означає – Можливо це її природна краса, а можливо це
Maybellіne. Українські перекладачі передали зміст цієї реклами наступним
чином: «Всі в захваті від тебе, а ти – від Maybellіne». В українській мові гри
слів зі словом «may be» не вийшло, тому перекладач змушений був відійти
від оригіналу.
Для багатьох практиків рекламної діяльності текст іноземної мови
служить тільки засобом для розуміння ідеї рекламованого продукту, сам же
текст часто пишеться заново мовою країни споживача, враховуючи
особливості національної специфіки. У тих випадках, коли точний переклад є
недоречним, перекладач користується приблизними за змістом фразами, які
обов’язково повинні враховувати традиційні етнічні, національні й соціальні
особливості, стереотипи поводження конкретної аудиторії, на яку
спрямована продукція, що задіяна в рекламному тексті. Дослідник творчого
процесу перекладу А. Лілова розцінює переклад рекламних текстів як
«творчість на мовному рівні» [4].
Сучасні рекламісти-маркетологи схильні вважати, що адекватність
сприйняття “інтернаціоналізованої” реклами не завжди передбачає міжмовне
посередництво. Саме тому однією з популярних тенденцій при створенні
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міжнародного профілю виробника все частіше стають неперекладені слогани.
До такої стратегії вдаються лише всесвітньовідомі гіганти індустрії, чиї
бренди “говорять самі за себе”: Nіke (Just do іt); Panasonіc (Ideas for life);
Honda (The Power of Dreams); Canon (You can Canon). Подані приклади не
містять складних граматичних конструкцій та лексичних одиниць, що
об’єктивує їх влучність та лаконічність.
Отже, найефективнішою формою реклами є рекламний слоган.
Рекламний слоган як дійовий засіб прагматичного впливу на адресата надає
додаткову інформацію про торгову назву, розширює її основну ідею. Головне
прагматичне завдання торгової назви та рекламного слогану – здійснити
вплив на споживача і мотивуючи спонукати його до придбання того чи
іншого товару.
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РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування має
репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей
обслуговування і посідає все більш помітне місце у світовій економіці.
Сьогодні туризм визначається як “феномен XXI століття”, який став
невід’ємною складовою життя більшості людей світу й одним з провідних
напрямів соціально-економічної діяльності. Про глобальність туризму і
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пріоритетність у світовій економіці свідчать як динаміка світових
туристичних потоків (4-5% зростання за рік) протягом останніх років, так і
доходи від туризму, що становлять 6,5% світового експорту і 18%
міжнародної торгівлі послугами [2].
Для повноти розкриття питання необхідно визначити, що собою являє
туристична індустрія. Індустрія туризму – це сукупність усіх суб’єктів
туристичної діяльності, які забезпечують приймання, обслуговування та
перевезення туристів. Таких як: готелі, туристичні комплекси, кемпінги,
мотелі, пансіонати, підприємства харчування , транспорту, заклади культури,
тощо. Як зрозуміло з визначення, розвиток туристичної індустрії потребує не
лише об’єктів, які забезпечують приймання і обслуговування та перевезення
туристів, а й кваліфікованого персоналу, який буде це забезпечувати. Тому,
як зазначається у роботі [3], туризм як вид діяльності має мультиплікативний
ефект, який полягає у позитивному впливі на суміжні галузі національної
економіки, діяльність яких прямо чи побічно орієнтована на задоволення
потреб туристів.
На сьогоднішній день стан туризму та туристичної індустрії погіршився
не лише на фоні загальної кризи в країні, а й тому, що з початку 2013 року
з’явилися додаткові ризики, пов’язані як із зовнішнім впливом дій Російської
Федерації стосовно Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та
східних регіонів України, так і з внутрішніми чинниками, що породжені
недосконалістю державного управління та майже повною відсутністю
державної політики в цій сфері. Також, одним з болючих питань є
нестабільність інституту державного управління. З інтервалом майже кожні
декілька років відбувається реформа центрального органу виконавчої влади в
туристичній галузі. Ці урядові структури тільки встигали приймати та
передавати справи. Такі постійні реформи на державному рівні призводять до
невиконання міжнародних домовленостей, перегляду напрямів розвитку,
застоїв у галузі, зміни кадрів та застарілої законодавчої бази. У місцевих
державних адміністраціях, міських радах забезпеченням реалізації на
відповідній території державної політики у галузі туризму і курортів,
розвитком туристичної та курортно-рекреаційної індустрії займаються різні
структурні підрозділи, а бізнес взагалі втратив будь-які орієнтири.
Більше того, в Україні відсутня Державна цільова програма розвитку
туризму та курортів, яка закінчилася ще у 2010 році. Ця програма, в першу
чергу, повинна стимулювати розвиток внутрішнього і в’їзного туризму. Але,
на жаль, навіть Концепція Державної цільової програми розвитку туризму та
курортів на період до 2022 року була відмінена.
Наступна проблема – відсутність фінансування сфери туризму. Останні
роки державою, а 2016 рік – не став виключенням, не виділялось жодної
копійки на розвиток туристичної сфери, в тому числі на промоцію
національного туристичного продукту на міжнародному туристичному
ринку.
Як бачимо туризм, в тому числі і туристична індустрія, має безліч
проблем, адже ті, що були наведені вище, не останні. Саме тому, недавно, а
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саме 6 квітня, проводились парламентські слухання на тему: «Розвиток
туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної
привабливості України» [1].
Промовці наголошували на необхідності удосконалення нормативноправової бази стосовно туристичної індустрії, а також схвалення Стратегії
розвитку туризму та курортів на 2016 – 2020 роки і затвердження Державно
цільової програми розвитку туризму та курортів на період 2017 – 2022 роки.
Рекомендували створити в поточному році окремий центральний орган
виконавчої влади у сфері туризму та курортів.
Саме через формування позитивного іміджу України, як країни
привабливої для туризму, шляхом участі у міжнародних та національних
виставково-ярмаркових заходах в тому числі, можливо зробити Україну
привабливою для іноземних туристів.
Розвиток туризму на загальнодержавному рівні зробить можливим не
лише розвиток економіки країни, але і розвиток регіонів, адже політика
децентралізації, яку проводить уряд направлена на те, щоб більша частина
коштів залишалась в регіонах. З цього слідує, що підтримка та допомога з
боку держави в розвитку туризму туристичної індустрії дасть змогу регіонам
акумулювати більше грошей і відповідно розвивати, як самих себе, так і
державу в цілому.
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МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Актуальність проблеми формування комунікативних умінь у процесі
вивчення іноземних мов зумовлена виходом України на світовий ринок,
прагненням приєднатися до європейської спільноти, посиленням процесу
вивчення світового досвіду і його адаптації до соціально-економічних умов
нашого суспільства. Сьогодні значно зростають вимоги до рівня володіння
фахівцями всіх рівнів іноземною мовою, першорядного значення набувають
практичні навички, що передбачають знання ділової мови в усному та
писемному мовленні, уміння використовувати іноземну мову у своїй
професійній діяльності, налагоджувати партнерські взаємостосунки з
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діловими партнерами та співробітниками. Уміння керівника здійснювати
продуктивне спілкування з персоналом не лише створює оптимальний клімат
в очолюваному колективі, але й сприяє підвищенню працездатності
співробітників, спонукає їх до вияву творчості та ініціативи у роботі, що в
кінцевому підсумку забезпечує високу професійну віддачу. Отже,
комунікативна компетентність менеджера є винятково важливим показником
фахової компетентності. [1, с.28]
Підготовка до ділового спілкування стає сьогодні одним з
найважливіших показників соціально-професійного статусу фахівця.
Виконання такого соціального замовлення актуалізує проблему формування
комунікативних умінь майбутніх менеджерів взагалі і зокрема у процесі
вивчення іноземних мов. Саме тому володіння іноземними мовами стає
одним з провідних компонентів системи професійної освіти.
Тим часом, вивчення стану викладання іноземних мов у немовних ВНЗ
показує, що рівень володіння іноземними мовами їхніх випускників не
відповідає вимогам сучасного ринку праці. Причиною існуючого стану є
недостатня розробленість системи навчання іноземним мовам у вищих
навчальних закладах немовного типу у тісному зв'язку з одержуваною
професією.
Таким чином наявне протиріччя між соціальним замовленням
суспільства на фахівця, що володіє практичними навичками використання
іноземної мови у своїй професійній діяльності та існуючою теорією і
практикою навчання іноземним мовам у ВНЗ.
Аналіз рівня підготовленості випускників ряду ВНЗ до комунікативної
діяльності дозволяє виділити істотні недоліки у формуванні комунікативних
умінь. Насамперед, це низький рівень загальної комунікативної компетенції,
недостатність проектних знань ведення ділових зустрічей, бесід і
переговорів; відсутність умінь рівнобіжної реалізації активного слухання й
уявного аналізу; уміння моделювати свою позицію і відношення до неї
партнера; невміння встановлювати і підтримувати міжособистісні ділові
контакти.
Аналіз навчального процесу показує, що належною мірою не
реалізуються можливості змісту дисциплін, форм організації, методів і
засобів навчання для цілеспрямованого формування і розвитку
комунікативних умінь майбутніх менеджерів. Не склався цілеспрямований,
цілісний, поетапний процес такої підготовки до комунікативної діяльності як
підсистеми професійної освіти. Ці питання не одержали належного
висвітлення у психолого-педагогічній літературі. Не проведені спеціальні
дослідження з визначення й обґрунтування педагогічних умов формування
комунікативних умінь студентів з урахуванням їх рівня підготовленості та
особливостей їхнього складу. [1, с.31]
Досвід показує, що процес формування і розвитку комунікативних умінь
не відбувається сам по собі, а передбачає розробку і реалізацію спеціальної
програми у навчальному процесі. При цьому зміст досліджуваного матеріалу
і процес навчання повинні відбивати закономірності, зміст, структуру і логіку
процесу формування і розвитку комунікативних умінь.
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Обмежуючись рамками нашого дослідження, можна констатувати, що в
даний час має місце протиріччя між об'єктивною потребою у підготовці
сучасних фахівців до іншомовної діяльності з розвинутими комунікативними
уміннями і недостатньою розробленістю цієї наукової проблеми в умовах
аудиторного навчання у вищій школі.
Сформованість комунікативних умінь менеджера визначається за трьома
основними параметрами:
1) перцептивним – здатністю адекватно, неупереджено і точно
сприймати особистісні властивості та поведінку партнерів по спілкуванню,
правильно розуміти їхні мотиви і переживання, індивідуальні особливості;
2) інтерактивним – можливістю будувати відносини з будь-яким
партнером, домагатися ефективної взаємодії на основі спільних інтересів,
гнучко застосовувати різні стратегії і тактики міжособистісної взаємодії;
3) лінгво-комунікативним – здатністю чітко, зрозуміло, виразно і
грамотно висловлювати думки й почуття, володіти лексичним багатством
мови. [2, с.48]
Критеріями оцінки сформованості перцептивного компоненту
комунікативних умінь є: спостережливість, уміння “читати” невербальні
виразні рухи співрозмовника; уміння адекватно застосовувати прийоми
рефлексивного і нерефлексивного слухання співрозмовника; уміння ставати
на точку зору співрозмовника; уміння за зовнішністю визначати тип
особистості співбесідника; уміння об’єктивно оцінювати співбесідника на
основі спостереження за його зовнішністю; інтерактивного: гнучкість
спілкування, вміння обирати найбільш доцільний стиль спілкування з
співрозмовником у тій чи іншій конкретній ситуації; уміння попереджати і
розв’язувати міжособистісні конфлікти; уміння визначати оптимальну
соціально-психологічну дистанцію у спілкуванні з співробітниками; уміння
впливати на співрозмовників, поєднувати вимогливість з наданням свободи
для вияву ініціативи і самостійності співробітників; уміння знаходити
емоційний контакт з співрозмовниками, виявляти доброзичливість і
тактовність у спілкуванні; лінгво-комунікативного: правильність мовлення –
знання і уміння дотримуватися прийнятих у сучасній суспільно-мовленнєвій
практиці мовних норм; точність мовлення – зрозумілість висловлень для
партнерів по комунікації, адекватність слів або синтаксичних конструкцій
об'єктивній дійсності; логічність мовлення – володіння технікою смислової
зв'язності, тобто логікою викладу, за якої не виникає суперечностей, а також
знання мовних засобів, якими можна оформити думку; виразність мовлення –
уміння естетично і оригінально висловлювати свої думки, використовуючи
засоби художньої виразності; знання та дотримання етикетних норм і правил
ділового мовлення. Цілеспрямоване формування комунікативних умінь
майбутніх менеджерів доцільно здійснювати послідовно за такими етапами:
підготовчий, рефлексивний, проективний, тренувальний і заключний. Кожен
етап передбачає реалізацію специфічних завдань і використання відповідних
форм, методів і прийомів підготовки студентів до професійного спілкування.
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Важлива роль у вдосконаленні комунікативних умінь майбутніх
менеджерів належить вивченню іноземної мови, яка містить широкі
можливості для розвитку у студентів професійно орієнтованих
комунікативних умінь і навичок, вивчення національних особливостей
ділового спілкування, норм і правил ділового етикету, збагачення лексичного
запасу. Основними умовами забезпечення комунікативного характеру
навчання іноземним мовам є його мовленнєва спрямованість,
функціональність, ситуативність і новизна. [3, с.81]
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СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ПРИ ПЕРЕДАЧІ
АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ
На сьогоднішній день питання перекладу економічних текстів не
вивчалось досконально. Цей тип перекладу завжди розглядався в рамках
науково-технічного перекладу. Але протягом декількох останніх років
переклад економічної літератури відокремлюється від науково-технічного
перекладу та є однією з найбільш актуальних у сучасному перекладознавстві.
Економічна терміносистема англійської мови є чисельною та розгалуженою,
що може викликати певні труднощі у процесі перекладу.
Дослідженню даного питання присвячено низку праць. Зокрема таких
науковці, як Соломчак Н.Ф., Дячук Т.М., Бужинська Ю.О., Артюх В.М.,
Козлюк В.О. у своїх працях розглядають економічну термінологію. Роботи
Чорновол Г.В. присвячені вивченню англізмів у сучасній економічній
термінології.
Переклад економічного тексту – комплексний процес. Для вірної та
точної передачі ідей треба не тільки знати у мові перекладу вірні слова, але й
придати їм відповідну гармонічну форму. Для цього у більшості випадків
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приєднуються ще й стилістичні фактори, які не можна не враховувати.
Перекласти означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що вже
виражено засобами іншої мови [1,с.10].
Розходження в семантичних системах різних мов – незаперечуваний
факт, який є джерелом багатьох труднощів. При перекладі економічних
текстів виникають такі проблеми.
– лексичні. Відсутність еквівалентів в мові перекладу деяким одиницям
похідної мови. Наприклад, американське слово storecheck не має еквіваленту
в українській мові. Воно має синонім – аудит, але аудит має трохи інший
відтінок. Аудит – це перевірка тільки фінансової та бухгалтерської звітності,
а storecheck окрім цього має на увазі перевірку обслуговування клієнтів,
зовнішній вигляд продавця, асортимент;
– стилістичні. Крім стилістично-нейтральних слів існують слова та
словосполучення, використання яких лімітовано певними жанрами та типами
мови. Наприклад, слово “call” в англійській мові має значення «називати»,
«визивати», «призивати», «скликати», «виклик», «телефонний дзвінок» та
інше. Проте, з розвитком біржової діяльності у нього з’явилось нове
значення, зафіксоване у словниках як «колл», «опцион колл» (тобто право
купити впродовж певного терміну цінні папери за обумовленою ціною з
попередньою виплатою премії), а з розвитком банківського діла – «вимога
банка позичальнику про дострокове погашення кредиту у зв’язку з
порушенням його умов»;
– граматичні. Відсутність тих або інших граматичних засобів в одній з
мов. Наприклад, деякі мови мають категорію подвійного числа тоді, як
англійська мова має тільки однину і множину. Стосовно англійської мови ця
проблема не є актуальна – деякі труднощі можуть викликати тільки категорії
перехідності та докононаного (недокононаго) виду.[2, с.203]
При перекладі економічних термінів застосовують прийом транскрипції
(транслітерації), але обмежено: з одного боку, він вимагає наявності в
терміна певної звукової будови й закінчення; з іншою, необхідне органічне
включення запозичення в систему понять відповідної галузі.
Транслітерація і транскрипція доречні, коли український еквівалент
відсутній у зв’язку з відсутністю такого явища в українській економічній
професійній сфері, а пояснення є надто громіздким, наприклад: hedger –
хеджер, hedging – хеджинг, хеджування, netting – нетинг, acceptor – акцептор,
акцептант. Транскрипція доречна й при перекладі терміна outsourcing, що
позначає передачу виконання господарської операції іншій організації (з
метою зменшення витрат і концентрації на основних видах діяльності). Він
не має українського еквівалента, оскільки механізм, що позначається ним, ще
не настільки давно поширився за кордоном, і поки практично не
використовується українськими підприємствами. Добір схожого за
значенням українського слова в даному випадку неможливий; описовий
переклад видається дуже громіздким, тому для перекладу терміна може бути
рекомендована транскрипція – аутсорсинг. Уживання цього прийому
перекладу демонструє тенденцію до інтернаціоналізації української
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економічної терміносистеми. І тому деякі економічні терміни, поширені в
різних мовах, запозичаються, а не пояснюються. Крім того, відомо, що
однією з вимог до терміна буде підпорядкування цим вимогам, навіть через
втрату певної метафоричності, яка притаманна деяким англійським
економічним термінам, наприклад: captive funds – кептивні фонди, а не
«захоплені у полон фонди». Транслітерація та транскрипція застосовуються
при перекладі власних назв, а також деяких абревіатур, наприклад: cif terms –
умови сіф, DAGMAR model – модель ДАГМАР. Деякі безеквівалентні
однослівні терміни беруть участь у формуванні складених термінів.
Досить часто в усному й писемному мовленні науковці використовують
іноземну лексику через недостатність знань словесного запасу рідної мови
або вживаючи модні англомовні терміни. Наприклад: замість слова
«торговець» – «трейдер» (англ. trader), замість «зацікавлені особи» –
«стокхолдери» (англ.stockholdres), замість «зв’язки з громадськістю» –
транскрибований англійський вислів «паблiк рилейшнз» (англ. public
relations). Однак, на нашу думку, варто здійснювати запозичення лише в тому
випадку, коли мова не має власного лексичного позначення для певного
поняття. На сьогодні ж більшіть термінів, які використовуються в економіці,
мають відповідники. Ще однією проблемою є те, що певні слова та поняття
не запозичаються, а просто перетягуються з іноземної мови. Даний процес
називається калькуванням. Калька – слово або вислів, будова (або значення)
якого відповідає будові (або значенню) слова чи вислова іншої мови, з якої
його взято. Наприклад, англійський термін «transaction costs»
використовується у вигляді кальки «трансакційні витрати», хоча українською
це «витрати на укладання і виконання договорів (контрактів)». Іноді ж
терміни транскрибуються, тобто пишуться кирилецею в українській
транскрипції. Наприклад, «девелопери» (англ. developers) чи «реінжиніринг»
(англ. reengineering).[3, c.90]
При перекладі менш формалізованої економічної літератури слід передати
думку, логіку, суть, послідовність міркувань. Наприклад, several levels of line
and staff position make up hierarchy of the company. Ієрархічна градація
компанії складається з декількох рівнів штабних та лінійних посад.
Але особливу увагу в економічній літературі треба приділяти
неологізмам. Коли перекладач вперше зустрічає неологізм, він звичайно не
має уявлення про поняття позначене ним, цьому значення
неологізму доводиться з’ясовувати з контексту. При письмовому перекладі
контекст, зазвичай, доволі інформативний. Нові слова, як правило,
з’являються на базі вже існуючих у мові слів та морфем. Їх аналіз може
надати перекладачу серйозну допомогу. Для цього треба добре знати засоби
словотворення в англійській мові [4, с.67]
Питання перекладу економічної літератури неодмінно повинно бути
досліджене глибше, бо в теорії перекладу не вистачає саме теоретичних
основ економічного перекладу. З іншого боку випускається багато матеріалу
з перекладу економічних текстів прикладного характеру.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ
В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ
Багато успішних бізнесменів прагнуть відвідати лекції чи майстер-класи
для того, щоб ознайомитися з мистецтвом ведення ділових переговорів,
оскільки від вдалих переговорів певною мірою залежить успіх компаній.
Ділові переговори спрямовані на вирішення певних проблем і передбачають
укладання договорів, угод, контрактів між двома чи більше учасниками,
інтереси яких частково збігаються, а частково - розходяться. Необхідно
враховувати також і те, що між учасниками можуть бути розбіжності не
тільки в інтересах, але й в самому баченні проблеми, яка повинна бути
вирішена в ході переговорів, ставленні до переговорів, рівні їх культури та
багато іншого. Особливостей проведення міжнародних ділових переговорів є
досить багато, тому можна їх визначити та порівняти на прикладі Німеччини
та України.
Останнім
часом
в
Україні
значна
кількість
вигідних
зовнішньоекономічних проектів залишаються нереалізованими. Однією з
найсуттєвіших причин провалу цих проектів є відсутність в українських
менеджерів знань та умінь про те, як встановлювати контакти, враховувати
національні та психологічні особливості іноземних партнерів, дотримуватися
ефективної тактики ведення переговорів, індивідуальної бесіди, презентації
тощо. Так, ще у 1936 році Дейл Карнегі писав: «Успіхи тієї чи іншої людини
у її фінансових справах на 15% залежать від її професійних знань і на 85% –
від її вміння спілкуватися з людьми» [1, с. 135].
З огляду на нетривалий період самостійного розвитку України, а також
незавершеність і суперечливість становлення української політичної еліти,
український стиль ведення переговорів перебуває у стадії формування. На
процес його становлення впливають також типові властивості національного
характеру української нації і національного характеру інших великих етносів,
що проживають в Україні.
Насамперед до проблем ведення вітчизняного бізнесу можна віднести:
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- комплекс «неповноцінності», покірність, страх ризикувати;
- психологія «не переможця», а того, хто завжди зазнає поразки до
початку гри.
- нездорове бажання «розтоптати», принизити, невміння шукати
компроміси.
- відсутність іміджу ділової людини, підприємця, що виражається в
стилі мислення та спілкування, манері одягатися, поводитися.
- прагнення до обмеження конкуренції, монополізму, опорі на «блат».
Українці відкриті і доброзичливі люди. Вони звикли емоційніше, ніж в
інших країнах, відноситься до спілкування в цілому і в бізнес-середовищі
зокрема. В Україні не люблять під час переговорів строго дотримуватися
теми порядку денного, а частина бесіди може бути присвячена зовсім не
бізнесу. Часто намагаються встановити емоційний контакт з діловими
партнерами або зі своїми колегами в неробочий час за вечерею в ресторані
або спільно відвідуючи будь-які культурні або спортивні заходи. Однією з
найяскравіших рис українського характеру є балакучість, що
супроводжується експресивною жестикуляцією. Також варто зауважити, що
недостатня досвідченість українських бізнесменів призводить до того, що під
час переговорів вони часто не готові до несподіванок.
Вивчаючи німців можна стверджувати, що вони більше часу приділяють
плануванню своїх зустрічей, майже в кожного є приблизний план
переговорів, що передбачає можливі відхилення та можливі наслідки і
результати. Німці відрізняються працьовитістю, старанністю та
пунктуальністю, ощадливістю і раціональністю, організованістю та
педантичністю,
скептичністю,
серйозністю
та
прагненням
до
упорядкованості.
Ділові переговори ведуться в Німеччині часто в дуже формальній
обстановці. Запрошення надсилається на кілька тижнів або й місяців раніше,
і, як правило, також містить деталі порядку денного. На зустрічі приходять в
класичному одязі і мають діловий зовнішній вигляд, адже перше враження
тут дуже важливе. Пунктуальність це перше, на що звертають увагу німецькі
ділові партнери. За неможливості вчасного прибуття на зустріч, важливо
обов’язково проінформувати ділових партнерів і партнерів по бізнесу про це
та вибачитись [2]. Особливістю ведення переговорів в Німеччині є також те,
що учасники дотримуються чіткого плану їх проведення, тобто питання
обговорюються послідовно, вони досить офіційні та професійні і цього ж
вимагають від своїх партнерів. Переговори можуть поводитися досить
жорстко, але при цьому створюються гарні умови для їх ведення:
приміщення, необхідне обладнання тощо.
До недоліків ведення переговорів німців можна віднести їх надмірну
стриманість та похмурість, відсутність почуття гумору та різкість в оцінці
позицій партнера. Вони занадто прискіпливі до зовнішніх атрибутів етикету:
строгого одягу, чіткого додержання регламенту переговорів, підкресленої
ієрархічності між колегами різного рангу, звертання тільки за прізвищем.
Проте все це німці розцінюють як ознаку поваги до партнера.
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Отже, аналізуючи особливості ведення ділових переговорів в Україні та
Німеччині, розуміємо, що, як і українці, німці теж мають певні недоліки у
веденні ділових переговорів, проте є більш підготовленими та
організованими. Ментальність, етикет та манери спілкування народів обох
країн є зовсім протилежними. Все, що для українців у комунікаціях є
загальноприйнятим, – для німців є дивним та неприйнятним, і навпаки.
Таким чином, для досягнення високого рівня у налагодженні ділових
контактів як всередині країни, так і в зовнішньоекономічних відносинах,
українським бізнесменам необхідно багато працювати над собою та
удосконалювати вже наявні навики ведення ділових переговорів.
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ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНІ ЕВФЕМІЗМИ
В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Політична коректність (явище як культурно-поведінкове, так і мовне)
передбачає необхідність звільнення мови від тих мовних одиниць, які
зачіпають почуття, гідність індивідуума, а точніше необхідність знайти
нейтральні і позитивні евфемізми. Явище зародилося в англійській мові,
активно розвивається і є предметом досліджень багатьох учених.
Проблемою політично коректних евфемізмів у сучасній англійській мові
займалися такі вчені: Потапова Н.М., Гальперін І.Р., Заботкіна В.І.,
Родченко А.В., Панова В.В., Тер-Мінасова, С.Г. та інші.
Багато робіт присвячено вивченню евфемізмів, і в трактуванні,
запропонованої кожним окремим лінгвістом, є свої особливості, але в
основному всі визначення зводяться до єдиного розуміння і єдиного подання
про значення і функції евфемізмів. Під евфемізмами розуміються також
оказіоналізми, що зустрічаються лише в певному контексті, заміни одних
слів іншими з метою спотворення або маскування справжньої сутності
позначуваного слова. У багатьох визначеннях евфемізмів на перший план
виходить прагматичний аспект.
Як визначає Гальперін І.Р. евфемізми як «слова або вирази, що
вживаються для заміни неприємних слів або виразів на більш підходящі в
загальноприйнятому сенсі» [1, с.128]. Дане визначення цілком правильно
відображає сутність евфемізму в цілому, але не містить точного наукового
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визначення. Заботкіна В.І. дає наступне визначення евфемізмів - це «тропи,
засновані на непрямому, ввічливому, пом'якшувальному слові або
словосполученні, ужитому в прагматичних цілях (ввічливість, делікатність,
благопристойність)» [2, с.56]. Родченко А.В. вважає евфемізмом «будь-який
засіб, що сприяє імплікаціюванню негативної оцінки компонента змісту
висловлювання» [5, с.9].
Отже, евфемізм (від грец. Eo - «красиво» і phemo «говорю») - це
відносно нейтральне за змістом і емоційним «навантаженням» слово або
описовий вираз, зазвичай використовується в текстах і публічних виступах
для заміни інших, що вважаються непристойними або недоречними, слів та
виразів. Сутність евфемізму полягає в тому, що грубі і незручні, непристойні
слова і вирази замінюються більш м'якими.
На думку дослідника Н.М. Потапової, «евфемізм - це одиниця, що
володіє деякими основними ознаками: семантичною невизначеністю,
негативною оціночною, естетичною або стилістичною забарвленістю
денотата, що вимагає поліпшення, здатністю створювати позитивні або
нейтральні конотації внаслідок свого вживання, збереження істинності
висловлювань» [4, с.12].
Потапова Н.М. виділяє ряд ознак, що відносять мовну одиницю до групи
евфемізмів, серед них [4, с.14]:
− семантична невизначеність;
− здатність викликати негативні емоції у мовця;
− створення нейтральній конотації;
− збереження істинності висловлювання;
− непрямі найменування.
Говорячи про політкоректні евфемізми, слід зазначити, що більшість із
них представляють евфемістичні синоніми і евфемістичні перифрази, які
закріплені в словниках.
Доцільно також зазначити, що вся політкоректна лексика, що носить
описовий характер, тобто є перекручуванням, може бути віднесена до так
званих фразеологічних сполученнь, в них складові елементи зберігають своє
значення, але поєднуються тільки з певними словами, тому їх не можна
довільно змінювати [6, с.130]. Наприклад, refuse collectors (автомобілі для
збору сміття), first nation (індіанці), undocumented residents (незаконні
іммігранти), aurally inconvenienced (має проблеми зі слухом), hairdisadvantaged (з лисиною).
З припущення Two First Nation toddlers perish in burning house after
volunteer fire department declines to respond (Двоє малюків-індіанців загинули в
палаючому будинку після того, як добровільна пожежна охорона
відмовилася виїхати на виклик.) ми можемо бачити те, яким чином
функціонує евфемізм, який є політкоректним. Слід зазначити, що автор не
дає ніяких пояснень, отже, фразеологізм відомий колу читачів, для якого
призначене повідомлення [6. c. 138].
Класифікація політично коректних евфемізмів опрацьована в
дисертаційній роботі Панова В.В. Вчений пропонує поділяти такого роду
евфемізми на дві групи, які, в свою чергу, діляться на кілька підгруп.
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До першої групи належать евфемізми, які відображають саму ідею
політичної коректності. Вони використовуються з метою виключення всіх
можливих видів дискримінації. Панов В.В. виділяє наступні підгрупи
[3, с.91-96]:
1. Евфемізми, що виключають расову та етнічну дискримінацію: Arab
(евфемістичне найменування євреїв), Ethnic Cuisine (евфемістично
найменування кухні того чи іншого народу, оскільки слово foreign
асоціюється у реципієнтів з чимось чужим, далеким, незнайомим, ethnic
виступає свого роду синонімом для найменування рис різних культур).
2. Евфемізми, створені з метою підвищення статусу жінки і
виключення проявів сексизму в мові: Unpaid sex worker (дівчина, дружина),
domestic engineer (домогосподарка).
3. Евфемізми, створені для уникнення дискримінації за соціальним
статусом: Behaviorally challenged (злочинець).
4. Евфемізми, що уникають вікову дискримінацію: Golden ager (літня
людина).
5. Евфемізми, спрямовані проти дискримінації за станом здоров'я:
Physically Challenged (має проблеми з фізичним здоров'ям), Pathologically
High-Spirited.
6. Евфемізми, спрямовані проти дискримінації за зовнішнім виглядом:
Visually Challenging (з незвичайною зовнішністю), Vertically Challenged (з
нестандартними пропорціями), lookism (тенденція оцінки та ставлення до
людини по тому, як він виглядає).
7. Евфемізми, пов'язані із захистом навколишнього середовища,
тваринного світу тощо Companion animal (домашній вихованець).
Друга група містить евфемізми, які певним чином співвідносяться з
ідеями політичної коректності, вони використовуються, щоб пом'якшити
негативні фактори, а також, щоб маніпулювати громадською думкою, в
певних випадках. У цій групі вчений виділяє [3, с. 91-96]:
1. Евфемізми, що відволікають від негативних економічних чинників:
Negative employee situation (негативна кадрова ситуація), layoff, downsize
(тимчасове звільнення працівників), headcount adjustment (регулювання
чисельності персоналу), counsel out (скорочення), make redundant
(скорочення штату), let go (звільняти із займаної посади), dismiss (звільняти
від роботи), terminate (завершувати трудові відносини).
2. Евфемізми, спрямовані на прикриття антигуманної політики
держави, особливо агресивних військових дій: Population Transfer
(переміщення населення), Freedom fighters (борці за свободу, терористи),
Military Police Action (військові дії, що проводяться поліцією).
Отже, проаналізувавши політкоректні евфемізми, можна дійти висновку
про те, що, незважаючи на прагнення уникнути дискримінації за тією або
іншою ознакою, зберегти істинність висловлювання, описані номінації
водночас акцентують на особливому статусі тієї чи іншої людини. Вживання
політкоректних евфемізмів позитивно впливає на процес комунікації,
допомагає уникнути конфліктів у суспільстві та демонструє ввічливість та
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прагнення до порозуміння, надає емоційній забарвленості спілкування
позитивного відтінку. Політкоректні евфемізми відображають світогляд і
моральні цінності суспільства, допомагають збагнути специфіку мовної
культури.
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USING AUGMENTED REALITY TOOLS
IN THE ESP CLASSROOM
Augmented reality is a live direct or indirect view of a physical, real-world
environment whose elements are augmented (or supplemented) by computergenerated sensory input such as sound, video, graphics or GPS data. It is related to
a more general concept called mediated reality, in which a view of reality is
modified, possibly even diminished rather than augmented, by a computer.
Boeing researcher Thomas Caudell coined the term augmented reality in 1990
to describe how the head-mounted displays electricians used when assembling
complicated wiring harnesses. One of the first commercial applications of the AR
technology was the yellow "first down" line that appeared in televised football
games in 1998. Today, Google glass and heads-up displays in car windshields are
perhaps the most well-known consumer AR products, but the technology is used in
many industries including healthcare, public safety, gas and oil, tourism and
marketing [2, p.12].
World augmented reality means the process of solution via matching the
objective reality and virtual reality, which is created with the help of the
computer.This technology is so popular in different areas primarily in tourism,
TV, advertising. The most important characteristics of augmented reality are:
symbiosis of virtual and real life. Virtual objective reality is an important
component of the real world; visual additions on the computer screen, telephone
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or smartphone used for designing and administrating virtual objects; the borders
between real objects and digitized information are erased; every material object
can be hyperlinked, so our world would be converted onto the giant user interface
[1, p.112]. Therefore, augmented reality replaces the real world with a simulated
one. Augmentation is conventional in real time and in the semantic context with
environmental elements, such as sports scores on TV during a match. With the
help of advanced AR technology (e.g. adding computer vision and object
recognition) the information about the real world of the user
becomes interactive and digitally manipulable. Information about the environment
and its objects is overlaid on the real world. This information can be virtual or real,
e.g. seeing other information which is sensed or measured such as electromagnetic
radio waves overlaid in exact alignment with their location in space [3, p.223].
If virtual objects are placed upon a real picture, it will need connection with
the use of additional sensors from the smart phone (such as GPS) to create
augmented reality environment. Using information about location, the user can
navigate through the Augmented Reality World. If the virtual objects have a direct
link with the real world, they will need additional information about the object.
This problem can be resolved by special apps on mobile phones or special function
recognition.
At present there are many example of effective use of AR. The terracotta
brickwork of the Great Wall of China transfixes a group of students, who reach out
to touch the stone in front of them. But these children are not in East Asia. Instead,
they have been magically transported to the historic monument by a virtual reality
(VR) headset. They are using Expeditions, a new classroom initiative unveiled by
Google. The inexpensive cardboard contraption – literally a folded piece of
cardboard with lenses attached – turns a smartphone into a VR viewer [4]. More
than 100 classes have already used it to transport students to places such as Verona
in Italy to study Romeo and Juliet and California to explore a coral reef. This
viewer is one of a growing number of “wearables” – a fuzzy term that refers to any
device you can wear (think headsets, fitness trackers and smartwatches) – that
could soon be a regular fixture in classrooms.
It is still early days and few schools are even aware of this new breed of
devices. But as the technology becomes more advanced, less expensive and more
accessible, opportunities will grow. Many up-and-coming devices fall into the
wearables category, from VR devices to augmented reality (AR) gear like
Microsoft’s HoloLens. Whereas VR creates a completely contained digital
experience, AR overlays digital graphics on top of the real world – enabling you
to, among other things, play Minecraft on your living room table. Then there are
“life-logging” devices like Autographer or Narrative Clip – tiny cameras that
capture snapshots of the day and provide an edited highlight reel of photos every
evening.
Brain-sensing headband Muse, meanwhile, can indicate how the class reacts
to certain activities, and which are most conducive to learning. It works by
monitoring brain signals in the same way that a heart rate monitor tracks your
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pulse. When Muse spots patterns that equate to distracted thoughts, it uses audio
prompts to get you back on track – the aim is to train your brain to stay focused.
To summarize, the process of creating virtual objects with the help of digital
cameras and computers or camera on the mobile phone opens new possibilities in
the ESP classroom. Augmented reality is the integration of digital information with
the user's environment in real time, unlike virtual reality, which creates a totally
artificial environment, augmented reality uses the real environment and overlays
new information on the top.
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Проблема професійних якостей є однією з найбільш актуальних у всі
часи розвитку суспільства. Перед керівником будь-якої установи чи
підприємства завжди стояло питання підбору співробітників, які б не лише
знали свою справу а й ефективно працювали. Адже знання своєї справи не
гарантує високої працездатності, вміння взаємодіяти з колегами та т. ін.
Значний внесок у вирішенні питань підготовки вивчення проблем
формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців
внесли С. А. Арзуханова, Д. Н. Годлевська,О. Ю. Загородна, І. В. Калягіна,
Е. П. Кобелєва, В. П. Черевко і, зокрема, студентів економічних
спеціальностей Л. А. Кочіна, І. В. Куламіхіна, Т. А. Кукарцева,
О. Б. Шломенко,І. Д. Ярощук.
Проаналізувавши ринок праці, можна побачити, що професія
«економіст» – одна з найбільш затребуваних. Економісти працюють у всіх
сферах діяльності. Жодне підприємство, фірма чи компанія не зможе
працювати без економістів. Вони працюють усюди, де необхідно планувати,
розраховувати, аналізувати та контролювати господарчу діяльність
підприємства, його прибутки та витрати, визначати перспективи на майбутнє.
Успішність виконання завдань професійної діяльності економіста
визначається не лише його здатністю аналізувати та контролювати хід і
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результати функціонування економічних процесів певної установи чи
підприємства, а й умінням налагоджувати комунікативну взаємодію.
Особливо зросла потреба у спілкуванні серед економістів як необхідність
обміну інформацією під час сучасної економічної кризи в Україні. Нині
фахівець економічного профілю витрачає на спілкування (переговори,
наради, службові телефонні розмови тощо) більшу частину свого робочого
часу.
О. Бодальов, Л. Петровська, Є. Сидоренко трактують комунікативну
компетентність як властивість особистості, що містить розвинуті
комунікативні здібності та сформовані уміння і навички міжособистісного
спілкування. Л. Петровська, зокрема, визначає комунікативну компетентність
як сукупність навичок та умінь, які необхідні для ефективного спілкування.
Є. Сидоренко стверджує, що складовими комунікативної компетентності є
комунікативна здатність, комунікативні вміння та комунікативні знання, що
адекватні комунікативним завданням та достатні для їх вирішення.
Комунікативна компетентність економіста – це його здатністю здійснювати
завдання професійно-комунікативної діяльності, орієнтиром у виборі тих
засобів спілкування, які є найбільш ефективними для вирішення певної
професійної ситуації, та основою результативної комунікативної взаємодії.
Отже, комунікативна компетентність сприяє успішному перебігу процесу
спілкування суб’єктів навчального та виробничого процесу, оскільки є
сукупністю здібностей, умінь і знань, що допомагають у досягненні
поставленої
комунікативної мети в контексті діалогічної взаємодії
людей [ 4, c. 43].
Комунікативну компетентність можна розглядати як складне утворення,
в структуру якого входять:
1) когнітивний компонент знання вербальних і невербальних засобів
спілкування, знання особливостей, структури, функцій професійного
спілкування;
2) мотиваційно-ціннісний компонент
це готовність до реалізації
комунікативної компетенції в професійному спілкуванні;
3) вольовий компонент що забезпечує уміння впливати на слухачів,
керувати їх увагою;
4) емоційний компонент – вміння керувати своїми емоціями в процесі
спілкування;
5) поведінковий компонент
вміння реалізовувати комунікативні
компетенції
безпосередньо в умовах професійного і ділового
спілкування [2, c. 76].
Основними складовими комунікативної компетентності майбутніх
фахівців з економіки є:
- володіння мовними якостями та особливостями мовленнєвої
поведінки;
- ефективне використання жанрового розмаїття професійного мовлення;
- володіння логічними й мовними засобами аргументації;
- знання законів спілкування в різноманітних ділових та професійних
ситуаціях;
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- уміння вести телефонні розмови, ділові бесіди, ділове листування тощо
Характеризуючи таке явище як комунікативність особистості, автори
тренінгу "Розвиток комунікативності" тренінгового центру "Сінтон"
(Москва) відзначають, що це явище необхідно розглядати не тільки як
сукупність деяких характерологічних властивостей і якостей, що дозволяють
здійснювати процес спілкування, але і як компонент мотиваційно-потребової
сфери. Це передбачає, що комунікативність вимагає наявності відповідної
спрямованості особистості, певною соціально-професійною і моральною
вагою особистості, її потреби, інтереси, переконання, ідеали і відповідних
ціннісних орієнтацій, як правило, не мотивуючих безпосередньо поведінку, а
виконують координуючу функцію, в тому числі і "фільтруючу".
Комунікативність в цілому визначається такими компонентами, як
комунікативна активність, емоційна реактивність у спілкуванні,
комунікативна впевненість, комунікативний об'єкт. При цьому розвиток
комунікативності починається з формування у людини такої спрямованості
особистості, при якій цінність людського спілкування знаходиться не на
периферії, а в центрі системи ціннісних орієнтацій людини, що відповідає
вимогам сучасної освітньої парадигми [3, c. 42].
Таким чином, економіст повинен вміти виражати власну думку різними
способами, вловити основний аспект сказаного, переконати оточуючих у
власній правоті та ін. Але реалії нашого часу такі, що професійний економіст,
який хоче отримати добре місце роботи і успішно просуватися кар’єрними
сходами, повинен добре володіти ще й іноземними мовами, зокрема –
англійською. Адже грамотний економіст повинен постійно поліпшувати
власну кваліфікацію, знайомлячись з спеціальною літературою та
періодичною пресою економічного напрямку, яка найчастіше зустрічається
саме англійською мовою. Крім того, сучасна молодь налаштована на роботу
у сумісних підприємствах або і закордоном. Тому спеціалісту необхідне
вільне володіння англійською мовою. Адже це безпосередньо впливає на
кар’єрний зріст та рівень заробітної плати [1, c. 7].
Отже, формування професійної компетентності є тривалим процесом.
Саме поняття «професійна компетентність» являє собою спроможність
реалізації спеціалістом усіх компонентів професійної діяльності завдяки
своїм знанням, навичкам, умінням, здібностям і психічним властивостям.
Майбутній економіст повинен усвідомити, що вміння вести професійний
діалог на належному рівні входить в коло його безпосередніх обов'язків.
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E-LEARNING PLATFORMS IN THE ESP CLASSROOM
The abstract deals with the effective ways used in the ESP classroom within
the approach based on the application of social tools to enhance the educational
process. The authors state that social networks such as Twitter, Facebook,
YouTube, Skype and others provide students with information and answers in a
quick and effective way. Apart from the educational purposes, social networking
tools and platforms are a great way to build team spirit in a group or study year, as
they help keep connections within the academic community. Using social tools for
instruction offers wider possibilities for the students and teachers as they aim at the
practical aspects of training students’ communicative skills.
The fact that creative companies have found ways to leverage social tools for
learning that go beyond the traditional approach is a reality now: online systems
are of great importance and practical use for discussion forums, employees, and
marketing materials. So the idea that learning means staying at a desk listening to a
teacher is getting old-fashioned, moreover, it is considered not to work in the
language classroom properly, as learners should not be passively waiting for
information to be delivered unto them by an expert. At the moment the learning
process means being engaged in a community, through social and often informal
interaction and involvement.
Current understanding of the learning process based on the realization that
studying is not only about how to do things, but how to get things done, and how
and where to find people and information needed, calls for the radical changes in
the approaches and methods used in the classroom. In other words, technology has
finally caught up with learners’ needs. Students can easily access free, fun,
popular, easy-to-use tools like Facebook and YouTube, which they can reach from
their phones or tablets. This is generating a big shift from the idea of trainercentered to learner-centered language instruction [1, 3]. Moreover, with all the
amount of information to process 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, so many training departments start leveraging these technologies
to deliver just-in-time instruction and performance support.
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One of the pioneers in the field is the Enterprise Social Networking that provides
a wonderful means of enhancing formal learning. For instance, there might be support
provided for 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
[2]. E-learning courses offer excellent opportunities for discussions, they help students
conduct simple evaluation and apply what they have been covering in the classroom.
Social platforms can be used as part of the educational atmosphere, they 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. In addition to formal training sessions or online 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 classroom trainings, can also be brought in to inspire or teach new
learners: an inspirational audio or video clip that can be viewed at the beginning or
end of the course can be watched by the members of the group to give an extra
boost to the learners to perform better.
Such learning platforms as wikis or blogs can be used for discussing and
reflecting on new knowledge or skills gained in the classroom. Besides they offer
more possibilities for students with different language efficiency. Some students
can be assigned topics to write on and then their entries are discussed. As for larger
groups, however, these exercises can prove to be too extensive so a kind of reading
list can be prepared on the blog or wiki with a follow-up discussion on the
assigned topic in the classroom or on the social platform itself through chat or
audio-, videoconferencing.
Most modern devices nowadays have built-in social platforms, making sure
that the information shared is safe and secure. They also have built-in media
players to play audio or video files. Students who have advanced knowledge and
experience in the same area of work can be engaged in the social learning group.
They can be encouraged to share their experiences, tips and accomplishments on
the social platform. Social tools such as discussion boards can be dedicated to
address the questions and issues characteristics of the introductory stages of the
training process while chat sessions can be conducted with experts or trainers that
the learners can join in for an interactive session at the final stages.
To sum up, social networks that are getting more importance in the ESP
classroom are considered to be the tools to access knowledge, database, and
expertise. The role of Google that provides numerous links is hard to overestimate
due to its informative and social significance: its educational potential is an
effective way to enhance communication, reinforce learning, gain general and
special knowledge.
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Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Соціально-економічний
розвиток
суспільства
залежить
від
максимального використання трудового потенціалу країни.
Економічна криза України пагубно позначається на зайнятості в країні.
Рівень безробіття достиг максимума за всі роки незалежної України. В
лютому 2016 року кількість безробітних складала 508,6 тис. осіб, що складає
1,2% працездатного віку населення. Що стосується Харківського регіону, то
в лютому 2016 року було зареєстровано 29,6 тис. осіб, що складає 1,7% до
населення працездатного віку.
Значну питому вагу серед безробітних складає молодь. За методологією
Міжнародної організації праці рівень безробітних працездатного віку
України виріс на 9% порівняно з 2015 роком і складає 490 тисяч осіб (2% від
працездатного віку населення), при цьому рівень безробіття серед молоді до
25 років виріс майже до 23% . В країнах з розвинутою економікою сукупний
рівень безробіття на початок 2016 року складає майже 14% .
В сучасних умах ситуація в Україні складається таким чином, що
державі доводиться вчиняти активні заходи для стабілізації ринку праці, а
молодь – його невід’ємна частина.
Для того, щоб зменшити проблему працевлаштування молоді в цілому
необхідно змінити систему державних замовлень. В січні 2016 року вступило
в силу положення Закону «Про вищу освіту», про укладення договору на
навчання за кошти державного бюджету між державними замовниками, у
сфері управління яких перебувають ВНЗ, і самими вузами за результатами
вступної кампанії.
80% від загальної кількості бюджетних місць для бакалаврів
розподілятимуть на підставі показників минулого року і заявок університетів.
Решта 20% - за підсумками подачі заяв під час вступної кампанії. У
пріоритеті будуть ті вузи, в яких буде більше наплив абітурієнтів з хорошими
результатами ЗНО.
В Україні назріла дійсна необхідність в здійсненні дієвих реформ в
освіті, які повинні носити комплексний характер. Державне замовлення
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повинно носити адресний характер і враховувати реальні потреби
суспільства в спеціалістах певного кваліфікаційного та професіонального
рівнів. Для цього необхідно враховувати потреби ринку праці.
Не менш важливою проблемою, від рішення якої буде залежати
працевлаштування випускників – проблема підвищення якості освіти. Для
цього необхідні значні кошти. Витрати на Міністерство освіти в бюджеті
2016 року заплановані в об’ємі - 25,9 млрд. грн (проти 25,4 млрд. грн в 2015),
об’єм субвенцій – 44,7 млрд. грн (проти 49,4 в 2015).
Міністерство освіти України від самого початку подало бюджетний
запит в Міністерство фінансів, яке передбачало виділення на освіту і науку в
2016 році близько 124 млрд гривень.
Витрати на освіту у Франції складають 130 млрд євро (3 трлн 822 млн
грн, питома вага яких складає близько 1,3% ВВП), в Італії 60 млрд євро (1
трлн 764 млрд грн - близько 0,78% ВВП), у Германії 160 млрд євро (4 трлн
705 млрд грн - близько 1,5% ВВП), у Великобританії 80 млрд євро (2 трлн
352 млрд грн - близько 1,18% ВВП), в США 1 трлн 200 млрд євро (35 трлн
288 млрд грн - близько 7,5% ВВП).
Фінансування освіти України кожного року урізується і не передбачає
інвестицій у розвиток навчальних закладів, без чого важко починати будь-які
реформи.
Значною проблемою для сучасних ВНЗів також є практична
направленість навчання, зміцнення зв'язку з практикою відповідно до
майбутньої спеціальності студентів.
В ТОП-5 українських ВНЗів за якістю освіти, готовність випускників до
роботи і працевлаштуванню ввійшли Київський національний університет ім.
Тараса Шевченка, КПІ, ХПІ, Харківський національний університет ім.
В. Н. Каразина і Київський національний економічний університет ім.
Вадима Гетьмана. КНТЕУ в даному рейтингу посідає 11 позицію із 30
кращих ВНЗів України. В світовому рейтингу ВНЗів за таким показником як
працевлаштування випускників 1 місце займає Harvard Univ. (USA), 2 – Yale
Univ. (USA), 3 - Univ. of Cambridge (Great Britain).
Соціальна політика повинна передбачати заходи, направлені не на
підвищення розміру виплат по безробіттю, а забезпечення максимальної
зайнятістості населення.При формуванні економічної політики держава
повинна враховувати інтереси працедавців і робітників. Потрібно скласти
централізовану
програму
щодо
подолання
безробіття
як
на
загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях.
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PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE TRAINING AS A FORMATION
FACTOR OF PROFESSIONAL VALUES OF FUTURE ECONOMISTS
As essential value component of professionalism while analyzing the latest in
the light of foreign language training, we consider professional culture to which we
refer the culture of professional communication and informational analytical
culture as valuable components of professional culture.
Professional culture in our understanding is the adapted to the practical needs
of businessmen end economists moral demands of cultural community to the work
style, appearance, knowledge of basic ethical concepts and skills to use them,
including ethical negotiating, discussion, documentation, ethical methods of
competition and so on.
Culture of professional communication as the value component of
professional culture is formed by influence of traditions and specific historical
conditions of specific country. It is regulated primarily by certain rules of behavior
(business etiquette) and speech etiquette.
Outlining these professional values we presume that profession “economist”
includes a large number of specialties which are divided into two groups:
1) those who deal with numbers – accountant, analyst, auditor, economistmathematician, economist-planner;
2) those who deal with people – manager, marketer, businessman, financier.
[3]
To the first professionals’ category written communication is more typical:
business letters, documents that fixing social and legal relations – contracts
(agreements), pacts, various types of supporting documents, protocols, reports,
statements, policy papers, business plans and the others. It means that the
economist has to master specific official business style of language.
It should be noted in this connection that in the field of written
communication most evident feature of business communication is regimentation,
namely the submission to certain restrictions defined by national and cultural
traditions, professional and ethical standards and so on. It means that the rules of
professional communication in Ukraine can not be applied to other languages. [2]
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Mastering a specific style of foreign language written communication and
comparing it with the style of official business communication in native language
will develop and improve the latest and orient future specialist on the need of such
value acceptance as culture of written communication.
As for the second category of specialists, along with the mandatory mastering
of official business written communications, they also need to form an oral
communication culture with all its features. [5]
The whole atmosphere of foreign language training in the higher education
establishments must be imbued with value marks. It is at the foreign language
lessons through appropriately selected teaching materials, methods and techniques
of training students are able to perform the role of businessmen as other production
cultures representatives demonstrating appropriate professional culture of oral
communication in simulated situations close to real life, etc. All this composes a
professional reputation. [1]
It is about the formation of integrated professional culture of expert in
students’ minds by means of foreign languages a value which is enriched and
supplemented by each mononational professional culture. For example, students
receive information on the professional culture logic in different countries. In
particular, the Benelux countries work in the logic of consensus; in Germany the
logic of the contract is extended; for the USA logic of paternalism is characterized;
France works within the code of honor and so on.
To value components of a professional culture, we also carried informational
analytical culture. We consider such value orientation of future specialists as
justified. We proceed from the fact that the main areas of work for the economists,
which require the usage of knowledge and skills in informational communicative
technologies branch are: electronic documents, work with packages of applied
programs within the international standards. [4]
As we see, the economist’s profession involves working with large volumes
information. Therefore the most important value for the economist is analytical
skills, namely the acquirement of informational analytical culture. This value is
acquired as well in the process of skills development at the lesson in special
subjects, as in the process of formation of foreign language professional
informational communicative competence.
References:
1.Vorozhtsova I. “Fundamentals of linguistics. Textbook for students of higher
educational institutions, students majoring in “Philology” , “Theory and Methods
teaching foreign languages”, “References”. - Izhevsk: Udmurt State University,
2013. -113 p.
2.Kremen V. “Education and Society in synergistic paradigm thinking and
Pedagogy psychology”, Bulletin NAPS Ukraine (Scientific and theoretical
Newsletter National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine). - № 2 (75),
2014.
3. Romanovsky A. “Problems of education in future business ethical standards of
behavior for successful professional activity” // “Education and management”,
2014 - T. № 1-2. p. 95-106.
556

4. Rubtsov A. “Axiological approach as the productive base for development of
language learning in educational stages” // Saint - Petersburg: Russian state
pedagogical university of Herzen - Number 83, 2013. - p.179-184.
5. Tymoshchuk G. “Theoretical aspects of professional values of economist”.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pipo/2012_37/12tavepv.pdf
Леонід Гриньов
Науковий керівник: Самохвал О.О., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
DIR PRAKTISCHE ANWENDUNG VON FREMDSPRACHEN DURCH
ZUKÜNFTIGE EXPERTEN DES TOURISMUS IN DEN SCHULUNGEN
Fremdsprachen spielen im Leben eines jeden Menschen eine sehr große
Rolle. Mit ihrer Hilfe können wir Horizont erweitern, mit den Bewohnern anderer
Länder kommunizieren, sich einer anderen schließen, mit unserer Karriere
bergaufgehen und einen neuen Blick auf die Welt schaffen. Fremdsprachen in
Hochschulen sind wichtig für das Lernen, vor allem für Profis des Tourismus.
Unter den heutigen Jugend ist der Trend eine zweite Fremdsprache zu erlernen
erkennbar, da sich ein Verständnis ausgebildet hat, dass sie wirklich eine wichtige
NIsche in unserem Leben einnehmen. In der gegenwärtigen Phase der Entwicklung
des Tourismus in der Ukraine gibt es einen Bedarf an "Management des
Tourismus." Zukünftige Fachkräfte lernen nicht nur Fremdsprachen, sondern auch
verbessern ihre Fähigkeiten. Um noch besser die Fremdsprachen zu erlernen und
ihre Kenntnisse zu vertiefen bieten die den Studierenden Trainings an.
Training - interaktive Form des Lernens, die das Wissen vermitteln soll,
bedeutet theoretische Vorträge und Planspiele, gefolgt von Analysen und
praktischen Übungen, die zu der Entstehung und Entwicklung bestimmter
Fähigkeiten führen.
Unter den aktiven und interaktiven Lern gehört wichtige Rolle den
Gruppentraining, die oft in der Lehre die Geisteswissenschaften verwendet werden.
Doch für erfolgreiche Beherrschung von interaktiven Lehrmethoden einschließlich
der Methode der Ausbildung der Lehrer ist es mehr Ausbildungseinrichtungen in
dieser Arbeit notwendig[1].
Durchführung von Schulungen ist immer mit folgenden Zielen verbunden:
den Erwerb von Kenntnissen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
die Entwicklung von Einstellungen, die das Verhalten und die
Kommunikationsfähigkeiten, Korrektur und Entwicklung der Beziehungen, die
Unterstützung für einzelne Anzeigen und aktive Persönlichkeiten.
Das Hauptziel des Trainings ist duch Aufgabe und Inhalt des Trainings verursacht
und kann mit den Methoden der Diskussion, Brainstorming, Rollenspiele,
Diskussion, Microgroups Probleme und Lösen der Situations Probleme umgesetzt
werden. Für Manager des Tourismus ist es so wichtig, Fremdsprachen zu erlernen
da sie in der Zukunft mit ausländischen Partnern kommunizieren müssen werden.
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Als Erstes sollten Trainings nur in einer Fremdsprache für eine bessere
Kommunikation, die Vertiefung der Atmosphäre vergehen. Zu diesem Zeitpunkt
sollten die Teilnehmer über das Ziel und Ziele der Ausbildung informiert werden.
Die Verhaltensregeln und Leistungsbereitschaft sollten mit denen auch abgeklärt
werden. Es ist wünschenswert, den Teilnehmer kurz über sich selbst zu erzählen,
die Übung "Einführung" durchzuführen (wenn die Klasse in einer neuen Gruppe
für den Lehrer oder frühen Semesters stattfindet) und sich die Ansichten der
Anwesenden für erwartete Ergebnisse des Trainings anzuhören. Es ist wichtig,
dass diese Ansichten von jedem Teilnehmer laut zum Ausdruck gebracht
warden[2].
Zum Beispiel kann ein Business-Spiel vorgestellt werden, wie ein Manager
mit einem Vertreter eines ausländischen Hotel in Verbindung steht und versucht,
den Dialog zwischen ihnen für den Abschluss des Vertrages für die Vermietung
der Zimmer im Hotel zu spielen. An dieser Stelle sollte Ausgabe aktualisiert
werden. Es ist wichtig, die für jeden Teilnehmer individuell zu gestalten. Dies
kann mit solchen Fragen erfolgen wie: "Was ist Ihre Position?", "Was denken Sie,
wenn Sie hören ...", "Haben Sie Probleme wie ..."? usw. Sie können auch die
Studierende anweisen, in Dyaden zu arbeiten, eine Geschichte über einige
historische Bedeutung der Orte in der Nähe vorzubereiten, wo sich das Hotel
befindet oder etwas wie das mit dem Thema verbunden ist, etwas,was während der
Trainings vorkam. Ein obligatorischer Bestandteil dieser Phase sollte eine
Reflexionsgruppe sein - Erfahrung zum Diskutieren, die das Thema den
Teilnehmer gibt.
Informationsmaterial des Trainings(20-40% der Zeit) können Sie als eine
Einheit setzen oder aufgeteilt in mehrere logisch abgeschlossen Teile in der
Ausbildung verteilen. Die Aufgabe, die Trainer zu meistern ist, ist liefern die
Informationen den Studierenden zu meisten. Zu diesem Zweck ist es möglich, zum
Beispiel zu einem Mini-Vortrag, Diskussion aufzuzeigen, ihrem Beispiel als einen
Dialog ein bestimmtes Video oder Audio-Aufnahmen, in denen eine Darstellung
des gewählten Thema der Ausbildung zu finden ist, zu halten.
Dem Hauptteil der Ausbildung (20-60% der Zeit) sollte ein wichtiger Ort
praktischer
Fähigkeiten
gegeben
werden
(Kommunikationsfähigkeit,
Entscheidungsfähigkeit und die Fähigkeit, Ersatz für Fremdwörter zu benutzen, die
Suche nach alternativen Lösungen für Probleme, etc.)[3]. Um diese Fähigkeiten zu
entwickeln, können Sie das "Brainstorming" (Diskussion eines Problems als
Gruppe) verwenden, wie mann eine bestimmte Frage stellen oder einen Fehler
korrigieren kann.
Im letzten Teil der Ausbildung ist wünschenswert, 5% der Zeit in Anspruch
zu nehmen. Während dieser Zeit müssen Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
-Zusammenzufassen die Ergebnisse des Trainings;
-herauszufinden ob die Erwartungen der Teilnehmer erfüllt sind;
-zu beurteilen obsich das Bewusstsein der Teilnehmer und ihren emotionalen
Zustand geändert hat.
Sie müssen wissen, dass die Elemente der Trainings flexibel sind, keine
klaren Fristen und obligatorische Durchgänge haben. Sie können allein gehen oder
parallel platziert warden[4].
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Heute ist der Bedarf an qualifiziertem Personal, dias Fremdsprachen
beherrscht, wächst. Daher Fremdsprachenlehrer an Universitäten sollten ihre
Studenten auf höchstem Niveau lehren und Studenten wiederum müssen
assimilieren und die bereits erworbenen Kenntnisse vertiefen. Besondere
Aufmerksamkeit sollte den Trainings geben, da sie auf die beste Art und Weise
helfen, das Material zu erlernen.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ КОМПЕТЕЦІЙ
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.
Усі компетенції, на які орієнтується вивчення української мови, тісно
взаємопов'язані. Скажімо, соціокультурні є основою для вироблення творчих
мовленнєвих умінь, зокрема текстотворчих. Адже, якщо в студента немає
ніяких почуттів, бідний внутрішній світ, духовний світогляд, то він не має
про що говорити, у нього немає потреби займатися творчою мовленнєвою
діяльністю. Діяльнісні компетенції (аналітичні, прогнозувальні, синтетичні) є
опорою для розвитку комунікативних, мовленнєвих (загальномовленнєвих,
компетенцій продуктивної мовленнєвої діяльності, компетенцій рецептивної
мовленнєвої діяльності) і власне мовних. Оскільки мова - засіб формування
думки, то на цьому ґрунтується зв'язок власне мовних компетенцій з
діяльнісними.
Соціокультурна компетенція - це вміння і готовність застосовувати
сукупність соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та
міжкультурних знань для досягнення порозуміння між особами або групами,
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які є представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах
соціокультурного контексту однієї із сторін. Слід зауважити, що ця
компетенція 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 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
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 соціокультурної компетенції 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
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усвідомлено враховувати знання соціального і культурного контекстів країни
у процесі іншомовного спілкування [3, с. 118].
Розвиток соціокультурної компетенції 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.
Варто зазначити, що до мовленнєвих компетенцій належать:
-знання базових мовленнєвознавчих понять;
-здатність адекватно сприймати, розуміти, оцінювати і відтворювати
почуте чи прочитане;
-здатність до мовленнєвої творчості;
-здатність планувати, готувати майбутнє висловлювання в різних жанрах
за інтерактивними і трансактивними схемами, виступати з повідомленням;
-здатність реалізовувати задум у процесі мовленнєвої діяльності;
-здатність до асоціативної мовленнєво-мислительної діяльності;
-уміння аудіювання, читання, говоріння, письма;
-гнучке вміння використовувати засоби рідної (української) мови
залежно від типу, стилю мовлення;
-навички красномовства;
-уміння редагувати власне та чуже мовлення;
-здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої
діяльності.
Підсумовуючи сказане, вважаємо, що структурними одиницями
соціокультурної компетенції 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
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обов’язковий матеріал, яким мають оволодіти майбутні фахівці в процесі
їхньої професійної підготовки.
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Вінницький торговельно-економічнийінститут КНТЕУ
АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Англійська мова стала світовою мовою, нею володіє близько півтора
мільярда осіб. Вісімдесят відсотків наукових досліджень у світі вперше
публікується англійською та близько п'ятдесяти відсотків з 10 000 щоденних
газет. Англійська мова є рідною для 12 націй, які налічують 350 мільйонів
осіб .
Наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст. активізувалися також українськоанглійські мовні контакти, результатом яких стала значна кількість
запозичень у різних сферах діяльності: в економіці (фандрейзинг, баєр, лот);
у суспільно-політичній сфері (аплікант, омбудсмен, ньюсмейкери,
спічрайтер); у засобах зв'язку, ЕОМ (роумінг, баннер, лептон, і-мейл, онлайн).
Складні процеси, що відбуваються в українській мові зумовлені
розмаїттям позамовних чинників, об'єктивних і суб'єктивних: розвитком
економічних зв'язків, впливом стилю американського життя, модою на
іноземні слова, досягненнями англомовних країн в окремих сферах
діяльності, пожвавленням культурних зв'язків, двомовністю, умовами
функціонування
української
мови,
зрушеннями
комунікативнопрагматичного характеру, престижем англійської мови, стереотипи
сприйняття США та Великої Британії пересічним громадянином, вживанням
англіцизмів для демонстрації освіченості або неординарності та
внутрішньомовними потребами.
В останні десятиліття вивченням запозичень англіцизмів в українському
мовленні займалися, саме такі вчені: Ю. Безрукава, В. Радчук, О. Бершов,
О. Махньова, А. Наумовець тощо. Найчастіше дослідження стосувалися
термінологічної лексики [4].
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Однак, процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на
розвиток української мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з
іншого боку, витісняються власні елементи, що замінюються на слова з
подібним значенням.
Англіцизм є доречним, якщо він позначає поняття, що з різних причин
ще не назване засобами української мови або в ній відсутній рівновартісний
відповідник. Але, інколи англіцизми витісняють деякі питомі або позичені
терміни. Виникає ряд проблем, які створюють загрозу для існування
української мови: поява дублетів (офіс - контора, блокбастер - бойовик);
велика кількість небажаних омонімів (шейк - коктейль і танок); запозичення
власних назв без перекладу (Muppets-show - "Прихована камера"); вживання
штампів-варваризмів (nocomment, madein); запозичення прислівників та
вигуків (вау, о'кей), що мають на меті імітувати чуже.
Взаємозбагачення мов – це один із шляхів еволюції мов світової
спільноти. Воно характеризує розвиток мовних систем з найдавніших часів і,
природно, не може виявити себе зараз – в епоху суттєвих зрушень у
гуманітарній, науково-технічній та інших сферах. Лінгвістичні механізми
такої взаємодії в різні періоди історії мови можуть мати певні особливості
[3, c. 245].
Звичайно, англіцизми в українській мові – не завжди благо. Серйозних
регламентаційних заходів потребує мовне оформлення окремих сфер
спілкування, у тому числі сфери інформації, особливо реклами, де
спостерігається справжня мовна агресія. Ці явища, зрозуміло, не мають
нічого спільного із взаємозбагаченням мов. Взаємозбагачення - це процес,
коли словесний знак іншої мови природно “лягає” на поняттєве поле рідної
мови, закриваючи в ньому вільну клітинку або “перекриваючи ” семантику
вже наявного слова певними смисловими конотаціями [2, c. 24].
Нині перед українським мовознавством постала низка проблем,
пов'язаних з функціонуванням нового гетерогенного матеріалу.
По-перше, виникла потреба збільшити реєстр орфографічного словника
української мови за рахунок лексичних запозичень, давши їм відповідне
орфографічне оформлення. Гостро стоїть проблема унормування правопису
запозичень (які слова писати в лапках, де подвоювати приголосні тощо).
По-друге, слід встановити чіткі критерії зарахування запозичень до
складу української мови (розрізнтити епізодизми, ефемеризми, спорадизми).
Зокрема за частотою вживання іншомовного слова, наявністю в розмовному
мовленні, у творах сучасних українських письменників (за винятком
представників мас-культури), за ідіомотворчим потенціаломтощо. Зрозуміло,
слід насамперед перевірити, чи є відповідник в українській мові - у спадщині
класиків української літератури, у живому народному мовленні, у словниках
Б. Грінченка, А. Кримського та інших, які витримали випробування часом, у
фразеологічних словниках, у творах сучасних авторів.
По-третє, є потреба фіксувати контексти, у яких вживаються англіцизми
(зокрема розмовні ситуації), визначити засади етимологічної ідентифікації (з
якої чи з якої через яку мову запозичено), врахування культурного та
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країнознавчого компонента. При написанні відповідних лексикографічних
праць слідзважити на випадки зіткнення мовної традиції та практики [1, c. 374]
Не треба забувати, що мова – саморегулюючий механізм, дія якого
зумовлена певними законами. Мова сама здатнасамоочищуватися,
позбавлятися функціонально зайвого, непотрібного. Це відбувається
і зі словами англійського походження.
У цілому іншомовна термінологія являє собою цікавий лінгвістичний
феномен, роль якої в українській мові досить важлива. Англо-українська
мовна взаємодія постійно привертає дослідницьку увагу, спрямовану на
вивчення загального запозичення іншомовної лексики до української мови.
Звичайно, непомірне та недоречне використання англійських слів
неприпустимо, але такі явища шкідливі і при вживанні будь-якого
слова. Тому потрібно виховувати культуру мовлення та смак у сучасних
і
доречного
українців,
який
є
головною умовою правильного
використання мовних засобів як чужих, так і своїх, власних.
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THE CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF
THE YOUTH UNEMPLOYMENT
The problem of unemployment of young people through the years remains
topical. Without seeing the job prospects in their own country, young people are
more likely to receive education abroad, and stay there to work. As a result – the
intellectual potential of our state is reduced, and, therefore, the prospects for
economic development of Ukraine are reduced as well.
Youth is the vulnerable category of the population in Ukraine’s labour
market. Youth is a crucial time of life when young people start realizing their
aspirations, assuming their economic independence and finding their place in
society [1].
Unemployment is a social and economic phenomenon associated with
excessive labour supply in comparison with the demand for it and the status of an
unemployed person that a part of economically active population has.
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Today, unemployment of youth is considered to be one of the most important
social and economic problem, as the labour market and the market of education
services, as well as the commodity market, are being developed and regulated by
the laws of supply and demand. Therefore, it is important to tip the balance of
these markets to develop Ukraine’s economy and society successfully as a whole.
It is generally acknowledged, that the problem of population employment is among
the most important, high priority ones, in any civilized country. This problem is
especially burning among the socially unprotected segment of the population, the
youth [2].
The reasons of youth unemployment in Ukraine were revealed:
− the absence of up-to-date professional standards;
− insufficient professional orientation at all levels and low entrepreneurial
activity.
The factors, which influence the level of youth employment in Ukraine, were
defined: from the side of state institutions – absence of participation in youth
employment problems. In the first place, it concerns the questions of professions
standardization, propaganda and stimulation of entrepreneurial activity; the
regulation of relations between business and educational institutions; creation of
favourable conditions for the development of entrepreneurship and stimulation of
small and middle business development; from the side of business – passivity in
the formation of personnel potential; low level of cooperation with educational
institutions in the questions of forming requirements to students' professional
training; from the side of educational institutions – absence of initiative to
improvement of educational programs in correspondence with the requirements of
labour market; low level of cooperation with business at all stages of education
(from the formation of syllabi to the professional specialization and formation of
students’ practical skills) [4].
All these factors lead to destruction of the nation. Having this in mind, we
need to take a whole set of measures against youth unemployment:
− people should be well informed about the youth labour law. Besides some
amendments to this law should be made;
− close relationship between universities and the labour market should be
established;
− the activities of employment services should be better organized;
− more youth should receive education in the areas that need young
professionals the most;
− students of the final year of study are to be provided with internships by
prospective employers;
− it is imperative to develop an effective mechanism of population
protection from unemployment growth by adopting anti-recessionary bills aimed at
minimizing the effects of the global financial crisis on employment and enactment
of compulsory state social insurance;
− public works should be introduced (under the conditions of economic
expediency and social need) to protect young people who lost their jobs. Attracting
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investments for implementation of public works will contribute to effective youth
employment;
− central and local authorities are to create an effective system of
professional training of the unemployed population, including young people who
graduated or are studying in institutions of various levels of accreditation. It can be
done through counseling and creating a modern information framework, promoting
various careers, etc [3].
As a conclusion, today youth unemployment is not only a problem of
Ukraine, it has reached a global level, and requires immediate actions in our
country and worldwide. An effective solution to the problem of youth
unemployment will give impetus to the development of the national economy,
contribute to the formation of Ukraine as a stable, developed and prosperous
nation.
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ANALYZING AND PERSPECTIVES OF RUTAL TOURISM IN
UKRAINE IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH IN THE
ECONOMIC INSTITUTE
The development of rural tourism is one of the areas of revival and village
way revitalization of domestic and foreign tourism that would enable the rural
population to enhance the material well-being. Rural green tourism has a positive
impact for the revival, preservation and development of local folk traditions, crafts,
monuments historical and cultural heritage, and promotes the empowerment of the
implementation products private farming.[3]
The growing demand for various types of tourism that has been observed in
recent years, leads to the belief that the tourism function may be through the use of
natural and labor resource and development of territories, including rural.
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As a special type of economic activity, rural tourism requires effective The
organizational-economic mechanism with the corresponding leverl of state,
regional and local (local) administration. The creation of an enabling business
environment and targeted self-development of rural tourism allow to obtain socioeconomic benefits for individual entrepreneurs, territorial communities, regions
and the country as a whole.
As a result of theoretical generalization, it is established that an effect of rural
tourism on the economy of rural areas occurs through systemic effects (economic,
social, ethno-cultural, personal, environmental) and the system connection with
other subjects of economic activities (agricultural enterprises, food producers,
shops, accommodation, construction companies, craftsmen, tourists transporters,
hunting, fish and horse farms and others). As a result of these effect, synergy of
rural tourism is formed, which provides multi-use (diversified) socio-economic
development of the rural economy. [2]
Process development synergies in rural tourism has a gradual character,
involving the creation of integrated tourist products increasing the number of
participants.
The maximum positive effect for the rural economy can be provided in the
conditions of sustainable, systematic and purposeful cooperation of all concerned
of the parties - subjects of tourist business, authorities and local self-government,
etc., that is, the process of structuring economic relations. It should be noted that
economic mechanism of rural tourism development in Ukraine has many
problematic moments. The most urgent question are concerning the taxation in the
rural tourism, the pricing policy for services accommodation, food and ancillary
services, marketing system, warranties for reception and service of guests, certain
standards of service and the like.[1]
It is extremely important that final decision, how to qualify, the Tourist
service in rural farmsteads: as subsistence activities of rural families (such as
private farming), or as an entrepreneurial activity? As for the partition service of
guests in country houses between these two activities, what are the criteria and
where to draw the line?
The solution of such questions is possible only by legislative consolidation
service of tourists in rural estates as agricultural activities subsidiary families
(although she does not lose the entrepreneurial sense, but only subject to a different
legal regulation).[4]
The boundary between subsistence and entrepreneurial activities should take
place depending on the bandwidth of tourist services, that is, from the number of
tourists that can accommodate farmers in their spaces. According to the draft Law
of Ukraine "On rural green tourism" in the case, if the number of beds intended for
overnight or temporary accommodation tourists total in all buildings owned by the
owner or members of his family, not greater than or equal to 9 bed-places and / or
gross income from the activity in rural tourism does not exceed the total annual
amount of the subsistence minimum in calculation based on each family member
of the owner who reside with him within one of the households to provide tourist
services in the area rural tourism is permitted without registration of the owners
and their family members as subjects entrepreneurship.[5]
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There is uncertainty in pricing. The price for the services of rural tourism,
usually is drawn up by agreement between the owners and vacationers. This
information cannot be an element of the economic mechanism. Because consumers
services, and owners of estates, the necessary approximate (indicative) prices in
regional the section, which will reflect market conditions of rural tourism. The first
step of solving the aforementioned problems is the development of the national
development program of rural green tourism in accordance with the development
programme of tourism in Ukraine till 2010.[3]
For the development of rural tourism it is necessary to solve a number of
urgent tasks. This is primarily methodological to develop a regulatory framework
by definition organizational conditions for the provision of services of rural
tourism within personal farms;[4]
• to provide technical recommendations on the voluntary categorization of
housing as provided for accommodation of guests;
• to introduce a system of preferential long-term crediting of rural population
the development of rural tourism;
• to formulate proposals concerning corporate identity elements for the
identification of Ukrainian rural tourism;
• create information tools and technology with client data base and by
informing customers about the offers on leisure in the village;
• to create a national institution for the promotion abroad of tourism in
Ukraine whole, including rural tourism;
• to continue the training of specialized professionals, training and retraining
of rural the owners, unemployed rural population to work in agricultural
green tourism ;
• to create computerized reservation system and reservation of seats in
households and servicesat the country level;
• to establish cooperation with international and domestic funds and attract
grants and financial assistance, participation in international programmers of
development of rural tourism;
• to research tourist resources of the region and development of tourist routes.
So, rural tourism is multi-functional and systemic phenomenon, which
actively spreading in the economic life of the agrarian territories of Ukraine and
contributes to their economy (through the growth of rural incomes, creation of
jobs, attraction of investments, inter-industry linkages, etc) and social development
(conservation historical and cultural heritage, increasing self-esteem of the
villagers, etc.).
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THE USE OF IT IN TOURISM BUSINESS
Tourism, now, is a fairly significant sector of the economy of the country and
every year this percentage increases. In the twenty-first century, the development
of tourism without information technology is hard to imagine. Quite often one
comes across the websites of travel firms, companies, and various sanatoriums,
boarding houses, hotels and entire resorts. The Internet is one of the most
advantageous methods of presenting information that is popular now.
According to the World Tourism Organization tourism will increase each
year. Increase of tourist flow will lead to the improvement of the economic
situation of countries. Sale of tourist services has almost the highest percentage
among all online sales.
Tourism and information are indivisible. All the main points in the tourism
industry are taken at the expense of information, among them the selection of the
tour, at the and their buy. It is important for tourism that the flow of information is
constant, truthful and constantly updated [1].
Information technology (IT) is the combination of all the methods, processes
and tools for collection, processing and storage of information, in the interests of
consumers.
Information in the tourism industry is made up of the following elements:
information, the tourists(consumers of tourism services), information providers,
information resources and systems, booking system etc.
The tourism industry is a major consumer of information technology and has
high computer equipment. The information is very vulnerable, because very often
the date of the event is change. Tourism data is available from all over the world.
The tourist product consists of a large number of services – transport,
accommodation, food, entertainment – details which must be provided reliably,
quickly and efficiently [2].
Only information flows, but not services provide communication between the
producers of these services. Services (car rentals, hotel stays, tickets) are not going
travel companies that have to keep them until sold, and information about the
availability, cost and quality of these services.
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IT allow to work better the travel company with the customer, because the
latter can at the most convenient moment find the information he/she is interested
in and book the services that he/she likes, without leaving home or office. Modern
technologies allow interaction of firms with customers using CRM systems. CRM
- Customer Relationship Management. These systems allow you to find out more
information about the client [3].
In the work of the tourist enterprises of various types of IT:
• Global distribution system;
• The booking system;
• Electronic information system;
• Management system;
• Mobile communication services;
• The global Internet.
The use of these technologies ensures the quality and safety of tourism
services. The major reservation systems are AMADEUS, Galileo, Worldspan,
Sabre [4].
Through the booking system you can book a room in the hotel, rent a car,
book a trip, get information about exchange rates, weather, transport interchanges.
Now 76% of tour operators, agencies and companies use the booking system
services. While the consumers booking tourism services doesn’t have such a high
percentage, though it is growing rapidly [5].
The share of tourism in Ukraine for the last five years has increased, but the
country's resources for the development of the tourism industry are not fully used.
The main reason is the low awareness of consumers about domestic tourism.
Nowadays more and more Ukrainian tourism organizations use the Internet in their
activities. The majority of consumers choose a service based on advertising on the
Internet, on television, on the radio, tourism fairs, printed materials(banners,
brochures, flyers) and, of course, recommendations and reviews of other
consumers [6].
Summarizing the above we can say that IT in the tourism business plays a
significant role. Thanks to them tourist organizations and enterprises explore the
status of tourism and its development, book accommodation, provide more
affordable and faster services.
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THE PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT
Globalization and technological advances have had a profound impact on
labour markets throughout the world, and young people, as new workers, have
faced a number of challenges associated with these developments. Trends in the
youth labour market tend to reflect changes in the adult labour market, although
the effects of any shifts that may occur are often magnified in the employment
situation of the young. The decline in skilled jobs in the manufacturing sector,
together with the increased demand for professional specialists and unskilled
labour in the growing service industries, has led to a “hollowing out” of the youth
labour market. New opportunities tend to cluster at the top end, in the professional
and advanced technical sector, and at the bottom end, in the low-tier service
industries. An increasing number of young people are also finding work in the
informal economy, where jobs are usually characterized by insecurity and poor
wages and working conditions.
Young workers are less likely to object to sub-standard working conditions in
the service industry for several reasons. First, many of them think of their jobs as
temporary, and only remain in them while they are continuing their formal
education. In such circumstances, dissatisfaction is more likely to lead to a job
change than to attempts to improve conditions through industrial action. Second, as
a more vulnerable group of workers, young people are less likely to band together
to demand better wages and working conditions. Third, many young workers have
temporary or other precarious employment arrangements, which gives them little
or no leverage in pushing for improvements.
Part-time employment among young people is on the rise in many countries
and can be regarded as an aspect of the casualization of the labour market. While
young people frequently hold part-time jobs while they are pursuing a formal
education, there are also cases in which part-time or temporary jobs are the only
alternatives available, as there is an insufficient number of regular full-time jobs to
go around. In Greece, for example, an estimated six in ten young people who work
only a portion of the workweek are considered “reluctant” part-timers. This may be
explained in part by the progressive removal of benefit safety nets, which may
have forced young people to accept part-time jobs rather than holding out for fulltime employment [2, p. 14].
The length of time young people take to look for desirable employment often
depends on the financial circumstances of their families and their willingness to
support their children during the period of their job search. The number of young
workers who trade down reflects the degree to which the increase in the supply of
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qualified workers has outpaced the increase in the number of professional and
technical jobs, leading to a high level of underemployment. In developing
countries, underemployment among those who have completed their undergraduate
studies has led to a rise in graduate school enrolment.
In Europe the trend is more recent, but it is estimated that almost six in ten
16- to 26-year-olds regard themselves as underemployed, working in lower-level
jobs than those in which they might make more appropriate use of their skills. A
similar problem has been identified in Ukraine, where 42 per cent of those
employed are working in occupations that do not correspond to their qualifications.
A majority of young people in Ukraine aspire to self-employment, which they
regard as the only way to become well-paid, establish control over working
conditions and achieve job satisfaction. In the transition economies of Eastern
Europe, many new businesses have been started by young people as opportunities
in the State sector have declined. In these countries, the incentive to become selfemployed has been linked to a shortage of alternative ways of making a living,
with a significant proportion being characterized as “forced entrepreneurs”.
However, the rate of business failure is high, and young entrepreneurs
frequently work long hours for few rewards. In one country, for example, more
than one-third of self-employed young people reported working more than 60
hours a week [1, p.7].
For young people who remain in developing countries, self-employment is
often the only option for survival. Youth entrepreneurship can be encouraged
through a variety of means, including special programmes that facilitate access to
credit. Owing to their lack of collateral and business experience, youth are
considered a very high risk by lenders, making it difficult for them to gain access
to credit. Programmes can therefore be developed to provide small business loans
to young entrepreneurs. Many youth currently rely on savings or turn to family and
friends for start-up funding. Those without such alternatives have little chance of
starting their own businesses unless special credit programmes are set up for them.
Young people make up more than 40 per cent of the world’s unemployed.
Youth unemployment can lead to marginalization, exclusion, frustration and low
selfesteem — and sometimes to behaviour that imposes a burden on society. There
are an estimated 66 million unemployed young people in the world today; at least
50 of the countries for which data are available have youth unemployment rates of
more than 15 per cent.
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Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДО ПРОБЛЕМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА
ШЛЯХІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Проблеми, пов’язані з розвитком ринкової
системи в Україні,
вимагають активного формування ринку праці і забезпечення високого рівня
зайнятості економічно активної частини населення, а особливо молоді.
Зайнятість населення – це сукупність соціально-економічних відносин між
людьми щодо забезпечення працездатного населення робочими місцями,
формування розподілу та перерозподілу трудових ресурсів з метою їх участі
у суспільно корисній праці та забезпечення розширеного відтворення робочої
сили [1, с.37].
Таке визначення охоплює великий комплекс проблем, за якими стоять
структурна, інвестиційна, цінова, грошово-кредитна, кадрова, освітянська,
міграційна, демографічна, соціальна політика держави. Ця сукупність
соціально-трудових відносин знаходить свій прояв у певних економічних
категоріях, таких, наприклад, як індивідуальна або колективна трудова
діяльність, процес самої праці, продуктивність праці, її умови, нормування,
мобільність та професійна підготовка кадрів, доходи і заробітна плата тощо
В даний час все більше усвідомлюється актуальність проведення заходів в
області зайнятості молоді. Труднощі, з якими стикається суспільство в своїх
зусиллях по соціалізації і інтеграції молоді, виникають з невідповідності між
потребами і устремліннями молодих людей, з одного боку, і тим, що
суспільство пропонує і вимагає від них - з іншого боку.
Одним із пріоритетних завдань розвитку держави виступає .
забезпечення задовільного рівня зайнятості молоді на сьогодні. Молодь є
найактивнішою частиною працездатного населення. Лише з урахуванням
динаміки рівня її зайнятості можна розробляти соціально-економічні
прогнози розвитку країни на довготривалу перспективу.
Проблема зайнятості молоді становить інтерес багатьох науковців світу,
в тому числі і в Україні .Це зумовлено необхідністю ухвалення державних
програм щодо підтримки та сприяння розвитку цієї категорії населення.
Питання забезпечення зайнятості молоді є важливим для суспільства і
держави, тому визначає особливі завдання для правового регулювання в цій
сфері. Ігнорування вказаної проблеми може призвести до відсутності
кваліфікаційного кадрового потенціалу в країні, підвищення рівня
незайнятості, злочинності серед молоді.
Молодь більше піддається і зовнішнім, і внутрішнім впливам щодо
ситуації із забезпеченням її зайнятості як продуктивнішої частини населення.
На нашу думку, в умовах нестабільності економіки України молоді
робітничі кадри можуть бути скороченими з підприємств :
- через брак відповідного досвіду (до 10-20%),
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- 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 [3, с.51].
Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних
наслідків. Соціальні наслідки безробіття викликають напруження в
суспільстві, оскільки незайняті є нестабільною категорією населення.
Професійна дискваліфікація молоді у стані тривалого безробіття зменшує їх
конкурентоспроможність, що є причиною ускладнень при подальшому
працевлаштуванні, зниження якості робочої сили та продуктивності
суспільного виробництва. Як наслідок, у безробітної молоді знижується
мотивація
до
суспільно
корисної
праці.
Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зростання
безробіття та зниження рівня життя; поширення пасивних (утриманство),
нерегламентованих (тіньова зайнятість) і деструктивних (кримінал) моделей
поведінки; спонукають до зовнішніх трудових міграцій; спричиняють
психологічні зміни (втрату мотивації до праці, зміну структури ціннісних
орієнтацій і падіння престижності легальної зайнятості) [4, с.3].
В результаті проведених досліджень ми прийшли до висновку, що серед
основних заходів, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед
молоді, мають бути агітаційна та просвітницька роботи. Для цього необхідно:
- створити Молодіжну біржу праці;
- включити до навчальних програм обов’язкове стажування студентів в
організаціях зв’язаних з майбутньою спеціальністю студентів;
- розробляли проекти, орієнтовані на фінансування активних заходів
сприяння зайнятості серед молоді;
проводити дослідження з метою визначення спеціальностей,
професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти
випускники;
- розповсюджувати матеріали щодо проблем зайнятості, розширення
інформаційного поля про стан на локальному ринку праці, потенційних
роботодавців з метою створення умов для самовизначення особи;
- проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги щодо
можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні
проблем зайнятості та підвищенні самооцінки.
Таким чином, в Україні розв’язати проблему зайнятості молоді можна
тільки шляхом цілеспрямованих систематизованих і скоординованих дій.
При цьому держава повинна піклуватись розвитком соціальної стабільності і
захищеності молоді (по мірі зміни ситуації на ринку праці – корегування
політики в області працевлаштування, перегляд і доопрацювання
законодавчої бази, своєчасне фінансування державних програм зайнятості,
розробка системи заохочень і пільг регіонам з низьким рівнем безробіття
серед молоді).
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Система заходів щодо зниження рівня безробіття молоді не обмежується
наведеним, існує багато можливостей для творчого пошуку шляхів виходу зі
складної ситуації, що склалася зараз на ринку праці, але у будь-якому разі
тільки комплексний підхід до розв’язання проблеми дозволить досягти
певних позитивних зрушень у сфері працевлаштування молоді в Україні.
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ENHANCING CRITICAL THINKING DEVELOPMENT IN ESP
The abstract focuses on a number of issues dealing with the methodological
considerations essential in the development of critical thinking in the ESP
classroom. 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 approach is to be based on the clear understanding of the grounds for
developing the skills to think critically alongside enhancing the ability to give
argumentative reasoning in the workplace.
Currently the main aim of professional training is to shape well-informed
learners, who are able to process information in a proper way and to generate
important, useful, and interesting ideas, as well as to educate learners who are able
to think analytically and critically, to use what they know to enhance their own
abilities, talents and also to contribute to their community so that to make a
positive difference. These aims are considered to be crucial in enhancing critical
thinking that is related to a number of assumptions within the academic context,
primarily to the curriculum requirements, educational standards, acquired
knowledge and the skills that are to be formed.
Critical overview of the modern educational systems in developed countries
proves that these are characterized by careful planning, clear guidance, and
reasoned deliberation. It is on the basis of these considerations that the capacity for
critical assessment and analysis emerges as fundamental for providing high living
standards and quality of life. Numerous researches in the field prove that such
skills are learnable and that eventually with systemic practice students show
progress in their ability to perform functions such as stating opinions, giving
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logical support, recognizing the drawbacks in each other's arguments, generating
ideas, sustaining a dialogue, and the like [1, 2, 3, 4].
Numerous researches reveal that the mechanism to form critical thinking
skills properly includes several important steps that cover the main content-related
issues: a) 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, which makes students more aware of various
aspects of the topics under discussion; b) students might need time for challenging
tasks due to the difficulty that hinders their accomplishment, so respecting the need
for time helps facilitate training of the language learners’ skills; c) 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, as this will eliminate
possible uncertainties for students as they begin an activity which may appear
daunting at first; d) to outline the steps that students are to follow by breaking
them down into chunks is a good way to go, as it is 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; e) 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, as 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; f) encouraging students to
show interest is a good way to inspire curiosity by modelling situations that make
learners intrigued and curious as well as advising students to maintain a
questioning attitude in a respectful manner; g) 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, judgements and decisions, as sometimes it is
advisable to ask a student to elicit a clearer answer, so challenging students allows
them to evaluate their own ideas that can also be accomplished by encouraging
them to sustain their dialogues by probing each other with follow-up questions in
discussions.
There are some important considerations 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 facilitator’s role is to encourage peer review
process, and helps students learn appropriate responses to conflicting evaluations
and opinions that can be useful in their professional activities.
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. These can be
utilized by having students create a wiki about the subject content they are
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studying or by asking them to analyze the information currently available in
existing wikis. Such utilization of wikis also enhances students’ skills in
technology, while being another vital skill for both higher education and the
workplace in the future.
To practise argumentation discourse is one of the effective ways to develop
the skills in persuasive speaking and writing that serve to reinforce standard
academic English conventions of stating an opinion and supporting it logically.
The activity that is exceptionally well-suited to this is debate, in which all students
have the opportunity to practise a range of critical thinking skills as debators and
evaluators. In addition to providing authentic listening, speaking and writing
practice, debate is an effective activity for developing critical thinking skills
because of its clear objectives which incorporate all five main skill areas and
language aspects. So the development of critical thinking skills is not only
applicable to core subjects but also to such modules and areas as reading, writing,
maths, language, arts, social studies, and science.
Critical thinking leads 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 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 that is to be memorized helps them develop skills of
recognition and prediction which are critical and operation in the future activities.
It being a well-known requirement to education that is to prepare learners for
self-direction and not pre-conceived roles, learners are to be prepared for thinking
independently through all the challenges that life will present. The necessity to be
able to make the right decisions is one of the priorities as the world of business is
getting more demanding and competitive. In other words would-be specialists in
economics should have the fundamental ability to determine the parameters of their
own lives and potential through effective educational tools that prepare them for
the difficulties they are to overcome in their professional field.
To facilitate the development of critical thinking that is a time-consuming
process it is necessary for teachers to structure activities within a methodology
based on cognitive thinking skills development, as the critical thinking approach to
education enhances language learning, such strategies deepen learning experiences,
and makeg the language more meaningful for students. Furthermore, the approach
is considered to be a way to assist language learners to gradually develop other
learning skills in the ESP classroom, as the more advanced in their language
performance students are the more deeply engaged they are in critical thinking.
To conclude, enhancing critical thinking helps students become more
experimental and knowledgeable of different aspects in the training process, in
reading comprehension and reading assessment in particular. Moreover, good
critical thinking skills help educators enhance the current curriculum with activities
and lessons that aim to enrich students’ overall language and specialist knowledge.
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ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Відсутність мовного бар’єру, прагнення до саморозвитку, вільний
доступ до інформації, додаткові можливості, являють собою чинники, що
стимулюють навчальну діяльність студентів щодо вивчення іноземних мов.
Вивчення іноземних мов – це тривалий процес, що потребує терпіння,
уваги, значної концентрації та твердої впевненості в успішності його
завершення. Для того щоб домогтися високих досягнень у навчанні, будь-яка
людина має потребу в мотивації, адже без неї ентузіазм проходить швидко і
процес вивчення мови стає нецікавим.
Поняття мотивації є надзвичайно актуальним на сучасному етапі
вивчення проблем методики навчання іноземних мов. Для того, щоб
ефективно керувати мотивацією студентів необхідно знати складові
мотивації та визначити її вплив на навчальний процес.
Вивченню проблеми мотивації присвячено праці таких вчених як
Т. І. Харченко, І. О. Зимньої, В. П. Коваленко, Г. Г. Папури, О. Г. Ковальов та
інші.
Мотивація розглядається як система факторів, що спрямовує навчальну
діяльність. На думку І. О. Зимньої, «живить і підтримує мотивацію
відчутний, реальний, поетапний та кінцевий результат. За відсутності успіху
мотивація згасає і це негативно позначається на виконанні навчальної
діяльності. Крім потреб, мотивів та цілей, в якості спонукачів поведінки
людини розглядають також інтереси, бажання і наміри» [3].
Мотиви вивчення – це причини, що спонукають студента до навчання,
його настанови (психологічне налаштування, готовність до пізнавальної
діяльності та ін.), пізнавальні потреби й інтереси, які визначають
цілеспрямованість, наполегливість та інші вольові якості особистості
студента [2].
Варто зазначити, що протягом навчального періоду відношення
студентів до різних видів мовленнєвої діяльності може змінюватись як у
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позитивному, так і у негативному напрямках. Переважне виконання
некомунікативних вправ, монотонність у стилі викладання, нецікаві
навчально-виховні комплекси, послаблює позитивні емоції та перетворює
студента на пасивного співучасника навчального процесу, що сприяє
зниженню мотивації.
Мотиви навчання є не тільки передумовою успішного професійного
навчання студента, вони є також його наслідком. Мотиви формуються в
діяльності, а організовує цю діяльність викладач, ставлення ж студентів до
цієї діяльності формуються в ній самій. До навчального матеріалу має бути
позитивне ставлення, тобто предмет засвоєння повинен бути цікавим у
своєму власному русі. У більшості студентів вимоги до своєї навчальнопрофесійної діяльності занижені (запам’ятав – відтворив – забув) [2].
Для оптимальної організації мовленнєвої та мисленнєвої діяльності
студентів необхідно враховувати типи мотивації. Мотивація навчання
визначається зовнішніми (вузькоособистісними) мотивами та внутрішніми
мотивами.
Зовнішні мотиви не пов’язані з навчальним матеріалом. До них
відносять як позитивні (власне почуття обов’язку, обов’язки у соціуму, мотив
власного благополуччя, необхідність володіння іноземною мовою задля
кар’єрного зросту), так і негативні мотиви (відсутність бажання навчатися,
усвідомлення власної неуспішності через незнання мови, тощо).
Внутрішні мотиви, навпаки, пов’язані з навчальним матеріалом:
пізнавальні мотиви (інтерес до змісту навчання), навчально-пізнавальні
мотиви (оволодіння методами навчання, виявлення причинно-наслідкових
зв’язків навчального матеріалу).
Ефективність навчання підтримується, головним чином, за рахунок
внутрішніх мотивів, тому важливо виявляти, розвивати і підживлювати
внутрішню мотивацію студентів. Для того, щоб викликати істинну
мотивацію індивідуальності, необхідно зорієнтуватися у особистих
параметрах мотивації кожного студента: його особистий досвід, контекстна
сфера діяльності, нахили, емоції та почуття, світогляд, статус в колективі,
тощо. В такий спосіб мотивація не нав’язується студентові, а
використовуються його внутрішні спонукальні ресурси [3].
Оскільки мотивація – явище багатогранне, зміст навчання має включати
в себе цілий комплекс засобів для її підтримання. У системі навчання
іноземних мов як іншомовній культурі, насамперед важливі засоби
підтримки мотивації до пізнавальної, розвиваючої й виховної діяльності, що
в кінцевому результаті викликає комунікативну мотивацію.
Підхід до проблеми мотивації у світлі звернення до вивчення мови як
частини іншомовної культури, дозволяє вдало поєднувати елементи
країнознавства з мовними явищами, які виступають не тільки як засіб
комунікації, але як і спосіб ознайомлення з новою культурою, історією,
звичаями й традиціями країни, мова якої вивчається. Такий підхід до
вивчення іноземних мов – багато в чому не тільки більш ефективне
вирішення практичних, освітніх, когнітивних і пізнавальних задач, але й
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містить значні можливості для збудження й подальшого підтримання
мотивації навчання [1. c.118].
Мотивація студентів залежить від багатьох факторів, таких як власні
спонукання, його особисті цілі, уявлення та свідомі потреби, створення
передумов, використання усього арсеналу мотивуючих засобів педагога.
Кожен студент повинен сам для себе визначити, для чого йому потрібно
вивчати іноземні мови та які можливості при цьому можуть для нього
відкритися. Адже, знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу,
розширенню світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед
друзів і колег.
До найбільш сильних мотивуючих факторів, які можуть спонукати
студента приступити до вивчення іноземних мов, можна віднести: успішне
просування по кар’єрних сходах, можливість навчатися за кордоном,
розширення кола спілкування, тренування пам'яті, підвищення «вартості» на
ринку праці.
Мотивація має вирішальне значення для розуміння і засвоєння
іншомовного матеріалу. На мотивацію впливають зовнішні та внутрішні
фактори. Без урахування цих вказаних факторів мовленнєві дії студентів
відриваються від реальних почуттів, думок, інтересів, тобто втрачають
джерело, що живить мовленнєву діяльність.
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ІНОЗЕМНИХ МОВ
Навчання іноземним мовам на сучасному етапі розглядають як
створення умов для усвідомлення відмінностей у рідній та іншомовній
культурі, виховання толерантного ставлення до представників інших народів,
зниження рівня етноцентризму, формування крос-культурної грамотності,
навичок іншомовної міжкультурної комунікації. Адже справжнє знання
мови – це знання її внутрішнього духу (В. Гумбольдт), її логіки та культури.
Мова має забезпечувати діалог культур. Щоб досягти ефективності у
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міжкультурному спілкуванні, недостатньо лише засвоїти мовну систему і
набути мовленнєвих умінь і навичок. Необхідно навчитися користуватися
мовою відповідно до умов соціокультурного середовища носіїв цієї мови.
Пріоритетом навчального предмета «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» повинно бути формування пізнавальної та комунікативної
культури особистості.
Інтенсивний розвиток у студентів загальнолюдських цінностей та
формування світоглядних позицій пов’язані з навчанням у вищому
навчальному закладі. Тому однією з першочергових задач вищого
навчального закладу стає вирішення проблеми – формування у студентів
крос-культурної грамотності, яка є основою міжнаціонального спілкування і
взаємного розуміння. Період професійної підготовки є найбільш
сприятливим для формування компетентної особистості, готової успішно
вирішувати різні питання у сфері міжнаціональної взаємодії.
Крос-культурна грамотність являє собою складну системну освіту, яка
містить у собі знання, розуміння, повагу до мови, традицій, звичаїв і
національної психології того чи іншого етносу чи народу. Культурологічний
аспект процесу освіти передбачає формування у студентів розуміння, поваги
до культурної ідентичності інших народів, толерантного ставлення до
представників інших національностей. Метою етнокультурної спрямованості
є виховання, розвиток, формування культури міжнаціональної взаємодії, яка
містить у собі готовність молоді і вміння спілкуватися з людьми різних
національностей; дружнє ставлення, здатність підростаючого покоління
знати і враховувати у спілкуванні їх національну специфіку і проявляти
гнучкість, делікатне та толерантне ставлення в будь-яких ситуаціях, особливо
грамотність
сприяє
повноцінній
конфліктних.
Крос-культурна
міжнаціональній взаємодії, вона містить у собі знання правил етикету, вмінь
адекватно реагувати на національний стиль, манеру поведінки, жести та інші
невербальні засоби спілкування.
Взаємодія культур, їх діалог – це та благодатна основа для розвитку
міжетнічних та міжнаціональних відносин. Сам процес міжнаціональної
взаємодії і є творчий діалог, а форми його взаємодії являють собою різні
види міжнаціональних діалогічних відносин.
Діалог – необхідна умова міжнаціональної взаємодії та пошуку
компромісу у рішенні важливих проблем, яка передбачає активну взаємодію
рівноправних сторін.
Зв’язок мови та культури є очевидним. Вивчення іноземної мови
повинно сприяти тому, що студенти, знайомлячись на заняттях з іншою
культурою, пізнають її, і при цьому краще починають розуміти свою.
Особливості мови відкриваються при порівнянні як мови, так і культури. І
якщо присутній мовний бар’єр, то культурний бар'єр стає явним лише при
порівнянні рідної культури з чужою. Долаючи комунікативні перешкоди,
можна говорити про досягнення міжкультурної компетенції, що є продуктом
«діалогу культур». Таким чином, вивчення іноземної мови повинно бути
спрямоване на формування крос-культурної грамотності та готовності до
діалогу культур.
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Глобалізація і глобальні проблеми сприяють діалогу культур. Загалом
проблеми відкритості до діалогу і взаєморозуміння в сучасному світі
набувають глибшого змісту. Однак, для взаєморозуміння і ведення діалогу не
достатньо однієї доброї волі. Необхідною у цьому аспекті видається кроскультурна грамотність (розуміння культур інших народів), що містить
«усвідомлення розходжень в ідеях, звичаях, культурних традиціях,
властивим різним народам, здатність побачити спільне і відмінне між
різноманітними культурами і подивитися на традиції власного суспільства
очима інших народів» [4, c. 47].
Глобалізація (від англ. glob) надання чому-небудь загального характеру
[1]. Глобалізація освіти – одна з фундаментальних тенденцій розвитку освіти,
яка відображає формування єдиного соціального інформаційного й
освітнього простору в масштабах усієї планети, зокрема, через діяльність
засобів масової інформації, канали Інтернет [2].
На думку одного з відомих теоретиків університетської освіти, віцеканцлера Кенсингтонського університету П. Скотта, глобалізація є
найфундаментальнішим викликом, із яким стикнулася вища школа за всю
тисячолітню історію існування [5, c. 3–4], і прямо стосується університетів,
робить особливо актуальним завдання щодо поширення національних
культур, сприяє стандартизації навчання (під впливом сучасних
інформаційних технологій і появи глобальних дослідних мереж), а також
обмежує бюджетні можливості розвинених країн, від яких залежить більша
частина фінансування університетської освіти. Учений переконаний, що
університетам слід адаптуватися до вимог глобалізації. Процес глобалізації
веде до виникнення культурних форм, нових цінностей, зразків поведінки і
діяльності, усереднювання світових потреб.
Внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину світову
культуру на засадах розвитку засобів комунікації, економічних зв’язків,
соціальних перетворень тощо відбувається глобалізація культури. В кроскультурній комунікації це відбивається через розширення контактів між
державними інститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та
культур, запозиченні культурних цінностей та зміні культурного середовища
внаслідок міграцій [3, с. 216].
Відтак, актуальним є з’ясування тенденцій розвитку вищої освіти в
умовах культурної глобалізації. Культурна глобалізація вищої освіти є
нерівномірним, суперечливим і складним явищем. Глобалізація вищої освіти
веде до якісно іншої освіти – «космополітичного» університету,
побудованого на культурних цінностях західного світу. Розвиток
Болонського процесу є інструментом гармонізації системи вищої освіти і
може бути взаємовигідним засобом формування єдиного європейського
ринку висококваліфікованої праці та вищої освіти.
Навчання ефективному міжкультурному спілкуванню має бути
організоване, враховуючи формування крос-культурної грамотності та
особливості іншомовної комунікативної мовленнєвої поведінки. Навчання
іноземних мов повинно включати в себе лінгвістичні знання, які формують
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мовну свідомість, знання особливостей комунікативної поведінки партнерів,
навички і вміння реального іншомовного спілкування.
Усі компоненти комунікативної компетенції можуть бути сформовані за
допомогою навчальних матеріалів, які містять автентичні тексти різного
ступеня складності і комунікативної спрямованості. Опрацювання
автентичних текстів сприяє формуванню фонових знань, створює уявлення
про комунікативну мовленнєву поведінку носіїв мови, сприяє створенню
мовної і культурної картини світу.
Якщо усвідомити важливість культурно-історичних факторів у процесах
комунікації, знань і адекватного відтворення норм вербальної та
невербальної поведінки, то це сприятиме успіху крос-культурної грамотності
студентів, адже процес спілкування передбачає взаєморозуміння і
взаємоадаптацію співрозмовників. Для того щоб досягти успіхів у
міжкультурному спілкуванні, потрібно змінити підходи до викладання
іноземних мов, країнознавства, комунікації та переходити від теоретичних
знань до практичних курсів.
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FEATURES OF DUAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF GERMANY
The vast majority of young people in Germany (70% or 2/3 of all graduates)
after school masters one of the 350 jobs that have a state license, under the dual
system where special theoretical courses in a college of vocational training and
practical training are given directly in a workplace or in special educational
workshops with a company or firm. This combination of theory and practice
provides highly qualified German specialists been recognized worldwide. Getting
an occupation within the dual system provides a close cooperation between the
federation, land and social partners and focuses on the demands of the labor
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market. In pedagogy the concept of "dual system" was first used in Germany in the
mid-1960s. It represents a new form of vocational training that subsequently
gained widespread recognizing in several other German speaking countries
(Austria, Switzerland) [4, c. 55].
In Germany, the dual system of vocational training is the interaction between
two separate organizational and legal terms of media education in officially
recognized framework that is carried out according to the law of vocational
training. This system includes two different educational and working environment;
that is a private enterprise and state vocational high school, that act together to
achieve a common goal – nigh qualified professionals. Now the process of
educational services within the dual system is regulated by Law. According to § 25
and § 28 of the law about of professions education a tutoring company can prepare
specialists only of professions that are recognized by the state, the list is published
annually by the Federal Ministry of Education and Science (Staatlich annerkannte
Ausbildungsberufe). All professions are divided into groups. In the Law of
vocational training, the list of recognized professions, the legal basis for training in
enterprises are the "Regulations on the organization of training»
(Ausbildungsordnungen). They are issued by the federal government for each
profession. They are issued by the federal government for each profession.
According to § 1 of Law on Vocational Education regulations it is established what
specific knowledge and skills should be transmitted to students in the process of
mastering one or another profession. It contains the profession, training period (2-3
years) framework and a training plan. This is the basis for drawing up its detailed
training and a detailed plan of vocational training. Before starting a vocational
training there should be an agreement on vocational training between an enterprise
that trains and provides jobs for its students [4, p. 10]. Since the beginning of
vocational training and enterprise endowed a student with certain rights and
responsibilities in detail written in the Law of Vocational Education.
Vocational training within the dual system begins with a probationary period,
whose duration is 1-4 months [5, p. 20]. This time is given to determine a student`s
proficiency. During this learning period the company can terminate the contract.
The initiator of the contract’s termination and can make disciple if he comes to the
conclusion that he has made a wrong choice [3, p. 22]. If the trial period is passed
successfully, a student continues his training. Regular daily learning process is
detailized in the contract. There are two types of learning process in a dual system:
simultaneous training in enterprises and a college or training units, such as month
to month of changing practices in the workplace and outside the college.
On the industrial training output of about 3-4 days per week while training in
a college can be counted for 1-2 days. Every year a company provides students`
graduation, the duration of which is determined by their age: to 18 years - 25 of
working days to 17 - 27 days and up to 16 years - 30 of working days. Then
students can leave being prohibited to conduct any career.
As the students being involved in the production process, learning company
pays them a monthly revenue, the amount of which depends on the tariff adopted
by the company concerning the age of students, the amount of work performed and
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indicated in the agreement on vocational training. If fees are conducted to natural
benefits such as food, housing removal, etc., in any case, it should be paid a
compensation at least 25% of the prescribed amount [5, c. 143]. After that future
specialists should pass the exams for getting professional qualifications.
After passing the final examination the competent authority issues certificate
examination. In addition, after graduation teaching students get a certificate, which
contains information about the type, duration and purpose of vocational training, as
well as information concerning professional knowledge and skills. After
graduation mostly students who were trained in large enterprises remain at those
companies and continue to work, but if a trainig company does not give a
permanent job, students usually without major difficulties are employed according
to their specialty.
We can conclude that this organization of specialists` training helps to
increase their practical training, formation and development of their core
competencies, which in turn improves the efficiency of subsequent professional
activities. It can be concluded that the organization of specialists` training helps to
increase their vocational training, formation and development of their core
competencies, which in turn improves the efficiency of subsequent professional
activities.
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THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGE FOR
TOURISM SPECIALIST
There are over 6,800 languages spoken in the World. Many languages are
spoken only in one small geographical area. If we want to communicate
successfully with one another, it is necessary to learn to speak a language besides
than our native one. There are many reasons why it is important to learn languages
and why the learning of languages will increasingly be important for everyone.
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By learning a new language, you gain new horizons, but at the same time you
reinforce your own identity, and therefore also your self-confidence. A foreign
language can contribute to a stronger personality.
The advantage of foreign languages is clear. While English may be widely
spoken in the business field, knowledge of other foreign languages can help to
develop greater trust and cooperation and ultimately lead to more success in
business. It is well-known that people often respond very positively to being
addressed in their own language [3].
Speaking a foreign language makes you a good candidate for positions within
the tourism and hospitality industries.
Many companies send staff to man local offices abroad, which means
speakers of the native languages are required. In addition, the international nature
of such companies usually means they have a global presence and that staff with
language skills are critical for their day to day operations and future expansion. To
stand in competition, a business has to deal with worldwide clients of varied
cultures. Employees need to communicate in other languages than their own.
Having better employment opportunities and greater chances of excelling in
business suggest the importance of foreign language study for tourism specialists.
Also you learn about a country's people, culture, and traditions.
Understanding the differences between your own and another's culture is a great
way to foster a more cooperative spirit.
The novice manager, former students often lack the knowledge not only from
a purely practical topics, such as filling out various forms, content and structure of
tourist catalogs, as lack of knowledge of a foreign language. For example, a tourist
travels abroad and need to fill out forms in a foreign language, and a direct duty of
travel agency employee is to help this client. It should be noted that the profile of
the graduate faculty of tourism should not only have a certain amount of
professional knowledge and skills, but also possess professional knowledge of a
foreign language. A professional language skills for professionals working in the
tourism sector is a sign of his professional competence [1].
We are not talking about English language in general (Social English), which
can be explored in the courses, and the preparation of English language
professionally-oriented communication of highly qualified specialists working in
the field of tourism. This refers to English language (English for special purposes),
which has its own terminology and specificity that can not be studied in
conventional courses. Thus, obtaining a professional-oriented communication
skills, provides a communicative competence of employees in various areas of the
market of tourist services. One can not but agree that the career opportunities in the
tourism industry is directly linked to the knowledge of a foreign language. At the
same time, if the level of language proficiency, for example, the staff of the hotel
may be limited to the knowledge of some specific terms or clichés, the level of
language training specialists dealing with a tour operator or travel agency activity,
must meet all the requirements of professional language training. We should with
the fact that highly skilled professional knowledge of a foreign language will have
on the labor market a very high demand [2].
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Vocational and tourist activity related to the use of a foreign language for a
variety of tasks includes: communicating with foreign clients, establishing contacts
with travel agencies abroad, negotiations, foreign market marketing, promotional
tours, collaboration with airlines, contacts with the host countries, representation of
the company at international exhibitions, presentations, conferences,
familiarization with specific documentation: agreements, patents, plans, etc.,
written keeping the necessary professional and business documents, filling out
forms and other documents, working with business correspondence, reading
professional literature, etc., which requires a high knowledge of foreign
languages [4].
Thus, the need for foreign language skills up to the professional level
employees in the tourism industry is greatly enhanced by integrating the current
generation of the global socio-cultural space. Considering this, the specialist who
knows at least one foreign language, has developed the skills of intercultural
communication skills and foreign language competency, is able to adapt to a
multicultural environment and to realize their personal and professional potential.
Now the task of specialists is not only to ensure comfortable stay of his clients, but
also to possess the relevant personal and professional qualities to successfully
solve a variety of professional challenges and needs of tourist services users.
Therefore, the factor of foreign language skills of managers of tourism is one of the
most important.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ В
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Стрімка інтеграція України в Європейський простір підсилює
необхідність ефективного вивчення іноземних мов. При цьому центральними
проблемами перебудови методики викладання іноземних мов у ВНЗ є
питання визначення цілей, а також змісту навчання, при розробці яких
найефективнішими є ідеї про навчання не тільки мові, а іншомовної культури
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в широкому значенні цього слова. Ідеться не просто про знання мови, а про
вміння використовувати її в реальному спілкуванні, тобто про практичне
володіння мовою. Без знання соціокультурного фону не можна сформувати
комунікативну компетентність навіть в обмеженій формі. Таким чином,
Р. Келембет стверджує, що соціокультурний компонент змісту навчання
визначає та обумовлює використання мови в конкретних ситуаціях, а також
впливає на рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності
студентів [1, c. 239].
У такому контексті зміщуються акценти у викладанні іноземної мови у
вищому навчальному закладі, висуваючи на пріоритетне місце оволодіння
мовою як джерелом знань про країну та світ, про норми мовленнєвої та
немовленнєвої поведінки, культуру, спосіб життя тощо.
Увага дослідників до феномена соціокультурної компетенції посилилася
завдяки визнанню перспективності впровадження комунікативного підходу у
процес навчання іноземних мов [5, с. 124]. Потреба в наповненні змісту
вищої освіти соціокультурними аспектами визначається сьогодні
першочерговим завданням як на загальноєвропейському, так і на
національних рівнях.
Як свідчить аналіз, практично всі національні програми країн Європи
щодо іноземних мов містять соціокультурний компонент змісту навчання як
невід’ємну його складову. Проте, як правило, цей компонент подається дуже
обмежено, без врахування вимог часу і нових тенденцій розвитку, оскільки
програмам завжди притаманний певний консерватизм [2, с. 4].
Зазначену прогалину на сучасному етапі успішно заповнюють
різноманітні проекти, що реалізуються на місцевому, муніципальному та
міжнародному рівнях. Практика викладання іноземних мов показує, що
студенти з незмінним інтересом ставляться до історії, культури, мистецтва,
звичаїв, традицій, укладу повсякденного життя народу-носія мови, що
вивчається. Дослідники вважають, що для формування соціокультурної
компетенції доцільно:
• Організовувати бесіди про особливості вживання маркерів соціальних
стосунків, діалекти й акценти сучасної іноземної мови, що вивчається.
• Використовувати художню й науково-публіцистична літературу як
потужне джерело соціокультурної інформації.
• Аудіювання матеріалів (автентичних і методично адаптованих), що
ілюструють вживання в мовленні маркерів соціальних стосунків, акцентів
сучасної іноземної мови, що вивчається тощо.
• Проведення нетрадиційних типів занять, як-то: заняття зі спеціальними
фрагментами, мета яких – формування того або іншого компоненту
соціокультурної компетентності.
• Здійснювати проектну роботу з іноземної мови та / або її елементи,
наприклад: самостійний пошук і добір матеріалів про певний мовний або
мовленнєвий феномен, доповіді тощо [1, c. 243-244].
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Формування соціокультурної компетенції студентів конкретизується під
час вивчення курсу іноземної мови у наступних завданнях:
• формування загальноекономічних знань, необхідних громадянину
суспільства з ринковою економікою (споживання й торгівля, професійна
освіта й навчання, пошук роботи тощо);
• формування знань про функціонування деяких сфер ринкового
господарства (маркетинг й реклама, товари та послуги, принципи організації
підприємства);
• формування вмінь та навичок спілкування у заданій ситуації,
визначення стратегії спілкування та обрання адекватних методів її втілення у
спілкуванні;
• формування навичок розпізнавання та врахування у процесі
спілкування лінгвістичних маркерів соціальних стосунків, національних
міжкультурних розбіжностей у поведінці та комунікації.
Отже, одним з головних завдань процесу навчання іноземної мови є
проникнення в культуру народу, якому належить ця мова, у систему його
світосприйняття та символів [5, c.125].
Методичне забезпечення і система прийомів з розвитку соціокультурної
компетенції мають спрямовуватися на формування здатності студентів
визначати особливості вживання лінгвістичних маркерів соціальних
стосунків (лексичні одиниці, граматичні структури, фонетичні особливості,
які притаманні певним професійним, національним або регіональним
групам); диференціювати регістри мовлення, які використовуються для
позначення семантичних відмінностей між різними варіантами мови при
вживанні її у різних контекстах (офіційний, нейтральний, неформальний,
фамільярний, інтимний).
Виходячи із сучасних процесів, що відбуваються в світі, важливість
соціокультурної складової на нинішньому етапі визначається всіма без
винятку фахівцями. Цей компонент сприймається як першооснова для
формування соціокультурної компетенції, хоча у визначенні цього поняття та
розкритті змісту є деякі розбіжності.
Наприклад, В. М. Топалова в своїй праці зазначає, що основою
соціокультурної компетенції на лінгвістичному рівні є соціокультурний
компонент змісту навчання іноземної мови, до якої автор відносить:
• Фонові знання носіїв мови;
• Навички та вміння мовленнєвої і немовленнєвої поведінки;
• Національну культуру країни мова якої вивчається [4, c. 24].
Інше розуміння соціокультурного компонента змісту навчання іноземної
мови пропонує П. В. Сисоєв. На його думку, зміст соціокультурного
компонента слід розподілити на такі складові:
• Засоби соціокомунікації, мається на увазі сукупність прийомів і засобів
усної та письмової передачі інформації представниками культури чи
субкультури.
• Національна ментальність, або спосіб мислення представників певної
культури чи субкультури, який визначає їх поведінку і очікування подібного
від комунікантів.
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• Національні здобутки, до яких відносять науку та мистецтво, історію та
релігію, але сприйняття цієї складової обмежується тим, що є гордістю
кожного носія мови [3, c. 14].
Автор наголошує, що всі складові нерозривно пов'язані між собою і
зазначає: “культура є живою категорією, її розвиток безпосередньо
пов'язаний із розвитком суспільства, тому зміст соціокультурного
компонента буде постійно змінюватися, набувати нового наповнення”
Великий вплив на соціокультурний розвиток мають суспільно-політичні
умови, адже саме вони зумовлюють вибір та інтерпретацію інформації і в
результаті визначають відносини між соціокультурою студента і
соціокультурою народу, мова якого вивчається.
Таким чином, вивчення іноземної мови повинно відображати якомога
точніше соціальні, економічні й культурні реалії країни мови, що вивчається,
і забезпечить формування соціокультурної складової комунікативної
компетентності.
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IMPORTANCE OF ENGLISH FOR BUSINESS IN UKRAINE
Success in business is often hinged on one single important word –
communication; and most of it happens in English. English has fast become the
most widely used language in the world of trade and commerce over the past
decade or two. As a result, having an excellent knowledge of English for business
has become vital for success in any employee’s career.
Globalization is a dominant feature of post-modern industrial and developing
societies and is being led by multi-national corporations. Whether it is high tech
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companies such as Apple, automobile manufacturers like General Motors, or even
much smaller firms that specialize in one-off items manufactured throughout the
Far and Near East, business has managed to overcome trade and regulatory
boundaries in order to sell wares through free markets [1, c.269].
The world is flat; the economic migrations of the past decades have become
permanent expat communities. Asians, especially, continue to migrate to the
United States or to Europe for jobs and live there permanently. Even for those
involved in business from their native countries, if they want to sell to a larger
market, need to understand the trends and the cultures of those markets [3, c.700].
This is often best done through the common currency that is English. Love it or
hate it, we simply can’t ignore it. Big businesses call the shots, so if in Germany
you do as the Germans do, in the common world market, learn English.
While English may not be easy to learn, it has been adopted by foreign
companies as the most effective means of gaining access to global commerce and
trade. This is reflected in the fact that worldwide, close to two billion people are
currently learning English.
In order to get ahead in your chosen field you need to make yourself
completely understood by the people you work with. There will be emails; there
will be telephone conversations, and they are costly! Knowing good English helps
you to make your point faster. If you have a website that the whole world can see,
you had better have content that is meaningful and accurate and does not embarrass
you or harm your business [4].
Engineers typically are nonchalant about their lack of language skills, saying
that they understand their core subjects and that’s enough. I would say that it is
not enough to understand the concepts through insight or genius, you need to
communicate that you know. Think interviews and group discussions for jobseekers! You cannot do this without proficiency in a language [2].
For any business to run effectively, communication is a key element. This
means communicating with the employees, the customers, business clients and any
other relevant segment that plays a role in the business. Enhanced communication
leads to enhanced engagement and interactions. When translating English into the
Ukrainian language, it’s not just about translating the words but making sure the
tone and context of the communication stays the same and makes sense in the
language of Ukraine. If Ukrainian businesses or consumers are not able to
understand the meaning of the original message, they won’t be receptive of it and
the communication will fail [5].
So, if you like to create own successful business you need to know English.
First, English has now become a global language for business all over the world to
such an extent that it is the standard official language in certain industries such as
the shipping and airline industries. Second, learning how to speak English can
allow you to travel to a Western country, work there for a few months, make more
money than you would make at home, and then bring the money back home to
your family.
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PROBLEMS OF TAX REFORM IN UKRAINE
The creation of an economic basis for Ukraine's integration into the world
economic system means primarily the reform of the tax system that basically
provides the necessary financial resources. The desire to reform the tax system in
Ukraine has been a priority of every government, with no exception of the today’s
one. The issue of tax reform in Ukraine has been researched by many
professionals, such as Howler V.I., Efimenko T.I., Muzichenko A.V., Miller A.J.,
Andruschenko V.L, Vasylyk O.D., Melnyk P.V., Sokolovska A.M.,. Krysovatyy
A.I. and many others. It should be noted that in Ukraine tax reform started back in
the early 90s. There can be distinguished several stages of the so-called
‘strengthening, updating tax laws and rules’. Stage 1 started in 1991 and lasted till
1995. It is the stage of basic economic formation and the formation of the national
tax system. Then, in 1996 started stage 2, which ended in 2003 resulting in
bringing the tax system in line with market conditions. After that stage 3 began in
the year of 2004. It was the stage of the tax system in Ukraine. It was completed in
2009. Finally, stage 4 started in 2010. It lasts up to the present and is called a stage
of the inner reforming of the tax system of Ukraine [1, p.81].
Reforming the tax system of Ukraine is a long, gradual process of
transformation, which in general should lead to a reduction in taxes and duties,
ensuring transparency of their collection, as well as the optimization of system
administration, reducing the shadow economy and simplifying the tax system. The
reform of tax legislation according to the principles adopted by countries with
market economies should have been long processed and applied in Ukraine.
Nowadays Ukraine is at the stage of market economy and requires a competitive
tax system model. That is why the disclosure of acquired positive experiences of
industrial countries via the theoretical knowledge of foreign economists in the field
of taxation would contribute to improving both macro- and microeconomic
situations in our country. All the above suggests that the possibility of adaptation
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of international experience in reforming the tax system Ukraine is really imperative
[3, p.5].
Despite the positive aspects in the existing tax system in today’s Ukraine
there is a number of shortcomings, namely, 1) a significant complexity and
contradictory nature of the tax system; 2) fiscal orientation of the tax system and
lack of focus on the regulatory function of sustainable economic growth; 3)
complex, heterogeneous and unstable legal framework of taxation; 4)
administration costs of certain taxes that can be rather significant compared to
budget revenues generated by their collection; 5) a significant disparity in the
distribution of the tax burden due to the large number of tax benefits and the
existence of various schemes of tax evasion; 6) opacity of tax regulations; 7)
occasional insufficient activities of the Ministry of Finance, the State Fiscal
Service, the Customs Service for the implementation of state tax policy, which can
be no erratic and not effective enough due to the imperfect legal regulation of their
relations; 8) corruption and content punitive tax relations.
Reforming the tax system should be aimed at creating a favorable tax
environment for local producers to stimulate investment in venture programs. The
development of an efficient tax system depends largely on the regulatory function
of the tax system due to providing preferential tax treatment, making benefits more
transparent and increasing their incentives as well as regulatory properties. Another
attempt to reform the tax system has been made by the present Cabinet of
Ministers of Ukraine. The general concept of reforming the tax system of Ukraine
implies the reduction of the number of taxes from 22 to 9. In particular, there are
plans to eliminate: 1) the fee for certain types of entrepreneurial activity; 2) the fee
as a surcharge of the tariff on natural gas, rent for oil and oil products transited on
the pipeline transportation of natural gas and ammonia, 3) the fee for parking
vehicles, 4) tourist tax, 5) tax on development of viticulture, horticulture, etc.
Creating a tax system conducive to the economic growth should be the goal of
reforming tax system in Ukraine. The main objectives of tax reform in Ukraine
should be: 1) the formation of a new institutional environment tax, which in its
turn will provide favorable ground for the implementation of the equality principle
for taxpayers as to obeying the law, preventing any form of tax discrimination,
forming the responsible attitude of taxpayers to perform their tax obligations; 2)
the increase of fiscal efficiency of taxes by expanding the tax data, improving
administration, and reducing the extent of tax evasion. Exploring the basics and
specifics of the tax policy of Ukraine some general conclusions can be drawn as
well as proposals as to the essence of its reform be offered. Ukraine's aspirations to
enter the European Union require the coordination of tax legislation to the
legislative requirements in the field of taxation prevailing in the EU. Ukraine is
actively involved in holding discussions about tax issues at the international level
in order to create a positive image of Ukraine on the international economic and
legal arena.
Thus, the reform of the tax system should be targeted at the creation of a
favorable tax environment for national manufacturers to stimulate the investment
in the venture program. To form a rational tax system the government should
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primarily use the regulatory function of the tax system by providing preferential
tax incentives to make taxes more transparent and improve their stimulating as
well as regulating properties. Meeting the above mentioned challenges will lead to
the successful achievement of Ukraine’s objective to reform the tax system of the
country and create the perfect system of taxation, which consequently lead to the
country’s economic growth in general.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Комунікація як особливий вид діяльності менеджера опирається на такі
її форми, що актуалізуються людьми в їх міжособистісному контакті. Це
стосується, насамперед, усієї сфери вербальної, невербальної, пара
вербальної та виразної комунікації. У своїй діловій діяльності кожен
менеджер туристичного бізнесу залучається до комунікації, використовуючи
при цьому такі істотні можливості виразності, як власна мова, а також
жестикуляція, одяг, хода, спосіб використання приміщення та ін.
Поняття інтеркультурної комунікації отримало в останній час особливе
поширення в німецькому мовному просторі. З-поміж розбіжностей творчих
підходів до проблеми з боку зарубіжних (Г. Крумм, Ф. Гіннекамп, А.
Вірлахер) та українських (П. Донець, Т. Комарницька) дослідників
простежується, проте, певна ідентичність у тлумаченні самого явища, а саме:
− існують різні, відмінні одна від одної культури;
− культура і комунікація стоять у тісному взаємозв’язку;
− учасники комунікації є завжди носіями певної культури;
− елементи культуральності знаходять свої відображення у
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− комунікації;
− схожі культури полегшують комунікацію, різні – ускладнюють її;
− причетність до певної культури припускає специфічність
− комунікації.
Поняття комунікації в туристичній індустрії повинно сприйматися
насамперед як діалог: в ньому беруть участь, принаймні, двоє сторін, кожна
комунікація соціально зумовлена. Таким чином, питання міжкультурної
комунікації тісно пов’язані з проблемами соціо- і прагмалінгвістики, в межах
викладання іноземних мов це стосується таких аспектів, як країнознавство,
теорія та практика перекладу, ряду лінгвістичних дисциплін [2].
При вступі менеджерів туристичного бізнесу у комунікацію з носіями
різних культур є цілком вірогідною поява певних проблем, що від початку
пов’язані з причетністю до різних культур. Проблемами такого роду можуть
бути труднощі в порозумінні, нерозуміння, створення окремих упереджень, а
у подальшому перебігу – відмежування, скривдженість або психічна чи
соціальна ізоляція. Міжкультурна комунікація є такою комунікацією людей,
при якій, наприклад, способи комунікації або функції мовних подій не є
ідентичними, але є відмінності в їх реалізації та інтерпретації в певних
ситуаціях, таких як, наприклад, входження в чужий дім, прояв поваги до
старших за віком, замовлення напоїв, поводження в місцях спільного
користування і т. ін.
Варто зазначати, що менеджери з туризму та й взагалі всі працівники
туристичного бізнесу частіше за інших вступають у комунікацію з носіями
інших мов та культур. Тому, в підготовці фахівців з туризму на важливому
місці стоїть високорівнева міжкультурна комунікація як ознака
професійності [3].
Точно можна сказати, що важливу роль в міжкультурній комунікації у
туризмі відіграють специфічні символи, стереотипи, упередження,
національний мовленнєвий етикет. Культура спілкування є одним із
пріоритетних компонентів професійної культури фахівців галузі туризму.
Вона синтезує у собі комплекс знань, цінностей, зразків поведінки,
характерних для ситуацій ділового спілкування, а також умінь гнучко
реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення ефективності спільної
діяльності.
Культура професійного спілкування характеризується рівнем розвитку
комунікативних знань і вмінь та дозволяє здійснювати міжсуб’єктну
взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних обов'язків.
В процесі здійснення ділової комунікації та взаємодії з партнерами та
туристами розуміння тексту менеджером з туризму передбачає знання ним
історії, суспільства, інституції, соціальних умов, релігійних переконань,
культурно і ситуативно зумовлених зразків мовленнєвої діяльності та
поведінки «вихідної культури», а також обізнаність у синтаксисі та семантиці
«вихідного тексту» і їх структурах. Кожен переклад створює новий
динамічний зв’язок і є міжкультурним перенесенням тексту в тій мірі,
наскільки він враховує культурно-специфічне зіставлення мови, ситуації та
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об’єкту, про який йдеться. Факторами цільової культури, що враховується
менеджером, є, з одного боку, об’єктивні суспільні реалії цільової культури,
такі як інституції, форми прояву і знакові системи повсякдення, звичаї,
соціальні ролі, а з другого – система, що стосується цільового кола, його
досвіду, інтересів, норм поведінки, мотивів, когнітивних і емоційних форм
свідомості та переживань і т. ін.
Кожен менеджер повинен усвідомлювати, що міжкультурна
комунікація, у якій через мовлення взаємодіють культури і мови, базується
на двох типах поведінки. Універсальна поведінка, спільна для всіх культур,
базується на біологічній спадковості людини, яка передається від покоління
до покоління. Крім того, різним етнічним групам притаманна специфічна
поведінка, яка формується під впливом соціального і фізичного оточення.
Специфічні моделі поведінки формують специфічну культуру, яку можна
визначити як менталітет (система цінностей, ідей, звичаїв), тобто, сукупність
конвенцій, які керують соціальними відносинами [2].
Відомо, що важливу роль у міжособистісному спілкуванні відіграють
вербальні компоненти, які є основними носіями значень повідомлень.
Водночас деякі дослідники стверджують, що частка невербальних сигналів у
міжособистісному спілкуванні становить 60% – 80% [1], що доводить
важливість вивчення елементів інших семіотичних систем. При взаємодії
культур можуть виникати ненавмисні збої у процесі комунікації і конфлікти,
спричинені відмінностями вербальних і невербальних кодів у носіїв різних
культур. Вважаємо, що важливу роль в міжкультурній комунікації відіграють
специфічні символи, стереотипи, упередження, національний мовленнєвий
етикет. Культура спілкування є одним із пріоритетних компонентів
професійної культури фахівців. Вона синтезує у собі комплекс знань,
цінностей, зразків поведінки, характерних для ситуацій ділового спілкування,
а також умінь гнучко реалізовувати їх на практиці з метою забезпечення
ефективності спільної діяльності.
Культура професійного спілкування менеджера характеризується рівнем
розвитку комунікативних знань і вмінь та дозволяє здійснювати
міжсуб’єктну взаємодію, спрямовану на ефективне виконання професійних
обов'язків. Варто підкреслити, що мовленнєвий етикет пронизує усі сфери
людського життя і діяльності, він розглядається як сукупність культурних,
національних та соціальних правил мовно-комунікативної поведінки,
притаманних тим чи іншим націям і національним спільнотам, а тому
повинен бути опанований менеджером туристичного бізнесу цілком.
А відтак культурне розмаїття суспільства світу спонукає кожного
індивіда до конструктивної взаємодії, до формування в собі позитивного
ставлення до представників інших народностей, до розвитку знань про
культури, що його оточують. Одним із головних завдань в опануванні
професії менеджера з туризму є саме виховання особистості, котра здатна
пізнавати й творити культуру шляхом діалогічного спілкування, що вимагає
від усіх учасників процесу надання послуг високого рівня комунікативної
культури, комунікативної компетентності, розвинутих навичок спілкування.
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Вона можлива за умови правильно організованого міжкультурного діалогу.
Останній має важливу розвивальну роль для сучасного суспільства та галузі
туризму зокрема, оскільки він здатен перетворити людину в представника
іншої культури, що надає йому можливість до розуміння співрозмовника та
відповідно успіху в своїй професійній діяльності.
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ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІ
Життєву стратегію як спосіб організації життя необхідно відрізняти від
інших способів життя — життєвої позиції, життєвої лінії, життєвих цілей і
планів. На відміну від них стратегія є інтегративною характеристикою
життєвого шляху, це спосіб усвідомленого планування і конструювання
особою власного життя шляхом поетапного формування її майбутнього.
Особливого значення, у зв’язку з цим має дослідження життєвих стратегій
молоді.
Молодь становить численну та неоднорідну вікову соціальну спільноту,
яка має свою систему норм, цінностей, свої уявлення про успіх і, навпаки. Її
особливостями є відсутність власного життєвого досвіду, а також те, що
більшість життєвих цілей, планів, стратегій знаходиться на стадії
формування, тобто вибору професійного та життєвого шляху. Важливою
сферою реалізації життєвих стратегій молоді виступає професійна діяльність,
тому що саме з професією пов’язується її подальший життєвий шлях. Обрана
у даному віці стратегія у майбутньому може стати домінуючою і вже від неї
буде залежати подальша доля людини і, відповідно до цього, її психологічне
здоров’я та рівень задоволеності життям. Реальні політико-економічні
перетворення в країні призвели до зміни ціннісно-нормативної бази
суспільства в цілому і окремих соціальних спільнот зокрема. В першу чергу
це торкнулося молодого покоління. З одного боку, молодь не обтяжена
старими стереотипами і моделями поведінки, тому швидше адаптується до
нових умов і відповідно має більше шансів на реалізацію активної життєвої
стратегії і досягнення успіху, а, з іншого боку, — несформованість системи
особистісних цінностей молодої людини робить її більш вразливою, вона
більше зазнає впливу макросоціальних процесів, які часто мають
деструктивну спрямованість.
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До групи негативних чинників формування системи цінностей молоді
можна віднести, по-перше, глибоку соціально-економічну кризу, яка сприяла
поширенню в її середовищі таких негативних процесів, як зниження
репродуктивної функції, міграція, погіршення соціального і фізичного
здоров’я, соціально-психологічного самопочуття, тривожність, безробіття,
пияцтво, зубожіння змісту дозвільної діяльності, зниження значущості
духовних цінностей, падіння рівня освіченості, професійної підготовки,
складність професійної самореалізації, зростання відчаю і безнадійності,
жорстокості й агресивності; по-друге, поглиблення соціального
розшарування українського суспільства, яке проектується і на молодь,
породжує значні відмінності соціально-психологічного статусу усередині
самої молоді, що також перешкоджає реалізації її життєвих намірів і планів.
Враховуючи це, можна погодитися з позицією тих дослідників, які головною
проблемою
сучасності
вважають
безпеку
протікання
процесів
життєдіяльності в умовах суспільної невизначеності й ризику [2; 4].
Тому процес формування й реалізації життєвих стратегій молодого
покоління, у тому числі в професійній сфері, на нашу думку, слід розглядати
в контексті зростання соціальної невизначеності і підвищених соціальних
ризиків. Все це зумовлює принципово нові форми й орієнтири соціального
становлення і розвитку молоді, у результаті чого вона демонструє
різноманітні соціальні практики і стратегії, починаючи із соціально
схвалених і закінчуючи антисуспільними. Непередбачуваність і
суперечливість характерна для всіх етапів професіогенезу молоді, починаючи
з вибору професії і закінчуючи самореалізацією в професійній діяльності.
Так, певна невизначеність має місце в процесі професійного вибору і
підготовки, знаходячи підтвердження у тому, що значна частина молоді не
впевнена в правильності обраної професії і можливості реалізувати свій
професійний потенціал відповідно до отриманої спеціальності. Будучи
перспективною віковою категорією, далеко не всі молоді люди через значну
соціальну, матеріальну й територіальну нерівність мають однакові
можливості отримання освіти і самореалізації в професійній діяльності.
Часто вони стикаються із суперечностями між декларованою рівністю прав
на отримання освіти та існуючою у реальності соціальною диференціацією в
освітній сфері.
Частині молоді притаманна так звана конформістська стратегія. Для її
носіїв робота взагалі не становить ніякої реальної цінності. Молоді люди з
такою стратегією живуть за принципом — всі професії однакові, а краще
взагалі не працювати. Вони готові пристосуватися до будь-якого виду
діяльності, при втраті робочого місця з легкістю змінюють професію, тому
що не мають професійних амбіцій і не розраховують на професійне
зростання. Професійна самореалізація часто відбувається вимушено і
характеризується мінімальним її рівнем.
Професійна самореалізація молоді у сучасному кризовому суспільстві
має певні особливості, до яких можна віднести таке: процес професійної
самореалізації молоді характеризується певними суперечностями і ризиками;
598

розробляються і реалізуються нові життєві і професійні стратегії, які
докорінно відрізняються від тих, які були раніше; відбувається
інструменталізація цінностей і матеріалізація її життєвих інтересів і потреб, у
тому числі у професійній сфері; сучасною молоддю перевага надається
стратегіям благополуччя та успіху; спостерігається зміна довгострокових
стратегій на короткострокові, ситуативні, які найбільш адекватно
відповідають сучасним нестабільним умовам.
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FINANCIAL RESOURCES MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF
ENTERPRISE RESTRUCTURING
Restructuring of enterprises and companies is a phenomenon inherent to
market economy, which can be included to the list of its main characteristics as
both endogenous and exogenous factors of business entities activity are an
extremely dynamic in market conditions. The adaptation to changes in
environment, in which the company operates, sometimes requires the
implementation of profound structural transformations, revision its mission and
activities orientation. The main goal of commercial organization activity - to
maximize profits - remains unchanged.
The restructuring of Ukrainian enterprises against the backdrop of market
transformations in the economy caused by the necessity of enterprises preparation
before privatization, demonopolisation of some sectors of the economy, the
conversion of the military-industrial complex.
Considering the restructuring as complex changes in the structure of the
functioning enterprise, some of its components should be highlighted, within
which the transformation taking place in certain subsystems of a company which is
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a holistic body. Its integrity is provided by interaction of institutional, industrial,
financial, procurement subsystems and sales.
Under restructuring of organizational structure of the company is meant the
change of the owner of the registered capital or changes in the type of business
entity. There are the following types of restructuring: unbundling (division or
separation), consolidation (merger or acquisition) and reorganization (change of
the owner or type of business entity). The positive result of the reorganization, is
also receiving of effect when the cost of the new company in the mergers result is
greater than the sum of the value of companies before the merger and when the
sum of the costs of companies formed as a result of the division, is greater than the
value of the company to unbundling.
Changes in the production structure of the enterprise aimed to increase
production efficiency and competitiveness of products and productivity to reduce
production costs that is industrial and economic aspect of transformation, which is
a part of the reforming concept of the company. Here, except technical and
technological modernization, introduction of innovation there should be attributed
restructuring of supply and sales, review of pricing policy and methods of product
promotion to the market.
However, none of the above kinds of restructuring cannot be used without
instruments. The financial aspect of the restructuring is to use a variety of methods
and tools to improve the efficiency of formation and use of financial resources [1].
Steps that can be identified in the implementation of the financial
restructuring do not conflict with the general scheme of restructuring that provides
analyzing external and internal factors of the company’s activity, and the analysis
of its financial condition. Based on the data we make a decision about expediency
of restructuring the entity and set the main goals which, in turn, determine the
general concept of transformation, strategy implementation. Within the chosen
strategy outlines a range of tactical measures to achieve intermediate goals.
Using of financial instruments in restructuring involves changing the
ownership structure, capital and corporate control in the company. So, the first line
of transformation are the changes in the composition and structure of ownership
through purchase (sale) of stocks, change the nominal value of stocks, converting
them into other forms. The second is the restructuring of debt through redemption,
cancellation, postponement, installment, converting, sharing and more. [2]
The company has the right to increase the registered capital if all previously
issued stocks are fully paid for the cost not lower than the nominal. This decision
makes at a meeting of shareholders of three fourths of the votes. The old
shareholders have a preferential right to purchase stocks and they can prevent the
reduction of its share in the registered capital. They also have the opportunity to
sell those rights and offset their losses from the additional shares, increasing the
offer while stocks can reduce their stock prices. In order to stimulate demand for
new stocks their emission rate have to be lower than the market rate of old stocks.
Issue of new stocks even in countries with high level of stock market is not
the main source of capital increase in cash. This is due to problems on their
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location, as well as the high costs of emissions. Therefore, an alternative method of
increasing the registered capital may be increasing the nominal value of stocks,
which each shareholder has to make additional payment to the new nominal value
or receive new stocks in exchange for the old in the proportions specified ratio of
their values.
World experience shows us that an effective method of raising capital is an
issue of corporate bonds, which is a type of debt, guaranteeing the holder preserve
of his invested capital and fixed income for some time. Bondholders are not coowners of the company - they are its lenders therefore they not eligible to
participate in enterprise management, and their income is not dependent on profits.
Therefore, an additional incentive for bonds may provide for the terms of the
possibility of converting the bonds into common or preferred shares the conversion
of debt in the property.
The second direction of financial restructuring is a debt restructuring of the
company a set of organizational and economic measures aimed at changing the
qualitative and quantitative parameters of the existing debt of the company [3].
Quantitative changes achieved through repayment or cancellation of debt (the
conclusion of a peace agreement) and, conversely, to obtain a loan of additional
financial resources. In our opinion, noteworthy a method of mobilizing financial
resources as a conclusion between the borrower and the bank agreement, which
provides the assignment of claims (receivables) to the lender as security of the
loan, which is also an effective means of refinancing receivables and convert it into
more liquid form.
Thus, the capability to use these financial instruments for the restructuring of
Ukrainian enterprises allowed to identify some problems that prevent the effective
implementation of them. First and foremost, the optimal conditions to benefit from
the financial restructuring will ensure the development of the stock market of
Ukraine. Creating the necessary infrastructure for the securities market will allow
both issuers and investors realize their best interests.
Another problem of the transition period in Ukraine's economy began
growing non-payments crisis, which demonstrates the lack of liquid assets in
companies and therefore increases the need for financial methods to transfer assets
in more liquid forms. Thus, the role of financial intermediaries such as banks,
factoring and leasing companies grows, whose activities should be regulated by
law to ensure the interests of all participants in the process.
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THE FEATURES OF DOING BUSINESS IN THE UNITED KINGDOM
Every country has its own established rules and norms, traditions and values.
It is necessary to know, respect and take for granted all of them, if one is going to
realize his business in a certain country [1].
The UK is an attractive place for creating your own business in the 21st
century. It`s popularity is caused by many factors, but the main is considered to be
the possiility of creating it not only by residents, but also by foreigners.
The state, consisting of four historic lands: England, Wales, Scotland and
Northern Ireland, has an official character in business. Thus, future entrepreneurs
should pay attention to the culture, laws and lifestyle of each region before starting
a business in this country. The British business culture is based on historical values
and principles. In dialogue with an Englishman it is necessary to avoid
complicated and unpleasant moments. We should remember that they are always
serious, but open, gallant and with a good sense of humor.
If we try to describe the average British businessman, he is likely to be an
erudite professional with good manners, he is very observant, remarked the
partner`s attempts to hide the unprofessionalism on the volume of unnecessary
information. So try to be extremely honest and not to deviate from the theme [1]
The main issue of doing business in the UK is a question of management.
There are three types of management:
1) personal;
2) involving of subordinated managers;
3) cooperation with foreign partners.
The special attention is paid to doing business of foreigners. Although this
process is quite expensive, long and requires a work visa, it provides effective
foreigner work within the country.
In the matter of taxation the United Kingdom is considered to be one of the
most comfortable countries of the European Union. Thanks to various state
programs supporting small businesses, the taxation is quite sparing, with
transparent and clear system. The future entrepreneur also should be specify his
own business plan, strategy and opportunities to provide the terms of existence in a
competitive environment [2].
Today in Britain there are several conditions which force every businessman
to set up and develop his business in the United Kingdom. The first condition is the
initial capital of 200 thousand pounds. The second condition involves cooperation
with the bank or financial aid fund. The last condition allows to execute their own
responsibilities in the business environment (training, skills, experience).
The British Government has a positive attitude towards the commercial and
business activities of its citizens and foreigners. The foreign capital is involved
thanks to these tendencies. They allow the country to develop its economy. The
activity of businessman or investor helps to create new jobs for local residents.
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According to the World Bank Group in 2016 the United Kingdom ranks the
6th among all countries in the ranking of modern countries in the world of doing
business. It suggests the transparency and reliability of the country in the sphere of
economy [3].
So, being an attractive country of the Northern Europe, the UK remains the
leader among all countries for doing business. If you have a desire to realize your
dreams and start your own business, then you can safely go to the United
Kingdom. But do not forget that the maximum efforts, cooperation and
competition are the tools of a really successful businessman.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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 економічного спрямування навчання іноземній мові має носити
комунікативно-орієнтований та професійно-орієнтований характер. Ціллю
таких дисциплін є оволодіння студентами технічних спеціальностей високого
рівня комунікативної компетенції, який дає можливість використовувати
іноземну мову практично в професійній діяльності, а також в цілях
самоосвіти. Відповідно стандартам спеціаліст повинен бути готовий до
налагодження міжкультурних наукових зв’язків, участі в міжнародних
симпозіумах, конференціях, вивчення іноземного досвіду в певній галузі
науки, техніки, культури, а також для здійснення ділових і партнерських
контактів, що вимагає від інженерів технічних спеціальностей знання
іноземної мови.
Останнім часом все більше уваги приділяється питанням навчання
іноземної мови як мови професійної взаємодії. Проблема професійноорієнтованого навчання іноземної мови досліджувалась багатьма авторами
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(Н.Д.Гальскова, О.Г.Поляков, А.В. Леонтєв, T.Хатчинсон, A. Ватерста інші),
однак її актуальність не втрачається в наш час у зв’язку з тим, що рівень
володіння іноземною мовою студентів економічних спеціальностей не
завжди відповідає сучасним вимогам.
Метою даного дослідження є визначення необхідності вивчення
іноземної мови студентами економічних спеціальностей.
Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою
процесу формування сучасного фахівця. Щодо значимості виконання
соціального замовлення свідчить той факт, що показник рівня володіння
іноземною мовою включений у кваліфікаційну характеристику випускника
вузу [1].
Більш того, новітня європейська мовна політика орієнтує громадян
Європи на багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах більш ніж однієї
іноземної мови, безумовно, знаходиться в інтересах загальної національної
політики України. Уже сьогодні в вищих навчальних закладах студентам
пропонується вивчення однієї основної іноземної мови, а також другої мови
на вибір. Це свідчить про те, що знання майбутніми фахівцями декількох мов
є надійною інвестицією в умовах ринкової економіки.
Найбільш розповсюдженими є вивчення англійської та німецької мов
студентами економічних спеціальностей.
Адже, англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та
торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового мовного
простору займає саме вона.
Німецька мова – це мова техніки і фінансів. За останні п'ять років попит
на неї значно виріс, з'явилося багато німецьких партнерів та інвесторів.
Інтенсивно імпортуються товари з Німеччини, наприклад, сантехніка, меблі,
електроніка, автомобілі. А отже, потрібні люди, які можуть з цими
імпортерами спілкуватися. Знання німецької мови також вітається в
представництвах німецьких банків [2].
Сучасний фахівець економічного профілю має вивчати можливості
закордонних партнерів, їхню роботу, досягнення з метою впровадження
кращих результатів у свою роботу; за допомогою технічних засобів зв'язку,
безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову
бесіду із закордонними партнерами, в тому числі й однією з іноземних мов;
добирати літературні джерела, при необхідності використовувати
загальнонаукові та специфічні методи збирання первинної інформації,
застосовуючи наукові методи обробки інформації.
На сьогодні вимоги сучасності до 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 іноземних мов сприяє реалізації таких напрямків
професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими
гіпотезами і тенденціями, видатними інноваціями в галузі техніки;
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встановлення контактів з іноземними партнерами, фірмами, підприємствами,
навчальними закладами; підвищення рівня професійної компетенції фахівців.
Володіння іноземною мовою вже є не ознакою престижу, а потребою
сучасного фахівця [1].
Однак незважаючи на всезростаючу роль іноземної 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
практико-орієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя та
сприяє формуванню особистості майбутнього професіонала.
Для того, щоб вирішити проблему викладання іноземної мови студентам
вищих навчальних закладах економічного спрямування, необхідно
підготувати спеціаліста, який добре володіє іноземною мовою за відносно
короткий проміжок часу, враховуючи вимоги навчальної програми та
мінімальну кількість годин в навчальному плані. Для досягнення поставленої
мети – навчити студента за короткий період часу говорити та розуміти
мовлення носіїв мови – можна поєднувати традиційні та нетрадиційні методи
(в тому числі інтерактивні), але здійснюючи акцент на принципі
комунікативності, як в процесі спілкування, так і у використанні навчальних
матеріалів і навчальних посібників.
Традиційно навчання іноземній мові студентів економічних
спеціальностей було більш орієнтоване на читання, переклад та розуміння
спеціалізованих, професійних текстів, а також вивчення наукового стилю.
Зараз необхідно акцентувати увагу на розвиток навичок мовлення на
професійно-орієнтовані теми та введення наукових дискусій, тим паче, що
робота над ними також сприяє розвитку навичок, вмінь і знань, оскільки саме
на них базується [3].
В процесі розвитку навичок мовлення на іноземній мові по
спеціальності необхідно пам’ятати, що монологічне мовлення не
поступається діалогічному. Тому необхідно поступово збільшувати об’єм
монологічного мовлення в діалогічному та, з часом, перейти до монологічних
форм усного мовлення – резюме, реферування, анотування, опису, а також
запису почутого, що стане в нагоді для конспектування лекцій.
Таким чином, сучасна методика викладання іноземних мов – це гнучке
інформаційно-навчальне середовище. Сучасний підхід до питання пошуку
оптимальної та ефективної методики викладання іноземних для студентів
економічних спеціальностей полягає в поєднанні традиційних і інтенсивних
методів навчання. При активному використанні сучасних педагогічних
технологій в процесі навчання іноземної мови студентів дає позитивний
результат на засвоєння та використання іноземної мови майбутніми
спеціалістами в їхній професійній сфері.
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ
ЯКОСТЕЙ
Мовна освіта відіграє важливу роль у розвитку культури фахової мови,
адже вона формує професійні мовно комунікативні компетенції особистості.
В наш час досконале володіння мовою стає важливим компонентом загальної
культури особистості та сприяє грамотній підготовці фахівців у різних
сферах. Культура мовлення як складова загальної культури особистості є
одним із найважливіших показників цивілізованості суспільства.
Українська мова відіграє виняткову роль у житті суспільства, у розвитку
освіти, культури та науки, тому проблеми підвищення рівня культури
мовлення набувають великої актуальності для нашої держави.
Проблема мовної культури завжди була предметом дослідження таких
мовознавців як Д. Бабича, В. М. Князєва, М. І. Мельника, В. В. Виноградова,
І. І. Огієнка та ін.
Культура мовлення – передбачає дотримання мовних норм вимови,
наголосу, слововживання і побудови висловів, точність, ясність, чистоту,
логічну стрункість, багатство і доречність мовлення, а також дотримання
правил мовленнєвого етикету. Вона виробляє навички регулювання добору й
використання мовних засобів у процесі мовленнєвого спілкування, допомагає
сформувати свідоме ставлення до їхнього використання у мовленнєвій
практиці.
Висока культура мовлення у професійній діяльності – досконале
володіння літературною мовою у процесі спілкування та мовленнєва
майстерність. Нею повинна володіти кожна сучасна освічена, успішна та
всебічно розвинена людина, адже вона повинна вміти активно
використовувати сучасну літературну мову з усіма багатствами її
виражальних засобів та мовних норм. Мовлення виступає як ознака
культурного рівня особистості і всього суспільства в цілому. Мовні
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конструкції складалися протягом багатьох віків і використовуються зараз
нами для того щоб сформувати думки та впорядкувати їх. Те, що становить
внутрішній світ людини (інтелект, інтуїція, уявлення, емоції тощо) частково
або повністю реалізується у мовленні [3, с. 42].
Органічним елементом професіоналізму людини, керівника нового типу
є мистецтво спілкування, адже кожен професіонал має відзначатися високою
етикою у спілкуванні, вмінням знаходити переконуючі слова, щоб вести за
собою людей не силою наказу, а силою аргументів. Опанування знань
стилістичних багатств української мови, використання слова як знаряддя
праці, носія інформації, професійної вербальної зброї та засобу духовного
впливу сприяє піднесенню культури й духовності нації взагалі [4, c. 97].
Кожен висококваліфікований працівник, який володіє високою
культурою мовлення вміє використовувати такі основні її комунікативні
ознаками як:
- правильність – відповідність прийнятим орфоепічним, граматичним,
орфографічним, лексичним нормам. Завдяки цьому реалізується
інформаційно-інформативна
функція
мовлення
та
здійснюється
цілеспрямований вплив на свідомість людини;
- змістовність передбачає глибоке осмислення та повне висвітлення
теми, вичерпне ознайомлення з необхідною інформацією, уникнення зайвого,
мовлення повинне містити нову інформацію та викликати інтерес.
- логічність, яка забезпечує смислову послідовність мовлення
професіонала, що виявляється в точності вживання слів і словосполучень, у
правильності побудови речень та смисловій завершеності тексту.
- доречність полягає у відповідності мовлення меті, умовам спілкування,
стану того, хто висловлюється.
- виразність, яка забезпечується оригінальністю у висловлюванні думок з
метою ефективного впливу на партнера по комунікації;
- багатство – уміння використовувати в мовленні різні мовні засоби в
межах відповідного стилю, уникненню невиправданих повторів слів,
однотипних конструкцій речень, оволодінню багатством інтонацій,
удосконаленню власного мовлення.
- чистота, яка полягає в повній відповідності нормам літературної мови,
у позбавленні просторіччя, жаргонізмів, вульгаризмів, лайливих слів тощо
[1, с. 87].
Формування культури мовлення відбувається лише тільки завдяки
наполегливій та самовідданій праці, тому кожен професіонал повинен:
- стежити за своїм мовленням, контролювати слововживання, у разі
потреби перевіряти за відповідним словником;
- звертатися до правопису, посібників, довідників, щоб оволодіти
нормами української літературної мови та удосконалювати свої знання;
- обов’язково читати художню літературу та фахову літературу, постійно
користуватися спеціальними енциклопедичними і термінологічними
словниками, набувати практики публічних виступів із фахової тематики для
удосконалення фахового мовлення;
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- активно пізнавати світ, культуру, розвивати здібності до наук – це
підвищує інтелектуальний рівень, що віддзеркалюється у мовленні [2, c. 79].
Отже, культура мовлення становить важливу частину професійної
діяльності, тому для того, щоб бути успішним потрібно постійно її
удосконалювати. Зокрема для професіонала культура усного й писемного
мовлення є не лише відображенням його вихованості, інтелігентності, а й
встановлює в цілому культуру його праці, культуру взаємин у щоденному
спілкуванні та у найрізноманітніших сферах мовленнєвої діяльності: від
приватного спілкування – до спілкування на державному рівні. Праця над
своїм мовленням викликає повагу і, без сумніву, дає результати.
Список використаних джерел:
1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович.
4-е вид., перероб. і доп. – К. : Українська книга, 2009. – 336 с.
2. Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. Посібник /
О. Пономарів. – К. : Либідь, 2011. – 240 с.
3. Ющук І. П. Мова наша українська. Статті, виступи, роздуми / І. П. Ющук.
– К. : ВЦ «Просвіта», 2011. – 56 с.
4. Русанівський В. М. Культура української мови. Довідник /
В. М. Русанівський. – К. : Либідь, 2012. – 302 с.
Олеся Пальонко
Науковий керівник: Іваницька Н.Б., д.філол.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ КОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Одним із результатів мовної освіти є лінгвосоціокультурна
компетентність, оскільки мова вивчається в контексті певних культур,
національного менталітету, специфічної національної картини світу, що і
забезпечує ефективність такого спілкування. Тому, вивчення мови як засобу
спілкування вимагає якщо не нових підходів, то нових методів, які могли б
створити теоретичну основу для формування відповідних знань, навичок і
умінь, що охоплює все різноманіття соціальних, лінгвістичних і культурних
чинників, що характеризують іншомовне спілкування [1]. Звісно ж, що
розробка і обгрунтування таких підходів і методів дійсно можливі лише на
міждисциплінарній основі, що дає змогу інтегрувати дані наук про мову,
суспільство і людину в застосуванні до процесу навчання. Отже, поряд з
формуванням творчих мовленнєвих умінь в різних видах мовленнєвої
діяльності і володінням лінгвістичним кодом необхідно і прилучення до
національної культури, традицій і звичаїв, соціальної системи цінностей і
реальностей, створеної іншим народом.
У даному випадку актуальним є питання про стереотипи. У науковій
літературі активно постулюється думка про те, що взаємодія між
іншомовними партнерами по спілкуванню будується на певних стереотипах,
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які, по-перше, відрізняються різноманіттям і певною специфікою свого
функціонування, по-друге, мають як позитивний, так і негативний вплив на
процеси міжкультурного спілкування, тому що з їх допомогою здійснюються
сприйняття, кодування і декодування інформації.
У такому випадку важливим видається осмислення поняття стереотипу.
З точки зору сучасної лінгвістики, стереотип – це особлива структура знання,
споріднена поняттю прототипу, роль якого полягає в репрезентації нашій
свідомості кращого прикладу тієї чи іншої категорії (по Е. Рош) або
«фамільної подібності», побудованої ідеї розмитих кордонів у визначенні
речей і їх найменувань, коли в кожного члена категорії впізнаються у більшій
чи меншій мірі їх загальні типові характеристики (по Л. Вітгенштейна) [2].
У широкому сенсі код культури розуміється як «сукупність знаків
(символів), система певних правил, за допомогою яких інформація може бути
представлена (закодована) у вигляді набору символів для передачі, обробки
та зберігання. Правила, що регулюють коди, встановлюються за угодою між
носіями однієї і тієї ж культури » [3, с.241].
Прийнято виділяти такі базові коди культури: антропоморфний,
речовий, предметний, просторовий, соматичний, тілесний, біоморфний
(зооморфний і флороморфний), числовий, кольоровий, харчовий, іменний,
духовний. Всі ці коди культури беруть участь в категоризації та оцінці
матеріального та ідеального світу національної лінгвокультурної спільності,
оскільки утворюють сітку змістових координат. Коли ж відбувається
експансія культурних кодів в етномові, то образи змінюють субстанцію
плану вираження і з натуральної форми існування переходять в природно –
мовну. Внаслідок цього невербальні культурні коди, знаходячи словесну
форму, стають лінгвокультурними.
На нашу думку, процес формування лінгвосоціокультурної компетенції
студентів – це навчання здатності декодування образів зазначених знаків
культури, що знаходять репрезентацію у відповідному типі тексту культури.
Адже мова – це сховище знань про світ в рамках етнокультури. Щоб
правильно розуміти іншу мову, потрібно чітко усвідомлювати етноспеціфіку
її одиниць як в понятійному, так і в ціннісному аспектах.
Зупинимося на короткому аналізі іконічних знаків. Вони несуть набір
певних властивостей, які характеризують англійців і створюють у свідомості
людей певний образ, який відповідає усталеним судженням про цей народ.
Іншими словами, іконічні знаки – це свого роду соціальні стереотипи, що
формують чітке уявлення про те, що являє собою ця нація. Однак слід
зробити застереження, що іноді ці соціальні стереотипи містять сукупність
найбільш поширені спрощені уявлення членів етносу про свою групу, що
обов'язково слід враховувати в процесі навчання іноземним мовам.
Так, наприклад, Англію, як правило, асоціюють з наступними
іконічними знаками: Big Ben, Cup of Tea, Elizabeth: Queen & Icon, English
Weather, Fish & Chips, Pint of Real Ale, Pub, Routemaster Bus, Rugby, Cricket,
Sherlock Holmes, Stonehenge , Thames, Tower of London, Westminster Abbey.
Цікаво, що в Англії існує інтернет–проект ICONS of England (the PORTRAIT
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of ENGLAND) зі створення класифікації британських іконічних знаків. Деякі
іконічні знаки були схвалені британським Міністерством з питань культури,
ЗМІ і спорту (Twelve Icons of Englishness): Stone-henge, the Angel of the North,
Punch and Judy, Holbein's Portrait of Henry VIII [4].
Отже, врахування сучасних тенденцій у виокремлення національних
стереотипів є важливим складником формуванням лінгвосоціокультурної
компетенції.
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THE ROLE OF ENGLISH FOR FUTURE MANAGERS
It is well known that the objectives and content of vocational education are
determined by the need of society to frame a particular specialty and qualification.
So society has an interest in the preparation of a fully developed individual who
not only has a well-chosen specialty, but also the general and professional culture.
In addition, a new educational paradigm based on the need of compulsory
education into account the needs of the individual student. The dynamic nature of
modern society post-industrial era essentially changes the requirements for the
content of the concept of "ownership specialty." Instead of the traditional
understanding of its content as the presence of a certain amount of knowledge and
skills, as well as some practical experience, an important characteristic of
ownership specialty today is the level of professional and social competence of a
manager.
In a globalized and broad international cooperation, scientific and technical,
industrial and economic, spiritual, cultural and other areas essential element of this
competency are also special communication capabilities. To ensure effective
communication with partners and colleagues both abroad and those who arrive in
Ukraine, as well as for a proper understanding of foreign economic literature and
documentation necessary to the proper language skills for professional
communication.
610

Why English? Language is our primary source of communication. It's the
method through which we share our ideas and thoughts with others. Some people
even say that language is what separates us from animals and makes us human.
There are thousands of languages in this world. Countries have their own
national languages in addition to a variety of local languages spoken and
understood by their people in different regions. Some languages are spoken by
millions of people, others by only a few thousand.
It is the technology that allows people to travel further and faster than ever
before. It is the Internet that links people regardless their nationalities and countries
they live in. And technology is also the reason why lots of business people are
active globally and why more and more entrepreneurs are on the move than ever
before. In this world full of the state-of-the-art technology English serves as a
uniting element in many situations, giving all entrepreneurs and small companies a
better chance on the market and an ideal comparative advantage over those who
lack the ability to communicate in this language.
Although many people think that it is very difficult and confusing, English is
actually the easiest language of the world to learn because there are so many resources
available. As soon as you decide you want to learn, there are thousands of resources
on the Internet and in bookstores. I'm not just talking about lessons and grammar
books. You can supplement traditional learning materials with children's TV shows
and books. I suggest watching as much TV as you can, in English with English
subtitles, and you will pick up conversational English in no time.
There is no doubt that professional knowledge and experience is essential for
entrepreneurs and managers. But reaching and staying at the top requires more than
just being knowledgeable and experienced. One of the reasons why some
entrepreneurs are successful and some of them are, let us stay optimistic, less
successful, may lie in the ability to communicate knowledge in a foreign language.
Of course, one has to agree that entrepreneurs and companies can hire interpreters
who are both fluent and skilled. However, entrepreneurs cannot expect that people,
who are not really involved in a company’s matters, will establish relationships in
the way loyal and committed employees of the company can. The solution to this
problem lies in constant learning and studying the foreign language. But first of all,
it is significant that employers realize the importance of learning (Business)
English at the workplace. Over the years, research and needs analyses have
produced a wide range of the language-using tasks an employee should be able to
tackle in order to deal with the exigencies of the situations which may arise at the
workplace. These are:
•
the ability to communicate appropriately with superiors, colleagues and
subordinates, and to representatives of other companies from abroad,
•
the ability to assist an English-speaking (native or non-native) person
when hosting business partners from abroad,
•
to participate in the social life of the enterprise (e.g. sports and social
clubs, etc.) when visiting business partners abroad.
Finally, let us realize that a quarter of the world’s population, i.e. 1.2 to 1.5
billion people, can speak English. Moreover, English has become the lingua franca
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of international business. These and many other factors make learning English
interesting and useful for all those who might be using it when they enter the
exciting world of business.
National Program of English for professional communication (NPEC) clearly
and thoroughly examines the goals and objectives for quality teaching foreign
language. And not only because of the program, we understand the need for
learning a foreign language as a means of communication between professionals.
The modern university specialist - is an educated man with a fundamental base of
knowledge. Accordingly, the level of knowing a foreign language is also an
instrument of production, and the culture and way of humanization of education.
This provides a fundamental and comprehensive training in foreign languages.
The main task of foreign language teaching is to provide high quality training
to achieve real improvement of teaching and accordingly the level of language
acquisition students.
But there are objective reasons that hinder the improvement of quality
language training of future professionals. First, it prevents the lead for teaching
foreign languages to life – it is necessary to create an environment, that is close to
the country of origin of this language, and the teacher should show more interest in
professions students, faculty, served to be informed regarding the main
achievements in their respective fields .
Secondly, no opportunity to increase the quality of teaching in terms of the
simultaneous reduction of time for learning foreign languages.
Third, the long conflict in education, which has the need to give everything
and as soon as possible. But they always forget that not teach linguists, but
specialists who are users of the language. It should be clearly set goals and
objectives of a particular course and try to meet them, taking all the most necessary
and what is methodologically feasible. They must learn to set priorities and to
reject minor, be able to benefit-appliance only knowledge.
Future managers are trained in English professional communication and want
to ensure they have mastered primarily professional layer of the language, learn
their oral and written texts in specialty. But texts should be scientifically
significant and interesting for students. This creates additional motivation for
students to work with these texts. In addition, communication professionals must
not only build highly professional sector. It should be possible to learn more about
the world language study and the world of culture of the country.
In recent years, the motivation of students learning foreign languages,
especially non-philological specialties, significantly increased - and we think it is a
very important factor. It is directly related to the fact that the demand for foreign
language has increased steadily and significantly exceeds supply. Therefore,
teachers of foreign languages should be looking for new ways to improve the
quality of teaching foreign languages.
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PROJECT WORK AS ONE OF THE MOST EFFECTIVE METHODS OF
TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
The 21st century, often called the information age, is bringing about changes
to the traditional teaching of language. The introduction of new information and
communication technology expands access to education, forming an open
education system, and changes the idea of the qualifications needed by modern
students.
Information technologies stand out as a requirement of present time, as they
burst into all spheres of our life rapidly. Introduction of new technologies into the
educational process was always considered a progressive step that promoted
motivation of learning. It is possible to raise the level of language education of
students by means of bringing in the newest information technologies [3].
In recent years, more issues are dedicated to the use of new information
technologies in teaching foreign languages. It is not only new hardware, but also
new forms and methods of teaching, a new approach to learning [2].
The implementation of new methods of learning that provide the development
of communicative, creative and professional competences and stimulate the
requirement of future specialist in self-education based on the content and
management of educational process is required from modern educational
establishment nowadays. The aim of foreign language studies in the higher
educational establishment is forming professional communicative competence
among students with the help of development and perfection of all types of
language activity: reading, speaking, writing and listening [3].
One way to activate students in learning foreign languages is the project
method, when the student independently plans, creates, protects his/her project,
that is actively involved in the process of communicative activity. Training project
is a set of search, research, settlement, graphics and other types of work performed
by students independently for practical or theoretical solution of a significant
problem [2].
Project method is one of the most pressing contemporary technologies in
teaching foreign languages. It combines the elements of problem-based learning
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and collaborative learning that allows achieving the highest level of mastery of any
subject, and foreign language in particular. Project method forms students'
communication skills, culture, communication, the ability concisely and audibly
formulate thoughts, be tolerant to the opinion of partners in communication and
develops the ability to extract information from a variety of sources, to process it
with the help of modern technologies. All these factors create language
environment that - results in the appearance of the natural need to interact in a
foreign language [4].
Project method combines the elements of problem-based learning and
collaborative learning that allows achieving the highest level of mastery of any
subject, and foreign language in particular. It forms students' communication skills,
culture, communication, the ability concisely and audibly formulate thoughts, be
tolerant to the opinion of partners in communication and develops the ability to
extract information from a variety of sources, to process it with the help of modern
technologies [4].
The main purpose of the use of this innovative approach is the ability to
effectively master students’ foreign communicative competence:
− verbal competence creates an opportunity of manifestation of
communicative skills in all forms: listening, speaking, writing, reading;
− socio-cultural competence forms the ideas about the social and cultural
specificity of the target language;
− linguistic competence is students’ acquisition of lexical units relating to
the topic as a necessary basis for registration of speaking abilities;
− educational and cognitive competence improves the educational activity
on mastering of foreign languages;
− compensatory competence forms skills of overcoming difficult situations
in a shortage of linguistic resources [1].
Project-based learning is considered one of the most powerful incentives for
motivating language learning. It is the most creative activity, all students are
involved in the work on the project, regardless of ability and level of language
training. Using the project methodology is one of the components of the
educational process, as students with different levels of language training are
involved in the work according to their capabilities [2].
At the preparatory stage, students learned how to work with dictionaries,
reference books for posts, thought through the way of presentation, and of course
learnt to sort out their work. Project-based learning has changed students’ attitude
to the computer: computer has been transformed into a source of information and
one of the ways of presentation the material [4].
Modern pedagogical science seeks to use new technology in teaching.
Information and communication technologies are a powerful learning tool, control
and management of the educational process [3].
Learning foreign languages is impossible to imagine without the use of
multimedia learning tools. Information technologies stand out as a requirement of
present time, as they burst into all spheres of our life rapidly.
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The technical advantage of teaching English with the help of multimedia
technology is that sound cards allow users to record their speech and then compare
it with the pronunciation of native speakers. Graphics capabilities of computers can
represent any type of activity in the form of pictures or animation. This is
particularly important when learning new vocabulary, as images on the monitor
allow students to associate English phrases directly with actions, rather than with
phrases in their native language. Moreover, the media are an excellent means of
interactive communication between different linguistic groups, which is
particularly evident in the application of computer networks. This could be a local
area network connecting several machines in one school, or the Internet — a global
network of millions of users.
Through the optimal combination of a number technology (language
laboratory, video, television, radio, newspapers, magazines, books, bibliographies,
and phones) and having additional features (interactivity, graphics capabilities,
etc.), multimedia learning provides almost limitless opportunities for teaching and
learning [3].
The use of multimedia technology in the learning process allows for
improvements in the process of organic combination of traditional and innovative
forms and methods of education; implementation of training, information, games,
modeling, design and analysis functions; performance of such general didactic
principles as visibility and accessibility; feasibility of systematic transition from
education to self-education; a positive emotional background for training; and
linking theory to practice.
So, the innovative technologies that we reviewed today, significantly enrich
and diversify the teaching of foreign languages. In place of the monotonous work
comes intelligent creative search, during which formed a new type of personality,
active and purposeful, focused on constant self-education and development.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній
лексиці, кількість якої весь час помітно зростає. До термінологічної лексики
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належать усі слова, що об'єднуються в мові під загальною назвою терміни.
Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається
для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання - науки, техніки,
суспільно-політичного життя, мистецтва, економіки тощо. У зв’язку з
постійним розвитком сучасної української мови з’являється все
більше і більше термінів, не тільки технічних і наукових, а й економічних.
Проблема перекладу термінів з англійської мови на українську була
й залишається однією з найбільш актуальних у сучасному перекладознавстві.
Дослідження питання передачі термінів у процесі перекладу проводились
науковцями В.І. Карабаном, Ф.О. Циткіною, Н.Г. Александровою,
Л.І. Борисовою, В.П. Даниленко тощо. Особливий інтерес викликає цей
процес для галузі економіки, оскільки за останнє десятиріччя саме вона
зазнала інтенсивного розвитку. Економічна терміносистема англійської мови
є чисельною та розгалуженою, що може викликати певні труднощі в процесі
перекладу[2, с. 23].
Економічна терміносистема динамічно розвивається, знаходиться в
тісному контакті з життям і розвитком суспільства, реагує на зміни мовної
ситуації, передає наукову інформацію. Тому це дослідження є, безперечно,
актуальним, оскільки сучасні наукові перекладацькі студії спрямовані на
вивчення чинників, що впливають на вибір варіанта перекладу та їх зв’язку
зі специфікою мови перекладу.
Безеквівалентні англійські економічні терміни хоча й не становлять
значну кількість в економічній терміносистемі, але можуть викликати певні
труднощі при перекладі. Необхідно враховувати й те, що при передачі іншою
мовою не стоїть завдання перекладу всіх компонентів лексичної одиниці,
адже переклад не є простою зміною слова вихідної мови словом мови
перекладу[1, с.45].
«Тимчасово безеквівалентні» англійські економічні терміни складають
9,4% від загального числа виділених нами термінів. Визначення «тимчасово
безеквівалентні» видається досить точним із двох причин. З одного боку,
воно підкреслює, що проблема відсутності терміна-еквівалента в
жодному випадку не означає принципової неперекладності терміна і може
бути розв’язана за допомогою використання інших мовних засобів. З другого
боку, це визначення побічно вказує на причину безеквівалентності
(тимчасове відставання однієї з мов у розвитку системи понять у тій або
іншій галузі) і на екстралінгвістичні передумови її усунення (подолання
«відставання» в ході подальшого розвитку професійної сфери, у тому числі
завдяки міжнародній діловій комунікації). Тому до безеквівалентної економічної термінології можна віднести ті терміни, що іменують явища (поняття),
які не представлені в понятійному апараті української економічної сфери
через певні причини: custodian; temporary difference; valuation allowance та
інші. Варто зазначити, що відсутнім у мові перекладу може бути саме
еквівалентний термін, однак поняття може існувати в українській
економічній реальності. Розуміння та вибір способу перекладу таких
лексичних одиниць може відбуватися тільки з урахуванням певної
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екстралінгвістичної ситуації вживання термінів, адже саме ситуація дозволяє
усвідомити специфіку змісту терміна[3, с. 13].
Міжмовне зіставлення терміносистем дозволяє виявити, які саме мовні
одиниці можуть бути використані для забезпечення еквівалентного
перекладу тимчасово безеквівалентних термінів, виходячи з ресурсів
загальновживаної і спеціальної лексики.
Способи перекладу безеквівалентних термінів. Безеквівалентні
однослівні терміни представлені в вибірці одиничними випадками. При їх
перекладі застосовуються такі прийоми:
1) вибір українського терміна або загальновживаного слова (рідше
словосполучення) з близьким значенням;
2) транскрипція, транслітерація;
3) описовий (роз’яснювальний) переклад.
Інтерес викликає переклад складних термінів, які є утворенням
специфічної конструкції (так звані лексикалізовані синтаксичні конструкції,
компресиви). Специфікою таких слів є те, що вони є суто англійським
мовним явищем і відсутні в українській мові. Зазвичай такі терміни
формуються зі складного та простого слова. При перекладі компресія таких
термінологічних словосполучень утрачається, і вони перекладаються
описовим способом відповідно до норм української мови. Наприклад:
going-out-of-business sale - ліквідаційний розпродаж; written-down-value
method - облік із залишкової вартості; step-by-step implementation - поетапне
здійснення; off-balance-sheet transaction - позабалансова операція[2, с. 32].
Описовий переклад терміна спрямовується на роз’яснення значення
терміна. Описовий переклад бажано використовувати, коли переклад терміна
не може адекватно передати його значення згідно з нормами української
мови. Інколи
однокомпонентний
термін
перетворюється
на
багатокомпонентний, який більше схожий на тлумачення терміна, ніж на
термін, наприклад, strangle - подвійний опціон з одночасним продажем або
купівлею опціону пут і опціону кол із різними цінами реалізації. Інший
термін – triangular merger - у своїй структурі містить компонент, який називає
геометричну фігуру, що надає йому певної символьності, яка, однак,
повністю втрачається в результаті перекладу - поглинання шляхом злиття
компанії-об’єкта
з дочірньою
компанією
поглинача.
Розширення
синтаксичної структури терміна ускладнює процес перекладу, однак
дозволяє точно передати значення відповідного терміна.
При перекладі антонімічних термінів listed company - компанія, акції
якої продаються на фондовій біржі і publicly traded company - компанія, акції
якої продаються на позабіржовому ринку, використовується описовий переклад, оскільки в результаті калькування була б утворена лексико-граматична
структура, що не відповідає нормам української мови (компанія, яка вільно
продається, або компанія, виставлена на позабіржовий ринок) і що не дозволяє адекватно передати значення термінів[1, с. 22].
Проблема перекладу термінологічної лексики, на перший погляд, досить
грунтовно досліджена в сучасному перекладознавстві. Однак переклад
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термінів, які не мають еквівалентів в мові перекладу залишається актуальним
питанням. Структурні, синтаксичні відмінності термінів англійської та
української мов створюють труднощі у виборі способу перекладу. Крім того,
існування англійських термінів, які ще не мають відповідника в українській
мові (наприклад, merry-go-round transaction, death valley, free riding)
відкривають нові перспективи для подальшого дослідження, що становить
інтерес як для теорії мови, так і для практики зіставлення мов. Перспективи
подальших розвідок у цьому напрямі пов’язані з більш детальним
дослідженням перекладу безеквівалентних англійських економічних термінів
українською мовою.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF UKRAINE'S BANKING SYSTEM
DEVELOPMENT
A strong banking system is a necessary condition for sustainable economic
growth in Ukraine. In terms of building a market economy in Ukraine, the banking
system is at the stage of formation that does not allow her full use of all stimulating
properties. The low level of banks' capitalization, the problem of efficiency of the
banking system and ways to assess this effectiveness, the imperfect state strategy
of the banking system restrain the development of the banking system. That is why
the search for areas of its improvement are quite relevant in this period [1].
The Ukraine's banking system is one of the most developed elements of the
economic mechanism, since the reform was initiated earlier than other sectors of
the Ukrainian economy.
However, despite all positive developments, there is a number of unresolved
issues, namely:
1. The low level of commercial banks' capitalization. For this indicator,
domestic banks lag behind foreign. The reason for this is that a significant amount
of newly created credit institutions was founded to solve the problems of financialindustrial groups.
2. The lack of trust to the banks reduces the banks in resource mobilization
compared to the potential. The level of public confidence to Ukraine's banks is still
significantly lower than in countries with highly developed market economies and
banking systems.
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3. The high concentration of capital in the largest banks (this practice can lead
to enhanced arrangements and collusion between major banks in conducting their
work, for example, in setting prices for banking services).
4. Weak differentiation of banking services. If you look at the number of
banks and their branches in regions, virtually every region is characterized by high
competition banking institutions, which are mostly represented by banks' branches,
almost all of the main offices of banking institutions located in Kiev [2].
The main problems of the domestic banking system's development can be
divided into external, lying outside it, and internal, which are due to intra-banking
features of their functioning in a competitive environment.
To major external problems that cause the greatest impact on the development
of the banking system, include: the slow pace of market reforms of the domestic
economy; the macroeconomic imbalances, especially the substantial deficit of the
state budget; lack of transparency and an unstable financial condition of a
significant number of enterprises; underdevelopment of the stock market, real
estate market, and the absence of a land market; low level of trust from the
population to individual banks, the inadequate protection of the rights of creditors
and depositors and others.
To the problems inherent in the banking system, include: inadequate level of
capitalization and concentration of Bank capital, the low level of corporate
governance at banks, lack of Bank risk management, a narrow range of banking
services and products, insufficient level of transparency and communications with
investors and the population, and the like.
Clear definition of the problems of functioning of the domestic banking
system at the present stage allows us to determine the main directions of their
overcoming and development of the banking sector in the medium term. Such
directions include:
1) further raising the level of capitalization of banks and providing them with
reliable resources;
2) expanding the range, improving the quality and competitiveness of banking
services;
3) ensure the activities of domestic banks in accordance with international
standards of corporate governance;
4) development of systems of risk management and improving risk
management;
5) increase the level of protection of the rights of creditors and depositors.
In recent years, is an active process of Ukraine's banking system integration
into world financial system based on the adaptation of a single universally
accepted requirements of the functioning and regulation. Therefore, given the
strategic task of the Ukraine's National Bank is a sustainable, efficient,
competitive banking system's development that would promote long-term
economic growth of the country, its financial security and was able without any
threats to national interests to integrate into the world financial space[3].
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USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOR TRAINING STUDENTS
OF ECONOMICS
The abstract aims at outlining the possibilities that interactive technologies
provide for enhancing training of students majoring in economics. At present
innovative trends in different spheres of life set new requirements to knowledge, so
students are expected to process big amounts of information, apply it properly in
concrete conditions; at the same time to understand the essence of things, to be
able to express their personal opinions and support them with reasonable
arguments.
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. In this respect it is
interactive education regarded as a special 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 that can reinforce
professional and language training. A. Lund, G. Motteram, A. Pagan are
considered to have initiated the introduction and wide use of interactive
technologies in the educational process [1, 2, 3].
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;
discussions 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; role play and business games
simulate reproduced behavior [3]. Such methods are 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. Interactive technologies that aim at creating a
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comfortable learning environment in which every student will benefit from the
process, are of special interest in professional instruction.
The use of interactive learning in universities can increase positive results of
the learning process greatly because it does not only affect the consciousness of the
students, but boosts the feelings of freedom and self-satisfaction at the positive
outcomes of studies in regard with actions and practices offered in the process.
Interactive methods help students to be focused and attentive, as in addition to
being listeners or observers they are active participants in the learning context
thanks to the achievement of mutually beneficial results. Moreover, group forms of
work reinforce social skills, students’ need to acquire knowledge is increased, they
develop a deeper interest and love for knowledge. While working in pairs or
groups, students solve problems, become researchers, learn to overcome
difficulties and to reach their goals and objectives.
The role of interactive forms of education in the learning of foreign languages
in high school is getting more 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. Another
effective technique 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 to
controversial issues, helps to resolve problems that arise in the discussion.
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.
To summarize, innovative learning technologies used in the study of foreign
languages help involve language learners into meaningful instruction, enhance
their communication skills, encourage team work, develop argumentative skills.
Moreover, there are wider opportunities to involve students in constructive group
dynamics that enhances communicative competence, helps shape individual
communication style and ability, develops tolerance, ensures appropriateness and
adequacy of communication in different situations. Interactive learning in the ESP
classroom creates a special atmosphere that reinforces developing a number of
skills and abilities: the ability to cooperate and to choose proper communicative
interaction strategies, to debate and think critically, and to solve communication
problems in order to act adequately in the professional activities in the future.
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THE ROLE OF A GOOD RESUME IN THE HIRING PROCESS
Every business concern, small or large, spend a huge proportion of their
revenues on advertising their products. It is not a matter of worth whether the
products are good or how much were previously soled. Companies will coninue to
invest on promoting the products. It is not a myth that nothing can be sold without
promotion or creating awarness about the features of the item.
It is not unusual, people can also be viewed as products. When they apply for
a job or sell their services, they sell their skills, experience, qualities and potential.
Irrespective of how good a 'product is' the person is, their success in winning the
job and ultimately, their success in future will depend to a great extent on how well
they market themselves[2].
The most important and crucial marketing tool that persons can employ when
seeking to promote themselves is Resume or Curriculum Vitae(CV).
Nobody can ever underestimate how important it is to have a good resume.
First impressions count, and the first impression that a potential employer will
have of you, is going to depend on how you present your resume. This is going to
be your one and only chance to capture a potential employer’s attention, or for
your resume to be tossed into the file of those they don’t want to pursue.
The statistics are that the average employer only spends a few seconds
looking at a resume, so it is imperative that it makes an impression. In this
increasingly competitive job market you need to have a professional resume that
contains the right information, so that it will stand out amongst the countless other
resumes that potential employers will be looking at, and give you the best possible
chance of getting their attention. You need to remember that you only have a few
seconds that the potential employer is going to be taking to glance at your resume,
so it’s very important to make sure that all the years you have been working and
studying are going to be represented properly in your resume[1].
There are different formats that you can chose from, when deciding on how
your resume should be displayed:
1.A chronological resume.
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This is the most common type of resume format used. The chronological
format lists your most recent employment history (or education) first, with your
jobs appearing by date in a time line. This is the traditional method of formatting a
resume, and places more emphasis on your job titles and your employment history
over your skills. Chronological resumes generally work best for job seekers with a
stable career progression in one or two fields. Here’s how to know if this format is
for you:
Chronological resumes are best suited to the following job seekers:
- A stable work history with few breaks in your employment time line.
- Staying in the same field.
- If your job titles show increased responsibility and higher position levels.
- Your past job titles match employer job requirements.
2.A functional resume.
The functional resume will focus far more on your skills and achievements,
rather than job titles and places of employment. Functional resumes give you the
platform to display your skills and experiences[3].
This format also lets candidates gloss over gaps in their work history or play
down positions that were not relevant etc.
Functional resumes are best suited to the following job seekers:
- Graduates and those wanting to make a career change
- Those wanting to highlight specific skills, knowledge, or abilities.
- You’re re-entering the job market after an absence.
- If you have a variety of different or unrelated work experiences.
- You have large gaps in your work history
However regardless of which type of resume you chose, what the employers
are looking for, is pretty much the same. How display it, is up to you, but try as far
as possible to include as much of the following information[4].
Contact Information. It is extremely important to supply your contact details
on your resume. Some applicants forget this basic yet very essential piece of
information. Don’t forget to write your mailing address, telephone or mobile
number and your email address. You would be amazed at how many job seekers
make mistakes when filling out their contact details.
Career Profile. Here you should include a brief summary of your skills and
areas of expertise. This will quickly give the potential employer an idea as to what
you can do.
Work Experience. Include all your work history experience, preferably
including the company, job title, responsibilities and the dates of the companies
where you are currently working or previously associated with.
Education. Include all your educational qualifications here. Ensure you
include ALL your education, including licenses or certifications you have
acquired.
Skills. Mention any relevant skills in terms of software and hardware systems
and other technical skills.
It is very important to ensure that you are completely honest on your resume.
Don’t fiddle around with dates etc if you have been unemployed and don’t want
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the employer to know. Rather be upfront as resume fraud is illegal, and should they
do checks, which they probably will, you can forget any chance of them employing
you[5].
A good resume cannot get you a job; but a bad resume can prevent you from
getting the interview - and without the interview there's no chance of getting the
job. Since the resume is a primary tool in finding a better job, extra time spent on
its preparation is a good investment. In fact, some astute people constantly update
their resumes, even though they may never use them to get another job. A reminder
of your talents and accomplishments, a current resumes can provide you with clues
to getting a better job in your present company or the ammunition to prove you
deserve a salary increase.
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RESEARCH OF HR- BRANDING AS AN IMPORTANT MARKETING
TOOL
Branding – the basis of marketing, it is inseparable from the enterprise
strategy. At present, the corporation, enterprise, country, university, hospital,
celebrities, and anyone can be seen as a brand.HR-branding (HR Branding,
Employer Branding) - a set of targeted measures to create a positive image of the
employer with a name of continually attracting best of the best professionals in the
industry and retain existing. With the variety of proposed interpretations should
agree with this formulation because it is the "integrity of the image as an
employer" can be considered as key phrase. Since HR-brand - can be both positive
and negative. Positive HR - brand successfully affect the company's reputation. It
includes high-quality work with staff and applicants, competent organization to
work with them within the company. Negative HR - brand rather worsen the view
of the company as a whole. Information about the rude attitude to staff covered at
high speed, thus reducing the status of company. The main types of classification
HR-brand is not limited, one more reason for the division - its focus - internal or
external to the organization.
However, such a distinction is also quite arbitrary, since external HR-brand
formed mainly on the basis of what can be called HR-domestic brand. To conduct
624

the demarcation line between them can only target of each orientation: mid
designed to maintain the loyalty of staff, external - to attract qualified personnel.
The basis of domestic HR-branding - attention to employees, quality work with
personnel within the company. This is a clear idea of expectations, new HR
technologies, the development of incentives for key performance indicators.
Candidates especially need a reliability information about the company.
Employer brand has two components: marketing (position of the company in
its market sector, the image of the product, its popularity) and HR-component
(corporate
culture,
system
of
remuneration,
compensation).
Target groups for the formation of employer brand - employees, former employees,
applicants, students of specialized professions, employees of companies,
contractors, competitors.
Problem area of HR-branding is at the intersection of marketing as
positioning and recruitment. HR-branding - is marketing in labor market. The
situation when the specialist chooses future job similar to the choice of the buyer
of several products with identical features and quality. We know that here starts a
brand that is a subjective assessment, the level of sympathy and benefits of
everyone. It is important to understand that HR-brand and product brand - it is
different things. Just because that one company can have ten product brands. A
classic example - Coca-Cola the brand itself in the market is very strong, but the
reputation as an employer is not the best. There are many factors that influence on
HR - brand of company, including: corporate culture, system of motivation and
career and even personal quality specialist personnel. This happens mainly because
of the dominant features in employment channel communications: PR and
advertising sometimes yield to personal contacts by the script of "word of mouth".
Any company that existed in the market for more than five years has reputation as
an employer in the professional community of experts. People exchange ideas,
advices and emotional assessments, and for this they do not necessarily have a long
experience in the company, which is discussed –it is enough to give their
impressions of the interview. One could argue that there is no process or
phenomenon that would not affect in HR-BRAND. If the priority for workers is
stability, its presence in the company an element of positive reputation of the
employer also. Thus for some sign of stability is the presence of certain internal
rules, for others - a clear job responsibilities, and for the third (who have bitter
experience) - timely payment of wages. All these nuances need to be understand
and track.
In addition, working with HR-brand loyalty is important for employees,
reducing staff turnover. For example, Google's very competent brand in the labor
market. In particular, the agreement with its employees includes this is not just a
nice thing, and the idea, which is associated by company employees with the
company. HR-branding is also used as a means of finding the best specialists in
their field a point whereby they are required to do nothing fifth of working time.
Indeed, with the right HR policy greater demand for work in the company is
formed and the performance of people who are already working in the company to
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grow, because their motivation will increase does not have to be a financial
motivation, the main thing is to find the right approach to all employees,
understand more about the workers.
As for enterprises in Ukraine, the most successful HR-branding policy was
introduced in the trade network Watsons. Distribution network Watsons - leader of
the Ukrainian retail market in a format Drogerie. (More than 350 shops and twenty
pharmacy network in more than 90 cities of Ukraine. More than 4,000 employees
serve about 2.5 mln. clients in a month.)For six consecutive years, starting in 2008,
Watsons in Ukraine takes first place and the title of "Choice of the Year №1» in the
category "Health and Beauty Shop" at the prestigious international festival "Choice
of the Year". In December 2015 the company received the award «HR-Brand
Ukraine" in the "Ukraine", as one of caring employers to their employees through
its project "strategic priority". Example HR-s actions in changing paradigms and
negative attitudes of line managers "is not possible", "it is not right" about
motivation. That "sell" and demonstrate the practical ability to encourage staff not
only through budgetary performance, but because of the formation of the system of
quality planning and motivating setting, ambitious and yet those that can wake
achievement goals. How to understand that change processes, organizational
structures, and to create synergy and motivate cross-functional interaction.
The concept of "brand" and the – more "HR - branding" relatively new on the
job market and marketing, so experts do not give them a precise definition. If
brands in general are very firmly entrenched in our lives, then good design stages
of creation and development of HR - brands need great effort and enormous
patience. It is necessary to eliminate all differences arising from the experts on this
concept. For this HR - brands should be given attention and a lot of research.
Nowadays more and more companies are building HR - brands. During the
theoretical research we realized that HR - branding every year goes to new levels,
and he played great importance in the lives and status of any company. But due to
the fact that it was not so long ago, every organization is trying to build and
develop it spontaneously, and thus never achieve an adequate level in its
development. Quality forming HR - brands within any organization requires
accurate and correct implementation of all planned steps to eliminate all errors. in
the future, when there will be more information about this new direction, more
companies understand the importance of developing successful HR - brands and
will develop more ideas and tips on shaping it.
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Бердичівський коледж промисловості, економіки та права
ПОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ВИПУСНИКІВ ВНЗ І-ІІ р.а.
Проблема професійної самореалізації у нашій країні є актуальною. Час,
який ми переживаємо, зазначено важким пошуком нового соціальноекономічного розвитку та духовно-культурного відродження нації. І на
першу чергу, це позначається юному поколінні як у найуразливішою, і
найменш захищеній частині суспільства. Підтримка молоді, залучення
громадської уваги до її проблем і потреб поступово зросли в проблему
збереження національного генофонду країни. [8]
Самоактуалізація (від лат. actualis — дійсний, справжній), самореалізація
— прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх
особистісних можливостей. [9] Це безперервна реалізація потенційних
можливостей, здібностей і талантів, як звершення своєї місії, або покликання,
долі тощо, як невпинне прагнення до єдності, інтеграції, чи внутрішньої
синергії особистості.
Навчання в коледжі - один з початкових етапів формування і
становлення людини як суб'єкта майбутньої професійної діяльності.
Студентський період в рамках концепції професійного розвитку особистості
розглядається не лише як період адаптації, пристосування, підготовки до
майбутньої професійної діяльності, але і як етап професійного самопізнання,
самовизначення, пошуку шляхів реалізації в майбутній професії своїх
можливостей. Саме цей період є найбільш вагомим для закладення
фундаменту майбутньої професійної самореалізації.
У студента коледжу
ще тільки формується ясне бачення своєї
спеціальності. Таким чином, студентам у коледжі важко здійснювати
професійну самореалізацію, у нього розвивається тільки готовність до неї.
Таким чином, відзначимо, що професійна самореалізація особистості на етапі
навчання у коледжі проявляється в готовності випускника до майбутньої
професійної діяльності.
Необхідність повноцінного розвитку та самореалізації молоді та її
соціальна підтримка є одним з основних пріоритетів державної
політики. [8]
Для розв’язання проблеми самореалізації необхідно провести системний
аналіз можливостей та потреб випускників коледжів, здійснити перехід до
відкритої моделі державної політики у молодіжній сфері в Україні, в якій
молоді люди зможуть осмислено брати участь у прийнятті рішень, що
впливають на їх життя, та забезпечити здійснення заходів відповідно до
пріоритетів а також необхідних для розвитку навичок та здібностей. [8]
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Роки
2012/13
2013/14
2014/15І
2015/16І

Випускники ВНЗ І –ІІ рівня акредитації [4]
Кількість ВНЗ, Кількість студентів
Кількість
од.
у ВНЗ, тис.
аспірантів
І – ІІ рівня І – ІІ рівня 2
акредитації
акредитації
489
345,2
31482
478
329,0
27622
387
251,3
28487
371
230,1

Таблиця 1.
Кількість
докторантів2
1831
1759
1821
-

1.Без урахувань тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичних операцій.
2.На кінець 1990, 1991, … , 2015 року.
Згідно трудового законодавства України - громадянам України віком від
15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх,
професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення
професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі
строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надається
перше робоче місце на строк не менше двох років. [7]
Праця в Україні наразі є конституційним правом гарантованим
державою. Держава створює умови для повного здійснення громадянами
права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки
і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. [6]
Отримання освіти в коледжі та інших ВНЗ сьогодні не гарантує
випускникам успішного працевлаштування. Тому студенти випускники
коледжів для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку праці
повинні володіти не тільки високим рівнем професійної підготовки, як
теоретичної, так і практичної, а й соціальною активністю, комунікативними і
організаторськими здібностями, мобільністю, прагненням до самоосвіти та
самовдосконалення, ініціативою і творчим потенціалом, які повинні бути
сформовані в процесі навчання у коледжі.
Таблиця 2.
Економічна активність населення [4]
Рівень зайнятості , Рівень безробіття ,
%
%
Усе населення
59,2
7,9
У тому числі мають освіту
Повну вищу
73,4
6,7
Базову вищу
41,1
20,1
Неповну вищу
66,1
7,1
Повну загальну середню
57,1
8,8
Базову загальну середню
35,6
6,9
Початкову загальну або не
13,5
мають освіти
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Сегмент ринку праці випускників ВНЗ - найпроблемніша частка
загальнонаціонального ринку праці. [3,5] Пошуки першого робочого місця,
невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним обов’язкам,
відсутність досвіду роботи, завищені запити молоді та невідповідність їм
пропозицій, роботодавців посилюють напруження на ринку праці.
Отже на державному рівні доцільно більше приділяти уваги питанням
прогнозування, створення умов та фінансування заходів, які б забезпечили
скорочення молодіжного безробіття цієї категорії випускників ВНЗ І-ІІ р.а. та
їх професійній самореалізації. [1]
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY AND ENTERPRISES'
SOLVENCY
About stable financial position evidenced by its ability to timely pay the
current debt, maintain solvency in adverse circumstances, increase sales volume
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and profit. Financial stability provides a stable solvency in the future, based on the
balance of assets and liabilities, income and expenses and cash flows.
The financial stability of the company covered in the many works of both
domestic and foreign authors. Significant contribution made Savitskaya G. V.,
Poddierohin A. M., Rudnitska O. M., Korobov M. J., Yarish O. V.,
Filimonenkov O. S., Bilyk M. D., Mammotova N. A., Kramarenko G. O., TsalTsalko Y. S., Rodionova V. M., Sheremet A. D., Izmajlova K. V. and others.
Financial sustainability - the ability of the entity to operate and develop their
balance of assets and liabilities in the external and internal environment which is
constantly changing, which guarantees its continued solvency and investment
appeal within acceptable levels of risk [4].
Evaluation of enterprise financial stability provides an objective analysis of
the size, assets and liabilities' structure of the enterprise and determination of the
basis of its financial stability and independence, as well as assessing the suitability
of financial and economic activities of its charter's aims.
On the financial stability of the company affected by the following factors:
• State on a commodity market;
• competitiveness of goods (works, services);
• goodwill of the company;
• dependence on external investors and creditors;
• availability of insolvent debtors;
• efficiency of commercial and financial transactions. [1]
Financial stability is a reflection of sustained excess of income over
expenditure, provides free cash maneuvering through enterprise and facilitates
efficient use continuous process production and sales.
Significantly affect the company in general and the financial stability of
external factors including:
• economic business conditions;
• political stability;
• development of techniques and technologies;
• purchasing power of consumers;
• economic and financial-credit legal framework;
• social and environmental situation in society;
• tax policy;
• The level of competition; development of financial and insurance market [1].
Achieving sustainable financial condition possible on capital adequacy, the
efficient use of assets, a sufficient level of profitability, taking into account the
operational and financial risks, while ample liquidity, stable revenues and
extensive borrowing. To ensure the financial stability of the company must be
flexible capital structure, ability to organize his movement in a way to ensure the
continued excess of income over expenditure in order to maintain solvency and
creating conditions for self-financing.
The basic condition for ensuring financial sustainability of the enterprise is to
form a sufficient volume of funds that allow you to fully meet its obligations to the
budget, pay to employees, creditors and suppliers. [3].
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Analysis of financial stability can wake complemented by detailed analysis of
the availability and efficient use of working capital the company by type, including
inventory, receivables and cash.
Stabilizing methods in this situation may be the realization of surplus stocks
of inventory, increase sources of equity, long-term involvement and additional loan
facilities. Management strategy of financial stability must meet the requirements of
crisis management and finance companies provide outstanding rationalization of
current assets and optimization of financing sources; timely renewal of fixed assets
and high efficiency of their use; ensure the necessary level of self-financing its
production through the profit tax reasons, providing the most efficient conditions
and forms of borrowing to meet the needs of enterprise [2].
The financial statements of domestic companies close to international
standards, but the values of their financial stability, liquidity and solvency differ
significantly from the values of similar indicators developed market economies.
This can be explained, on the one side, underdeveloped credit relations in Ukraine,
high levels of credit risk and its desire to reduce due to improved capital structure,
the other - not compliance with funding rules adopted decisions concerning
sources covering capital requirements. Given the global trend to globalization and
harmonization, Ukrainian analysts should focus on foreign practice analysis.
Thus, the financial stability of the company provides a state financial
resources, rational order which guaranteed the availability of funds, stable
performance and ensured the process of expanded reproduction. Insufficient
financial sustainability of the enterprise often leads to insolvency, over - the
creation of surplus stocks and reserves, which increases the cost of their
maintenance, hindering the development of the company. Therefore, the correct
approach to quantify the financial sustainability of the enterprise is very important
for him, as makes it possible to identify the causes of financial destabilization (if
one exists) to develop and implement specific measures to address the root causes.
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INTERNATIONAL MARKETING IN FOREIGN LANGUAGES
International marketing in foreign languages has never been so easy. In the
age of globalization, making decisions about international marketing is a lot easier
for companies than it has been in the past, and is now an essential part of business.
Developing marketing objectives to drive somebody's global growth plan
requires specific planning for foreign language markets. From translation needs to
cultural concerns, doing business overseas has a broader set of demands than local
market. As a marketer, taking these specific issues into account when developing
positioning strategy will help to find untapped opportunities, predict realistic time
lines, and create effective campaigns.
Foreign language skills will be a primary factor in careers like teaching,
translating, which involve constant use of a foreign language, and require the
highest level of skills and knowledge. Opportunities for these careers can be found
in many establishments including educational, governmental, business, nonprofit
agencies, law firms, etc.
It’s natural that marketing directors with a fluency in one language and a deep
familiarity with their own cultures operate from a biased position. Biases manifest
in many ways, from assuming you understand the consumers’ needs to making
work choices for copywriting. When approaching foreign markets, this can be a
disadvantage. Being aware of these biases can help to prevent them from
influencing your marketing negatively. Have plans in place for consultations with
local market and language experts at all key junctures, from strategic planning to
design choices.
When developing marketing objectives for foreign language markets, identify
the opportunities that can give you an advantage. For example, your company may
avoid investing in pay-per-click marketing for English terms because the top
keywords in your space are prohibitively expensive. However, competition in
search engine optimization is often lower in other languages and can present an
opportunity to develop your reach in a specific market. Taking the time to translate
website content to less competitive languages could lead to a decrease in the costper-click and an increase in profits over time. Align your channel decisions with
the opportunities that individual markets present.
One of the most important factors behind developing marketing objectives is
setting target time lines. However, it is important to remember that developing
collateral, conducting market research, translating content consistently across
platforms, and other marketing tasks may not move at the same pace as the
American market. Build in specific blocks of time for steps such as translation,
local market consultations, and localization reviews. Consider adding a buffer in
case you are unable to predict whether certain languages take longer to translate or
handle from a design or technical perspective.
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Defining marketing objectives for foreign language markets is an important
step when launching campaigns and gaining market share. From identifying biases
to planning realistic time lines, these small steps can make all the difference in
your success. If somebody is considering taking the product to a new market, learn
more about how a translation management system can help put you on the road to
success.
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Series/Textbook for high schools /2010 – P. 98.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНОМУ
СВІТІ
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де
спілкування іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації
набуває все більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий,
так перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто
володіє мовами, володіє світом. Загалом людина, яка володіє мовами, –
різнобічно розвинута особистість, володіє кращими здібностями до вивчення
нового, вільніша та більш впевнена у спілкуванні з людьми.
Так, наприклад, англійська мова – це офіційна мова міжнародного
бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 80% ділового
мовного простору займає саме вона. 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
викладають англійською мовою.
Розвиток стратегії сучасної іншомовної освіти передбачає розробку та
впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, але й
не слід забувати про вивчення попереднього історичного досвіду,
перевіреного часом, з метою використання позитивних сторін для
ефективнішого оволодіння іноземними мовами. Можемо констатувати, що
такий як комунікативний підхід є одним з ефективних способів оволодіння
іноземною мовою відповідно до потреб кожної окремої особистості. У
навчальному процесі досліджуваний підхід сприяє формулюванню
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комунікативної компетенції учнів та знімає мовні бар’єри. Водночас саме
комунікативний підхід є основою для міжкультурної комунікації, дозволяє
порозумітися носіям різних мов та культур. Перспективними напрямами
досліджень є вивчення застосування комунікативного підходу із залученням
новітніх інформаційних технологій для більш ефективного вивчення
іноземних мов [1, c. 47].
Необхідно зазначити, що сьогодні у світовій освітній практиці
провідними є діяльнісний, особистісно орієнтований і компетентнісний
підходи. У сучасних навчальних програмах, зокрема в новій програмі з
іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, реалізується
компетентнісний підхід, у той час як у прийнятому варіанті
загальноосвітнього стандарту компетентнісний підхід у цілісному вигляді не
реалізовано. Беручи до уваги вищесказане, зауважимо, що термін
"компетентнісний підхід" є на сьогодні певною мірою новим і невизначеним.
Під поняттям "компетентнісний підхід", як вважає О. Пометун, розуміють
спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових
(базових, основних) та предметних компетентностей особистості. [3, c. 249]
Так як методика викладання іноземних мов постійно розвивається та
перебуває у пошуку найефективніших способів навчання. Розвиток та
модернізації освіти у вищих навчальних закладах потребує проведення
широкого кола наукових досліджень і розробок, пов’язаних із
впровадженням у навчальний процес новітніх технологій та сучасних
підходів. Випускники ВНЗ повинні володіти іноземною мовою на
достатньому для особистісного та професійного спілкування рівні, а для
цього треба забезпечити ефективність навчання та покращити якість
отриманих знань, навичок та вмінь.
На сучасному етапі розвитку науки в Україні можна напевно сказати, що
часи, коли достатнім доказом опанування мови було вміння перекладати з
іноземної мови та, навпаки, адаптованих, неавтентичних текстів, вже минули.
Сьогодні відбувається реформування навчального процесу у вишах України
відповідно до загальноєвропейських вимог до якості освіти: інформатизаціяглобалізація освітнього простору, інтеграція процесів у сучасній освіті,
налагодження українськими ВНЗ співпраці з європейськими та східними
навчальними закладами у сфері навчальної та наукової діяльності,
проведення міжнародних обмінів, можливість здобуття другої вищої освіти,
навчання за магістерськими програмами за кордоном тощо.
За таких умов мають змінюватися й освітні технології викладання
іноземних мов. Сама мовна освіта теж поступово модернізується шляхом
впровадження модульно-рейтингової системи навчання іноземних мов,
міждисциплінарної інтеграції, демократизації та економізації. [2, c. 240]
Саме завдяки запровадженням нових методик вивчення іноземних мов
ми можемо бачити, 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 будь634

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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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
Розширення кордонів і відкриття нових можливостей для молоді, що є
важливим чинником реформування сучасної освіти, зумовлює потребу
формування толерантної особистості, особистості фахівця, здатного до
ефективної взаємодії з представниками інших культур, готовим до діяльності
у полікультурному середовищі. У зв’язку з цим проблема міжкультурної
комунікації набуває надзвичайної актуальності.
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації припускає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення 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.[6]
Особливої значущості набуває міжкультурний підхід до професійної
підготовки фахівців, який покликаний “підготувати майбутніх і нинішніх
фахівців до життя в мультикультурному суспільстві. Міжкультурний підхід
покликаний допомогти студентам побачити загальне і різне між культурами,
подивитися на власну культуру очима інших народів, сформувати
індивідуальну картину” [5, с.330]
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Для цього потрібно не тільки опанувати вербальні й невербальні засоби
взаємодії, а й знати культурні особливості тих чи інших народів. Це
зумовлено тим, що з розвитком цивілізації як основи формування
особистості культура перетворюється на засіб виховання в молодої людини
суспільних і національних цінностей, міжнародного співробітництва. Нині
важко знайти хоча б одну галузь діяльності, яка б не зазнала впливу культур
інших етнічних спільнот і народів. До того ж одним із найважливіших
складників життя людини є комунікація. У широкому сенсі це поняття
охоплює значно більше, ніж просто обмін інформацією між людьми. До неї
належать канали засобів передачі та одержання інформації, де задіяні
машини, прилади, штучний інтелект, комп’ютерні мережі і програми,
культурні знаки, космічні реалії тощо.
У сучасній науці міжкультурну комунікацію визначають як взаємодію
представників різних культур з метою досягнення взаєморозуміння. Учені
визнають належність комунікантів до різних культур й підкреслюють
важливість усвідомлення комунікантами культурних відмінностей один
одного[1]. Сутність міжкультурної комунікації як процесу, що має діалогічну
основу, розкривається через зв’язок культури і комунікації, де провідну роль
відіграє мова, як засіб збереження і передачі культурної інформації, як засіб
спілкування.
Міжкультурний підхід спрямований на пізнання й розуміння іншої культури.
Оскільки студент часто розглядає культурні явища іншого народу з погляду
внутрішньої перспективи, через призму власної культури, іноді допускаючи
грубі помилки, які можуть порушувати процес спілкування, або ж робити
його просто неможливим.
Спілкування є потребою людини як соціальної, розумної істоти, як носія
свідомості, це універсальний засіб пізнання інших людей, свого
внутрішнього світу, це прекрасний підручник життя, шлях до успіху в різних
сферах діяльності, “процес взаємодії та взаємостосунків, за якого
відбувається обмін інформацією, діяльністю, емоціями, вміннями,
навичками. Воно виконує важливі функції: контактну, інформативну,
координуючу, спонукальну, виховну та інші. У спілкуванні виділяють різні
типи, види. ” [3,с. 437].
Винятково важлива роль у професійній діяльності фахівця належить
насамперед спілкуванню. Спілкування – це комунікативний вид людської
діяльності, котрий включений у трудову діяльність і є її необхідною умовою.
Метою спілкування є планування і координація спільної діяльності
індивідуума або суспільства в цілому, тобто воно обслуговує іншу,
некомунікативну діяльність.
Для успішної діяльності необхідні не лише теоретичні знання, а й
практичні вміння та навички, що відображає операційний компонент, який є
операційною основою зазначеної компетентності, спрямований як на
досягнення продуктивної міжетнічної взаємодії, так і на поповнення
міжкультурних знань.
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Формування культури поведінки потребує чіткого усвідомлення змісту
та шляхів вироблення у дитини певних знань, умінь і навичок, що
досягається виконанням відповідних дій, які автоматизуються “завдяки
тренуванням, постійним вправлянням у виконанні тих чи інших вимог,
забезпеченню усвідомлення необхідності дотримання морально етичних
норм життя і побуту у суспільстві” [2, с.195].
Міжкультурні цінності допомагають студентові контролювати власні
емоційні прояви, блокуючи жорстокість, агресію, краще зрозуміти світ
представника іншої культури. В процесі міжкультурної комунікації
відбувається певна трансформація ціннісних орієнтацій ї, яка втілюється в
переосмислення власних життєвих цінностей, наповнення їх гуманістичними
смислами та спрямованістю. Йдеться не лише про вплив на людей при
зустрічі з іншим, чужим буттям, але й про відкриття ними неусвідомлюваних
раніше особливостей власного культурного горизонту, який повніше
розкривається лише після повернення з туристичної подорожі. [4].
А відтак культурне розмаїття українського суспільства спонукає
кожного індивіда до конструктивної взаємодії, до формування в собі
позитивного ставлення до представників інших народностей, до розвитку
знань про культури, що його оточують. Одним із головних завдань сучасної
освіти є виховання особистості, котра здатна пізнавати й творити культуру
шляхом діалогічного спілкування, що вимагає від усіх учасників
педагогічного процесу високого рівня комунікативної культури,
комунікативної компетентності, розвинутих навичок спілкування. Вона
можлива за умови правильно організованого міжкультурного діалогу. Діалог
в ідеї культури – це діалог різних думок або уявлень, це завжди діалог різних
культур. Справжній міжкультурний діалог дозволяє виявити спільні ціннісні
установки, світоглядні позиції, традиції. Для різних культур такими є
більшість з тих, що лежать в основі ідей культури миру: ідея єдності
людства, повага прав та життя кожної людини, свобода, терпимість,
справедливість, солідарність, турбота про навколишнє середовище. Це
дозволяє сприяти збільшенню простору справедливості й зменшенню
нерівності, а також утвердженню ідеалів взаєморозуміння, терпимості й
солідарності між всіма цивілізаціями, народами та культурами.
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STUDENTS INTERNATIONAL INTERNSHIP AS BACKGROUND
FOR SUCCESSFUL DEVELOPING OF FOREIGN LANGUAGE
COMPETENCE
Journeys for a border, and with a benefit for studies is an attractive possibility
for students. Many would like to pass practice after the speciality in other
countries. A set on the government programs of sending students and graduate
students on scientific internship abroad is while stopped, but many institutions of
higher learning provide such possibility due to own agreements with foreign
universities and companies. Future agrarians, builders, lawyers, engineers and
students of other specialities, can get the first experience during summer internship
in the different countries of the world. For this purpose it is necessary desire, good
knowledge of foreign languages and profile objects. [4]
For every program of internship or practice there are the requirements to the
list of documents. For filling of an application on internship it is needed to lay
down a resume and motivational sheetin a foreign language, to give a document,
that confirms the level of knowledge of foreign language, recommendation from
the teachers of university, certificate from an university about status of student and
copy of passport.
It is also necessary to do official translation of documents in a necessary
language and to fill the registration form of the program in an university.
Naturally, for a journey for a border an international passport will be needed - his
students usually do for the account. In some cases it is needed to have a driving
certification, and also give a medical certificate. The detailed information it
follows to know in every certain institution of higher education. [4]
Foreign week-days are saturated enough. First two weeks on arrival in Turkey
or Greece students live in hotels, visit employment, and then go in for exam to the
company management. After theoretical preparation of students accommodated on
resorts. From 3-4 weeks of stay students get working visas and set to valuable
work as transfermeniv (meet guests in an airport, on train station), hotel guides or
animators. Due to official registration students can get salary - nearly $ 300.
In France students do the same work, but live in families of the employersproprietors of cafe, hotels. Practice lasts 2-3 months; if students work more than
two months, they get a minimum-wage (from a 8 euro per hour). They work five
days for a week.
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All programs envisage sponsorship for students. Studies are usually free of
charge, but it is needed to defray costs on passage, residence and feed. An
exception is the program with the university of Indianapolis in Athens: here every
educational module costs 800$. A self stay abroad treats to the student
approximately in 600-700 euros on a month. As a rule, pretenders try to win grants
that would defray expenses on residence and feed.
At every faculty there is an international office in which students are advised
concerning the international programs. Those, who know foreign languages well,
have all chances to win a competition at once after a few programs and to choose,
that they like anymore.
Also students participate in the projects of the educational programs of
European Union - such, for example, as Tempus (the trans-European program of
trade-out is between universities). In KPI work is conducted on 10 projects, and
three from them envisage brief internships of students in the countries of European
Union - from one to three months. Defrayed costs due to financing of project. [4]
The difficulty of using foreign languages – is the most widespread problem
among Ukrainian students abroad. Knowledge of foreign languages is directly
related with the ability to adapt to local culture and society.
Learning English abroad has many advantages, chief among which is the
continuous stay in an English-speaking environment, which significantly increases
the effectiveness of the learning process. After a person hears around him only
pure English, which leads to the improvement listening, making correct
pronunciation without an accent. [2]
There are many different language courses designed for all ages and social
status of students.
Language courses abroad - a great opportunity to not only learn English, but
also to expand their horizons, to get acquainted with another country, make useful
contacts in an international environment, exciting and informative spend time.
Learning a language while staying abroad is not limited to employment
courses as English practice carried out constantly - while walking, sports,
sightseeing, shopping, informal communication with ordinary citizens.
Besides learning English abroad - is a great opportunity to learn about the
historical and cultural heritage, customs and traditions of the host country and
plunge into the style and pace of life of its population. [2]
In addition to courses to master a foreign language will help the local
population. Make friends with the locals - a great way to learn to communicate in
the local language! Thus, you can not only find friends from other parts of the
world, but also have a real notion where locals eat or where to go for food and
meet with comfortable ways to move in the region.
Currently, there are many smart phone applications, such as iTranslate or
Duolingo that can help communicate more effectively. Otherwise, pocket
dictionary or phrase book can help. [3]
If a student goes abroad for the purpose of studying English, the best option
would be the United Kingdom, which is the world leader in the number of
language schools and courses. Here are the most famous and prestigious
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institutions that guarantee a high level of education. However, the cost of such
courses is much higher than in other countries. Also generally recognized center of
learning English is Malta, where the majority of schools operate on the British
system and provide a level of education that meets international standards.
High level of language is offered by American and Canadian schools, but the
cost of such courses increases significantly due to flights. There are English
schools in the states of continental Europe. However, to achieve the maximum
effect of learning foreign language it is desirable that the courses were held in a
country where English is still the state language. [1]
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ВАЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ринкова економіка - економічна система,заснована на принципах
вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних
відносин відіграє ринок.[1,1] Але без однієї важливої категорії ринкові
механізми не здатні нормально функціонувати і ринкові відносини в
економіці не можуть виконати свої основні функції. Цим важливим
компонентом є інформація,яка ,виходячи з вище сказаного, відіграє
надзвичайно велику роль в суспільному житті. Без вільного доступу до
джерел інформації неможливий розвиток підприємств та здорової
конкуренції . Адже саме з допомогою інформації про стан конкретного
ринку чи рівень різних економічних показників (ціна на товар,рівень попиту
на товар-субститут та ін..)підприємець може судити чи варто йому виробляти
ту чи іншу продукцію.
Однак обмін інформації тотожне за значенням до поняття
«спілкування». У процесі спілкування відбувається взаємний обмін
краєвидами та результатами діяльності,ідеями,почуттями,настановами й т.д.
Саме спілкування організовує соціум і дозволяє людині жити та розвиватись
у ньому,координуючи свою поведінку з його діями і поведінкою іншим
людям. Поруч із поняттям «спілкування» останні кілька років у вітчизняній
науці з’явився і набув широкого поширення термін «комунікація»,який міцно
ввійшов у поняттєвий апарат соціально-гуманітарного знання. Важливою
формою комунікації,яка грає незаперечну роль в умовах ринкової економіки,
є міжкультурна комунікація.
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Міжкультурна комунікація-це процес взаємного зв’язку і взаємодії
представників різних культур. Це специфічна суб’єктна взаємодія, у якій
відбувається обмін інформацією,досвідом,уміннями і навичками носіїв
різних типів культур.[2,278] У процесі такого спілкування передається і
засвоюється соціокультурний досвід, формуються нові особові якості. У міру
розвитку співтовариства, як всесвітнього, розвивається і міжкультурна
комунікація,що виражається в зростаючому соціокультурному значенні для
всього людства загальних досягнень людства.[3,278]
Підвищення попиту населення на продовольство й інші блага,зростання
потреб виробництва країн у сировині, поява великого машинного
виробництва зумовили прискорений розвиток міжнародного поділу праці.
Це,своєю чергою, зумовило поглиблення спеціалізації та укрупнення
виробництва в окремих країнах, обмін грошових капіталів і економічних
ресурсів між країнами,підвищення продуктивності праці у світовому
масштабів. [4,292] Однак дані процеси не можливі без міжкультурної
комунікації, яка разом з міжнародним поділом праці зумовлює
інтернаціоналізацію виробництва,тобто встановлення тривалих виробничих
зв’язків між підприємствами різних країн. Внаслідок цього виробничий
процес в одній країні стає складовою процесу, що відбувається в
інтернаціональному масштабі. На різних етапах виготовлення кінцевого
продукту беруть участь підприємства багатьох країн світу. А коли
підприємства окремих країн перетворюються на ланки міжнародного
виробничого процесу , вони тим самим мають можливість використати
вигоди від поділу праці та сформованих у світовій економіці господарських і
грошових зв’язків.[4,294]
Інтернаціоналізація виробництва сприяє зростанню ефективності
виробництва в окремих країнах,прискореному розвитку науки і техніки,
підвищенню життєвого рівня населення. А також інтенсифікуючи всі оформи
міжнародних економічних відносин(міжнародна торгівля, рух капіталу,
валютно-кредитні відносини, міграція робочої сили, обмін у сфері науки і
техніки), приводить до встановлення більш тісних зв’язків між країнами,
формує світовий виробничий організм, який лежить в основі функціонування
світового господарства.
Інтернаціоналізація господарського життя посилює взаємозалежності
національних відтворювальних процесів на світовому ринку. Так,збільшення
національного доходу в одній країні в умовах інтернаціоналізації
виробництва і обміну сприяє зростанню імпорту товарів та послуг, що, у
свою чергу, збільшує прибутки країни-експортера. Зростання доходів та
імпорту в одній країні і відповідно прибутку в іншій викликає попит на
імпорт у третіх країнах.[5,2]
Новий сучасний етап інтернаціоналізації породжений науковотехнічною революцією. Розвиток останньої та її наслідки мають за рядом
ознак всесвітній характер і передбачають міжнародні зусилля,тому що:
1) сучасне оновлення науки, техніки і технології настільки
масштабне,всебічне і глибоке , що здійснити його вже неможливо силами
лише однієї,навіть великої держави;
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2) стає необхідним і економічно виправданим розгортати виробництво
з розрахунку на ряд країн,а нерідко на потенційних споживачів у всьому
світі;
3) стало можливим швидке поширення досягнень НТР в усіх регіонах
земної кулі, підвищилась рухливість капіталу та робочої сили. Створена в
одній країні найновіша техніка і технологія швидко поширюються в усьому
світі.
Термін «інтернаціоналізація господарського життя» означає участь країн
у світовому господарстві, а, отже, для визначення її рівня використовується
ряд показників: експортна квота, імпортна квота, зовнішньоторговельна
квота, вартісний обсяг експорту на душу населення, обсяг нагромаджених
зарубіжних капіталовкладень у країні щодо її ВВП, частка іноземного
капіталу в щорічних інвестиціях країн та ін.
Ключовою
сучасною
тенденцією
інтернаціоналізації
є
транснаціоналізація. Деякі вчені вважають, що транснаціоналізація – це
якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, який
характеризується різким зростанням ролі зовнішніх факторів розвитку всіх
держав і створенням транснаціонального капіталу. Інші трактують
транснаціоналізацію як більш вузьку категорію - лише одну, хоча й
найважливішу форму загального процесу інтернаціоналізації господарського
життя.
Слід зазначити, що транснаціоналізація має дві сторони прояву – якісну і
кількісну. Якісно транснаціоналізація проявляється у формуванні
внутрішньокорпоративних міжнародних ринків, які охоплюють переважну
частину світових потоків товарів, послуг, капіталу і робочої сили. Кількісно у зростанні числа ТНК (транснаціональних корпорацій) і розширенні
масштабів їх діяльності,а отже і розгортанні процесу інтернаціоналізації.[5,3]
Отже, в умовах сучасної ринкової економіки міжнародна комунікація є
підґрунтям інтернаціоналізації виробництва та утворення світового
господарства та сприяє розвитку форм світових економічних відносин:
міжнародної торгівлі, руху капіталу, валютно-кредитних відносин, міграції
робочої сили, обміну у сфері науки та техніки.
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ
Періодичні видання відіграють значну роль у контексті сучасної
інтеграції України в європейський простір, а також в умовах розвитку
міжкультурних стосунків різних країн. Газетну публіцистику називають
літописом сучасності, адже вона є віддзеркаленням подій і звертається до
щоденних проблем суспільства – політичних, соціальних, побутових,
філософських тощо.
Перше, з чим стикається читач під час знайомства з будь-яким твором, –
заголовок. Газетний заголовок є орієнтиром читача у вирі газетних статей.
Він
покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з
читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми
матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш
важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її
сприйняття читачем. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній,
так і в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку з
низкою притаманних йому структурно-семантичних рис, що і зумовлює
актуальність дослідження.
Заголовок як текстотвірний елемент встановлює з основним масивом
повідомлення специфічні логіко-семантичні відношення. Сучасні лінгвісти
виділяють три основні групи таких відношень: еквівалентності, включення та
перехрещення [1].
Відношення еквівалентності встановлюються між заголовком і текстом,
коли зміст повідомлення в цілому збігається зі змістом заголовка. Так,
заголовок Experimental Night Vision Eye Drops із газети «Let You See in the
Dark» (March 27, 2015) повідомляє про дослідження групи громадських
учених, які експериментують із краплями для очей, що дозволяють бачити в
темряві. Тобто заголовок є еквівалентним повідомленню.
Різновидом логіко-семантичних відношень включення між заголовком
та текстом повідомлення є патронімічні відносини, що відображають
співвідношення цілого та його часток, наприклад:
Mecca Tragedy
More than 100 Muslims died near Mecca last week during a rush to join in a
religious ceremony of hurling stones at pillars representing the temptations of
Satan (April 20, 2015).
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Як бачимо з наведеного прикладу, заголовок повідомляє читача про
трагедію, тобто вказує на подію у загальній формі, оскільки tragedy означає
'very sad event in real life'. Сам текст повідомлення конкретизує зміст події:
more than 100 Muslims died during a rush to join in a religious ceremony of
hurling stones. Таким чином, відношення між заголовком тексту та самим
текстом у згаданому прикладі мають характер звуження [2].
Серед фонетичних стилістичних прийомів і способів вираження
найпоширенішими в газетних заголовках виявилися алітерація, ритм і рима,
які сприяють виконанню заголовком інтригуючої і оцінної функцій.
Особливістю рими є те, що у заголовках римуються два суміжних слова.
Наприклад: Kill Bill (The Economist, 25.03.13), By Hook or By Crook (The
Economist, 18.02.13). Саме ця римована пара слів робить весь заголовок
інтригуючим, додає йому яскравий характер.
Алітерація зустрічається частіше в «масових газетах» і дає
максимальний ефект, коли всі слова, що входять в заголовок, починаються з
одного й того ж звуку:
"Science has Spoiled my Supper", "Too Much Talent in Tennessee?".
Рима, як і алітерація, в більшості випадків супроводжується тонкою
ритмічною організацією, тобто регулярним повторенням подібних
мовленнєвих одиниць:
1) Projection, Infection, Election
У даному випадку ритм характеризує весь заголовок.
2)There’s Moanin in Homin
Тут ритм характеризує лише частину заголовку.
В області лексики для заголовків англійських газет характерне часте
використання невеликого числа спеціальних слів, що складають свого роду
«заголовний жаргон» або «заголовні кліше». Кліше - це стереотипний вираз,
котрий
механічно відтворюється в мовленнєвих контекстах [3]. В шаблонних вираза
х заголовка часто зустрічаються слова типу: ban, bid, claim, crack, crash, cut,
dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash і ін.
Особливістю такої лексики є не лише частотність її вжитку, але й
універсальний характер її семантики. Слово pact в заголовку може означати
не лише "пакт", але і "договір", "угоду", "операцію" і т.ін. Дієслово hit може
бути вжите у зв'язку з будь-яким критичним виступом. Red може означати і
"комуністичний", і "соціалістичний", і "прогресивний"; bid має на увазі і
"заклик", і "запрошення", і "спробу досягти певної мети", наприклад: National
Gallery Launches Bid to Buy the Titian – Національна галерея намагається
придбати картину Тіциана; Bid to Stop New Police Powers – Заклик не
допустити розширення прав поліції; Sudan Army Regim’s Bid to Crush the Left
– Спроба суданського військового режиму подавити прогресивний рух [4].
Дуже поширеним явищем в заголовках є повтор (реприза). Це може бути
повтор звуків, слів, морфем, синонімів чи синтаксичних конструкцій.
Rich, Rich and Richer (Euronews,06.03.13) – в заголовку статті про
найбагатших людей світу – повтор морфем.
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Best Red Dresses on the Red Carpet (Time,18.02.13) – повтор слів
(прикметників) та метонімія – Red Carpet – це значна подія, Red Dresses – це
не вид одягу, а учасники церемонії.
The Emerging Emerging Markets (The Economist,29.03.13)−повтор
прикметників, щоб привернути увагу читача до труднощів появи та розвитку
нових ринків.
Отже, заголовки є ідентифікаторами статті, вони відіграють значну роль у
концептуальній комунікації суспільства. Для влучного вираження головної ідеї
статті у заголовках англомовної преси широко використовуються стилістичні
ресурси різних рівнів: фонетичні, лексичні, синтаксичні, семасіологічні.
Важливу функцію у заголовках відіграє лаконічність, інформативність, а
разом із тим помірна впливовість та експресивність, які досягаються залежно
від мети і потреби за допомогою найрізноманітніших видів експресивноемоційної обробки, оновлення і загострення тих чи інших загально мовних
стандартів, сталих словосполучень, фразеологізмів.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ У НЕМОВНИХ ВУЗАХ
У зв'язку з євроінтеграційним прагненням нашої країни вивчення
іноземних мов набуває все більшої популярності у вишах України – не лише
мовних, де воно завжди було обов'язковим, але й немовних, у яких іноземна
мова здебільшого вивчається факультативно.
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Конкурентоспроможні кваліфіковані фахівці повинні вміти не тільки
прочитати і перекласти іноземну літературу за фахом, але й володіти
достатніми навичками для сприйняття на слух навчальних лекцій і доповідей
іноземними мовами на різноманітних конференціях, круглих столах та
семінарах; уміннями підтримки бесіди і ведення дискусій на професійні
теми; бути здатними знайти необхідну інформацію в Інтернеті або будь-яких
інших іншомовних джерелах; вміти підготувати та провести презентацію за
відповідною тематикою.
Розробленням та впровадженням новітніх методів та технологій у
процес навчання іноземних мов активно займаються такі дослідники, як
Азімов Є.Г., Биховський Я.С., Дмітрєєва О.І, Полат Е.С., Нікітенко С.Г.,
Новіков С.В., Полілова Т.А., Пассов Е.І, Кемпбелл Дж. та ін.
Для відповідності світовим вимогам вищої освіти в українських ВНЗ
запроваджуються новітні методи й технології викладання, які забезпечують
якісне навчання спеціалістів. За останні роки став актуальним інтерактивний
підхід, при якому студент є не тільки об’єктом, а й суб’єктом навчання, що,
власне, і зумовлює інтерактивність навчання. Інтерактивне навчання
доцільно використовувати під час роботи зі студентами економічних
спеціальностей, тому що творчий підхід і взаємодія студента та викладача —
першооснови майбутньої професійної діяльності економістів. Отже,
застосування інтерактивних методів при викладанні професійно спрямованої
іноземної мови для студентів-економістів сприяє не лише підвищенню рівня
знань іноземної мови, а й напрацюванню низки психологічних якостей,
необхідних для фахівця в майбутньому[1, c. 222].
Використання інтерактивних методів навчання неможливо уявити без
комунікативного направлення навчання будь-якої з іноземних мов.
Комунікативність – це перша і природна потреба тих, хто вивчає іноземну
мову, але, справа в тому, що при оволодінні іноземною мовою в атмосфері
рідної мови, іноземна мова постає як штучний засіб спілкування.
Комунікативний метод, як зрозуміло вже з його назви, спрямований саме на
практику спілкування, можливість негайно застосовувати отримані знання на
практиці. Він призначений для зняття страху перед спілкуванням. У
принципі, комунікативний метод не є цілісною системною методикою.
Швидше він являє собою сукупність прийомів, покликаних навчити
ефективному спілкуванню у мовному середовищі[2, c.231]
Велику роль під час використання комунікативного підходу відіграє
принцип новизни. У зв’язку зі зміною та розширенням мети вивчення
іноземних мов у вищих навчальних закладах виникає необхідність
ознайомлення із новими формами організації роботи студентів на
практичних заняттях та використання інноваційних технологій, активних
методів викладання дисципліни. Інтернет усуває географічні бар'єри та
економить час. Його використання вносить аспект інформатизації та
впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес. Варто
зазначити, що саме Інтернет на сучасному етапі забезпечує активне живе
спілкування з носіями мови.
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Одним із таких видів навчальних Інтернет ресурсів є веб-квест, який,
вдало поєднує різні типи завдань, спрямованих на формування, розвиток та
вдосконалення навичок, що є пріоритетними для вивчення. професійноорієнтованої іноземної мови. Освітній веб-квест – це проблемне завдання з
елементами ролевої гри, для виконання якого використовуються
інформаційні ресурси Інтернету . Модель веб-квесту створена професорами
державного університету в Сан-Дієго Берні Доджем та Томом Марчем.
Веб-квест – це Інтернет сайт, спеціально розроблений викладачем для
виконання студентами певного завдання. Створення таких сайтів базується
на максимальній інтеграції Інтернету у навчальний процес. Особливістю
освітніх веб-квестів є те, що частина або вся інформація для самостійної або
групової роботи студентів знаходиться на різних веб-сайтах. Результатом
роботи з веб-квестом при вивченні студентами професійно-орієнтованого
курсу іноземної мови є, зазвичай, написання есе із висловленням власної
думки щодо заданої теми. Виконання завдань, поставлених у веб-квесті,
сприяє розвиткові у студентів аналітичного та творчого мислення,
поглибленню знань з їх професійної тематики, а викладач, який створює
квест, повинен мати високий рівень мовної, тематичної та комунікаційноінформаційної компетенції[3, C. 100-101].
Основні технології, що існують на даний момент в кіберпросторі, які
можна активно використовувати в процесі навчання іноземної мови,
переводячи їх в розряд засобів навчання і виховання, можна поділити на дві
групи: 1) засоби синхронної комунікації; 2) засоби асинхронної комунікації.
Засоби синхронної комунікації – це Інтернет-засоби, що дозволяють
спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат і аудіочат). Прикладами
засобів, що надають можливість синхронного спілкування за допомогою чату
і голосового зв'язку є Skype , що надає можливість встановити миттєвий
голосовий зв'язок з абонентом, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі
за наявності у нього даних програм (або подзвонити на звичайний
стаціонарний телефон), або спілкуватися за допомогою письмового чату.
Існує також можливість підключення і використання веб-камери. Мережа
Інтернет створила можливість для дистанційної форми навчання, що
базується на принципі самостійного навчання студента. Oдин із різновидів
дистанційного навчання – онлайн навчання (через Skype) – набирає
популярності та своїх прихильників. Перевагами такого навчання є те, що
студент має змогу займатися у комфортних умовах.
Автентичне вивчення мови включає в себе такі складові, як "реальність,
комплекс проблем та їх вирішення, використання рольових вправ,
проблемно-орієнтовані види навчальної діяльності, ситуативні вправи та
участь у віртуальному живому спілкуванні". Таким чином , автентичне
навчання відбувається саме у виконанні відповідно автентичних завдань,
котрі вимагають судження, аналізу ситуації, здатності адаптуватися до
незнайомого контексту, гнучкості при співпраці з людьми різних культур. З
цієї точки зору Skype в аудиторії дозволяє викладачеві та студентам
зануритись у контекст навчання на основі реальних ситуацій[2, C. 231-232].
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Отже, сучасні методи навчання є прогресивними у викладанні іноземних
мов, особливо під час вивчення фахової іноземної мови, зокрема, студентами
економічних спеціальностей. Вони допомагають розвивати творчість,
самостійність і водночас уміння співпрацювати, сприяють активізації
пізнавальної діяльності. Таким чином, використання даних методів дозволяє
урізноманітнювати навчальний процес, підсилити мотивацію навчання,
розвивати навички комунікації. Також знімаються всі психологічні бар’єри.
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ВІДТВОРЕННЯ НАЗВ АНГЛОМОВНИХ КІНОСТРІЧОК
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА
Кіно відіграє дуже важливу роль у житті суспільства і є одним із
найпотужніших засобів масової комунікації. Майже одночасно з появою
кінематографа виникла і необхідність його розповсюдження, а отже,
адаптації фільмів до сприйняття представниками різних країн та культур.
Саме проблема відтворення кінотекстів для іншомовної аудиторії є однією з
найактуальніших проблем теорії та практики перекладу.
Адаптацією іншомовної аудіовізуальної продукції опікуються численні
студії та агенції перекладу, які сьогодні відчувають гостру потребу у
спеціалістах відповідного рівня, що володіють професійними навичками
роботи з таким особливим видом тексту, як кінотекст. Можна сміливо
стверджувати, що саме від перекладу залежить 80 відсотків успіху фільму.
Як показує практика, адекватний переклад може із «середнього» фільму
зробити шедевр, а неадекватний, відповідно, навіть шедевр перетворить на
посередній продукт. Яскравим прикладом є кінострічка “Таємничий ліс”,
першочергово іменована як “The village”, перекладена з використанням
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прийому вільного знаходження еквіваленту. Якщо припустити, що фільм був
би перекладений дослівно як “Село” або “Селище”, то в уяві глядача
виникали б відповідні асоціації, які ніяким чином не подібні до змісту
стрічки.
Переклад фільмів є важливою галуззю комерційного та творчого
перекладу. Усі фільми, що поступають у прокат, повинні перекладатися на
українську мову або принаймні мати субтитри українською мовою. І якщо
раніше більшість фільмів перекладалися російською мовою, то сьогодні
попит на україномовний переклад значно збільшився [1].
Через те, що переклад кінофільмів та їх назв це відносно новий
напрямок в перекладацькій діяльності, проблеми перекладу назв
кінопродуктів, що так чи інакше виникають при зіставленні двох мов та
культур, також вважаються новими та ще не є достатньо вивченими.
Дослідники вважають, що переклад назв фільмів можна порівняти з
перекладом афоризмів та прислів’їв, тому що вони мають схожі текстові
ознаки і принципово схожий підхід до перекладу. Серед цілого ряду
існуючих трансформацій слід використовувати тільки ту, яка необхідна для
найбільшого наближення назви-перекладу до оригіналу стосовно таких
критеріїв, як структура, виразність та інформативність. Отже, процес
перекладу назви кінофільму необхідно розпочати з аналізу загального
сюжету картини та зіставлення його з назвою, виявивши мету її
використання. Лише за такої умови можна зрозуміти, за допомогою якої саме
трансформації мета використання певної назви фільму буде досягнута. За
статистикою найбільш поширеною трансформацією при перекладі є
модифікація, що надає перекладачеві певної свободи та простору для
творчого підходу. Назви як творів, так і фільмів майже ніколи не містять слів
з однозначною співвіднесеністю, оскільки їх змістовний бік характеризується
надзвичайною узагальненістю. Лише назви, що є особистими іменами,
топонімами та термінами, передбачають переклад за допомогою
однозначного еквіваленту [3, с.157].
Зазначимо, що переклад назви фільму вимагає творчого підходу та
поінформованості як з теоретичного боку, так і з практичного. Якщо брати до
уваги теоретичне обґрунтування даного питання, то необхідно наголосити на
тому, що, на думку багатьох перекладознавців, при перекладі назв фільмів
необхідно застосовувати лексико-семантичні та граматичні трансформації.
Професор В.Н. Коміссаров виділяє такі типи лексико-семантичних
трансформацій [2, с. 172-173]:
–конкретизація (коли слова в англійській мові мають більш ширше
семантичне значення і не мають конкретного еквіваленту в українській мові);
–генералізація (коли вужче семантичне значення замінюється більш
ширшим);
–смисловий розвиток (переклад завдяки контекстуальній та логічній
зміні предмета, процесу або ознаки);
–антонімічний переклад (переклад за допомогою слова з протилежним
значенням до слова, що вживається в оригіналі);
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–додавання слів під час перекладу задля пояснення;
–пропуск слів під час перекладу;
–компенсація (передача змістового значення не тими засобами, що були
застосовані в оригіналі).
Прикладом конкретизації можна вважати переклад назви кінофільму
“Wanted” як “Особливо небезпечний”. За словником “wanted” означає
“розшукується”, а вибір перекладача на користь “особливо небезпечний”
пояснюється прагненням акцентувати увагу на конкретному сюжеті про
небезпечного злочинця, а не про щось загальне, що також може
розшукуватись.
Генералізацію було використано при перекладі назви кінофільму “The
assassination of Richard Nixon” – “Замах на Річарда Ніксона”, тобто
вживається слово з більш ширшим значенням, адже основним еквівалентом
слова “assassination” є слово “вбивство”.
Мультфільм “Shark Tale” офіційно перекладається як “Підводна
братва”. Дослівно оригінал перекладається, як “казка/розповідь про
акулу/хижака”, але переглянувши мультфільм, стає зрозумілим, що мова йде
про життя акул – мафіозі, тобто про своєрідний клан, тому перекладач
дозволив собі модифікувати назву оригіналу із застосуванням кримінального
жаргону. Такий варіант перекладу є прикладом смислового розвитку.
Прикладом антонімічного перекладу вважаємо офіційний переклад
назви кінофільму “Weep No More, My Lady” – “Не плач, моя люба”.
При перекладі назви кінофільму “Hellboy” перекладач вдався до
додавання слів. В українському перекладі зазначений фільм має назву
“Хеллбой: Герой з пекла”. Тут додані слова дозволяють пояснити більш
точно значення слова “hellboy”, що складається з двох слів: “hell” – “пекло”
та “boy” – “хлопець”.
Пропуск слів мав місце при перекладі назви мультфільму “Garfield: A
tail of two kitties” – в офіційному перекладі назви маємо лише “Гарфілд”.
Адже, “a tail of two kitties” містить певне інформаційне навантаження у
межах мови-оригіналу – позначення на казку, мультфільм, тому досить
проблематично знайти український еквівалент.
Прикладом компенсації вважаємо переклад назви кінофільму “Attila”
українською як “Атілла – завойовник”, використання цієї трансформації
допомагає компенсувати можливість незнання українським глядачем такої
історичної постаті як Атілла.
Отже, вивчення проблем перекладу назв кінофільмів сприятиме пошуку
методів й прийомів їх практичного подолання та запобігання, що підвищить
рівень якості перекладу назв кінострічок, сприятиме їх комерційному успіху.
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EMPLOYMENT OF MODERN YOUTH: INTERNATIONAL
EXPERIENCE AND PERSPECTIVES IN UKRAINE
How to find your calling? How to choose a profession? And finally, how to
make the main choice in your life and not make a mistake? Not so long ago these
questions made so many young people to fall into a stupor, especially in Ukraine.
But in recent years, this trend almost sunk into oblivion, and now, in developed
countries, you can become any what your heart desires, the only thing is just to
want [2].
Earlier prestige of profession has been defined by salary and status in society,
now really cool profession is considered to be the one that brings pleasure and
peace of mind to a person [1]. You can simply create nice little notebooks, with
different lace and interesting slogans, and to be regarded as a successful
businessman, with steady demand for products.
However, in Ukraine these trends are just beginning to go forward at a steady
gait. In a country where every 3 years a crisis comes, even the most progressive
young people are afraid to do what they like, and do what guarantees to bring,
maybe not great, but steady income. So now more than ever we must pay attention
to the experience of foreigners and learn from them how to become successful and
not lose sense of ourselves.
The choice of successful profession largely depends on the country where you
live, as nobody will start dealing selling heaters in countries where it is hot all the
year. Europeans have long taken this into account and fully use the resources of
their countries. In most European countries climate is rather favourable for various
farming activities. Grown products are more dependent on climate of a single
country and production has long been established and successful. But modern
youth went on, every year small but ecologically friendly farms are growing faster,
whose products are greatly valued by customers, and they are willing to pay for
them high price. This experience Ukrainian are just beginning to explore, and
similar farms in our country can be counted on the fingers of one hand. But
Ukraine is an agrarian country, so if we shifted to the same way of doing business,
and didn't sell milk to buyers-up for 3 UAH., then the price for it bobbed up to 1112 UAH. in supermarkets, it would surely not only bring profits to the people, but
also enhanced the overall quality of life in the country.
If direct your eyes to the US, there is of course well-developed agricultural
sector, but this is not where they are the best. The USA is a country where nothing
ever stands still. Whatever have you decided to take up, everybody already knows
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how to do it better. But the most progressive industry in the world today is
certainly high technology. But to deal with them, not necessarily one should buy
ticket to Silicon Valley. If you think that high technology is just Iphones and Ipads,
you are deeply mistaken. Even software for the devices above are often written in
Ukraine. It is not something from the world of magic, having a desire everyone can
do that. Interestingly, in creating any software it is almost impossible to do it
without a profession of translator. Each software doesn't long stay in the country
where it is established, in fact, rarely a firm from one country can place an order in
the other country, and if the languages of these countries differ greatly, the work of
professional translator is generally necessary. Therefore, young people who know
at least one foreign language doesn't matter English or Swahili should not lose this
chance and use their potential fully.
Also do not forget about the service sector. This area is the fastest growing
and most productive around the world and in Ukraine in particular: from the influx
of a variety of coffee shops and fast-food, like Starbucks and Chinese food
restaurants, to the development of tourism. And best of all is that if cook or cashier
were not considered the most prestigious professions, the modern barista and sous
chefs sound solid and prestigious[4]. And now, if you find your calling, let it even
not to be something serious such as a lawyer or an economist, you do not lose
status. To the contrary you will be considered strong personality, not bent in
stereotypes and boldly chose a profession for your soul.
As regarding tourism business here Ukrainian should study experience from
the whole world, because we have so many places and adornments, and worthily
we do not know how to advertise them. That's why only Ukrainians go to the
Carpathians, only Ukrainians rest in Odessa and everywhere in Ukraine only
Ukrainians pay for travel services. However, this is the kind of business activity in
which you can't do without an interpreter, preferably polyglot.
And the last type of jobs that would have been necessary to adopt by a young
Ukrainian is earning on the Internet. We all know successful current resources as
OLX and AliExpress. Almost every one of us at least once used them. The first is
just the idea copied from American eBay, the second met the huge and diversified
demand worldwide and not less supply in China. These ideas so to speak - were
lying on the surface, but someone still grabbed them, brought to life and now has a
whopping profit. If we adopt this experience, it turns out that a lot more ideas are
lying on the surface and waiting until someone notices them and sells.
The current occupation of bloggers vloggers and something like this. isn't
less interesting. These people simply say what they care about, about their lives
and what they want to share with others. They are even not forced to create new
sites through which they implement their activities. YouTube, Facebook, VK and
Instagram have done the dirty work for them [3]. So if you have even a drop of
charisma, a few good ideas that will interest people and plan of their
implementation, just try to film it, and who knows, maybe less than in a year you
will be known in the whole country. List of people who have become popular and
successful in such way can be very long, so there is nothing to stop anyone to start
today and soon he or she may replenish this list.
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As a conclusion, we can confidently state that in modern circumstances, even
in Ukraine youth already has all the tools to choose a profession that does not just
bring a stable and sufficient income to live comfortably, but one that will make life
bright and pleasant. Someone will develop the agricultural sector and contribute to
the growth and development of the economy, the other will deal with programming
and will invest in new and new projects. Someone finds his calling in delighting
people with smile at the counter, while others will open new sights to eager
travellers. And someone will simply broadcast online what he does every day.
Someone has already decided, the other are still looking for their calling, but if you
make an effort, no matter what aim has been set, it will be achieved.
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THE DEVELOPMENT OF OUTSOURCING IN UKRAINE
The modern development of economy promotes more active search of
methods and approaches for business organization and it caused the quick
development of outsourcing. It’s the most successful business-model that helps to
optimize costs structure, and to adapt to the outside conditions of functioning and
also gives a significant competitive advantage for the enterprise which determines
its further development. Outsourcing had been used by developed countries of the
world but in Ukraine it has been entered the stage of its development only recently.
The most famous scientists such as H. Ford, L. Ligonenko, A. Zagorodniy,
O. Bilous, L. Domingez and others encouraged the implementation of outsourcing
into the economic market.
In business outsourcing is an arrangement in which one company provides
services for another company that could also be or usually have been provided inhouse. Outsourcing is a trend that is becoming more common in information
technology and other industries for services that have usually been regarded as
intrinsic to managing a business. In some cases, the entire information
management of a company is outsourced, including planning and business analysis
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as well as the installation, management, and servicing of the network and
workstations.
Due to the Information systems and technology outsourcing became very
popular. Outsourcing is an effective business strategy for all kinds of activities that
don’t dominate on the certain enterprise. This strategy predicts the transactions
with the companies and increasing and decreasing the expenses. [1].
Outsourcing is very famous in the foreign countries. However, it has
developed very rapidly in Ukraine. The financing of this sphere increased on 35%
over last ten years. [2].
Ukraine has some competitive advantages that concern the development of
outsourcing:
1) Successful geographic location. Our country boards with European
Union markets that economically attracts location of industrial elements on it’s
territory;
2) Quality education system. Ukraine has a lot of qualified specialists. It’s
proved of the demand on international labor market;
3) Developed industrial infrastructure. Our country has developed
engineering industry;
4) High level of proficiency in foreign languages.
These reasons make our country a great potential to the development of the
world market of outsourcing services that will provide significant restructuring in
the economy.
But in the development of this rather new sphere Ukraine faced with certain
disadvantages, namely:
1) Uncertainty of tax policy. This market at the stage of its development
needs stability to investors, because nobody wants to make risks, no one will work
in a country, where taxes may be changed unexpectedly;
2) Difficult system of regulating. System of doing business and customs
system are rather complicated in Ukraine;
3) Undeveloped innovative structure. Despite of the developed scientific
and technical base in Ukraine there is no connection "idea-product." The country
doesn’t have strong centers of innovations.
Ukraine has already plenty of advantages for the development of this rather
new sphere, but to complete its ascension it’s needed to conduct several reforms
and measures relating to: entering to a new level of the industry (most companies
are focused on foreign customers, and don’t develop the internal market); strict
protectionist policy of the country in the work with the Ukrainian manufacturers;
stimulating by the country the purchasing of local products (by subsidies and tax
benefits); support of start-up movement (the appearance of new approaches and
trends) [3].
Thus outsourcing became important in Ukraine in recent years and that opens
the possibility to more effective production and savings financial resources,
appearance of new ways for mutual cooperation. Now it is one of the most popular
methods of resources optimization. And the favorable conditions of our country
give opportunities for its greater development.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЕКОНОМІСТА
Процеси Європейської інтеграції, які відбуваються на сучасному етапі
розвитку суспільства, обумовили зростання важливості вивчення іноземної
мови фахівцями різних галузей та зробили іншомовну підготовку одним із
найважливіших компонентів вищої освіти. Участь України в цих процесах
відбувається через її міжнародні зв’язки й використання міжнародного
досвіду в різних сферах діяльності. Процеси інтеграції світової спільноти,
зокрема в галузі економіки, призводять до змін у вимогах, що висуваються до
кваліфікаційної підготовки сучасного фахівця економічного профілю. Адже
комунікація іноземними мовами розглядається членами Європейської комісії,
Ради Європи та Європейського парламенту як одна з восьми ключових
компетенцій, що формуються у процесі навчання.
Беззаперечним є і той факт, що без володіння іноземними мовами
майбутньому фахівцю неможливо реалізувати свою соціальну та професійну
мобільність. Тому в нашій країні на рівні державних документів (Закон
України «Про освіту», 1996 р., Закон України «Про вищу освіту» (2984-111),
2002 р., Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті) мовна
освіта визнана одним із з найголовніших складників вищої освіти [3, с. 67].
Таким чином, навчання іноземній мові стає важливим засобом формування
професійної компетентності, зростає актуальність набуття професійної
іншомовної компетентності для спеціаліста будь-якого фаху, що забезпечить
ефективність діяльності й використання актуальної інформації.
Проблеми професійної підготовки фахівців економічного профілю
відображені у працях В. Боброва, Р. Гришкова, В. Євтушевського, І.
Каленюка, Ю. Каніщенка, Г. Ковальчука, Ю. Ніколенка.
У сучасній літературі з питань психології професійної діяльності
наводиться таке визначення професіоналізму: «Професіоналізм – інтегральна
психологічна хактеристика людини праці, що відображає та фіксує рівень
відпововідності людини вимогам професії» [4, с.107]. Сьогодні, суспільство
висуває нові вимоги до спеціалістів економічного профілю, вони мають
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володітити такими якостями, як високий професіоналізм, ініціативність і
креативність у вирішенні задач, мобільність, здатність до самоосвіти, до
налагодження ділових контактів з іноземними партнерами та кваліфікованої
професійної діяльності в іншомовному середовищі.
Володіння іноземною мовою стає одним з визначальних факторів у
формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. Для спеціалістів з
вищою освітою, зокрема для економістів, знання іноземної мови стає не
тільки засобом отримання інформації з оригінальних джерел, але й засобом
професійної комунікації. Працівникам економічного профілю доводиться
спілкуватися із своїми зарубіжними партнерами, знайомитися з їх
принципами, методами і прийомами роботи, обмінюватися досвідом.
Педагогічні інновації у практиці підготовки фахівців мають бути послідовно
проведені у всіх формах роботи з ними й охоплювати як загально-методичні
засоби навчального процесу (нова навчально-методична література, сучасні
методи тестування знань, використання новітніх інформаційних технологій,
діалогічний метод освіти, який перетворює інформацію у знання і
розуміння), так і його практичні засоби, які дозволяють об’єднувати теорію і
підготовку безпосередньо на робочих місцях, формувати підприємницькі
навички, ініціативність і конкурентоспроможність [2].
У практиці навчання іноземної мови у ВНЗ економічного спрямування
застосовуються елементи різних педагогічних систем, що дозволяють
успішно здолати психологічний і лінгвокультурний бар'єри в ситуаціях
ділового спілкування іноземною мовою й сприяють формуванню
комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Серед них можна
виділити такі: інтенсивні методики (В. Тітова, Г. Китайгородська,
В. Бухдіндер), метод проектів (І. Зимня, О. Тарнопольський, Є. Полат),
модульна організація процесу навчання (О. Гуменюк, В. Зінкевичус,
В. Тітова), комунікативно орієнтоване навчання (Ю. Пассов, Р. Мільруд,
І. Максимова), особистісно-орієнтоване навчання іноземної мови (А. Усатюк,
М. Монтессорі, Дж. Дьюї, К. Роджерс, Р. Скіннер) [4, c. 205].
Оскільки мова і мовлення, зокрема іноземна, є універсальним засобом
розвитку людини і формування вищих психічних функцій, на яких
ґрунтуються структури свідомості, особистісні якості, зокрема і професійні,
то вивчення іноземної мови, своєю чергою, впливає на формування і
розвиток особистісних якостей, що суттєві для фахівця економічного
профілю – скерованості на розв’язання реальних завдань, на продуктивну і
конструктивну взаємодію, цілеспрямованість, практичність, нестандартність,
багатоваріантність та творчий підхід до професійних справ. Навчання
іноземній мові майбутніх фахівців економічних спеціальностей згідно до
навчальних програм спрямоване на формування окрім власне іншомовної
комунікативної компетентності, також інших професійно важливих якостей:
когнітивних (ерудиція, інтуїція, уява, аналітичність та прогностичність
мислення), соціокультурних, професійних (організаційні уміння, навички
аналізу і планування, ділова спрямованість, самовмотивованість,
ризиковість) і загальнокультурних складових професійної компетентності.
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Навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю має
специфічні цілі, зміст і методологію [1, с. 144]. Отже, метою навчання
іноземної мови є такий рівень оволодіння мовою, що забезпечить
кваліфіковану професійну діяльність в різних сферах та ситуаціях ділового
партнерства, спільного виробництва і наукової роботи. Також необхідно
зазначити, що особливість професійного спілкування полягає в тому, що в
ній пов'язані воєдино два найважливіші взаємообумовлюючі види людської
діяльності: професійно-трудова й мовленнєва. На основі професійної
діяльності і заради неї розгортається мовленнєва взаємодія людей у руслі
спільної діяльності, а мовленнєві дії, в свою чергу, є частиною пізнавальної,
професійної і загальної діяльності.
Отже, іншомовна професійна підготовка фахівця економічного профілю
повинна відповідати вимогам часу, бути зорієнтованою на розширення кола
професійних ролей, функцій та перспективу міжнародної співпраці.
Список використаних джерел:
1. Висневська К. Контекстне навчання іноземної мови як чинник успішності
формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного
профілю / К. Висневська. // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2013.
– С. 143–145.
2. Довгун І. М. Роль іноземної мови у формуванні професійної
компетентності майбутніх фахівців економічного профілю [Електронний
ресурс] / І. М. Довгун. – 2013. – Режим доступу до ресурсу:
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/20241/1/
3. Костенко Н. І. Специфіка іншомовної підготовки студентів ВНЗ
економічного профілю / Н. І. Костенко // Збірник наукових праць
Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". –
2012. – № 6. – С. 67–70.
4. Літікова О. І. Підготовка фахівців економічних спеціальностей системі
диференційованого навчання іноземних мов/ О. І. Літікова // Вища освіта
України. – 2006. – №. 1 – С. 202–208
5. Танана С. М. Формування мовної особистості майбутніх економістів у
процесі навчання ділової іноземної мови / С. М. Танана // Педагогічні науки.
– 2014. – №13. – С. 107–108.
Iryna Yurchak, Alina Stetsyuk
Scientific advisor: Gladio S.V., PhD, docent
Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE
PROBLEMS AND PROSPECTS OF FINANCIAL SYSTEM
OF UKRAINE
A market economy requires that the country has a powerful and efficient
financial system. To build the latter the initial accumulation of capital is necessary
to be made as well as the total national income and gross product to be produced.
At present the financial system of Ukraine does not solve the range of complex
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economic and social problems. Nowadays Ukraine's financial system is not
sufficiently stable. On the one hand, the crisis is connected with the model of
economic development and opportunities for economic reforms, and on the other
hand, the instability is characterized by the problems of internal and external debts
of the country. Nowadays, the most urgent problem in Ukraine is the recovery and
stabilization of its financial system.
Many scientists such as A.S.Krykliya, A.I.Danylenko, A.Krylova, B.A.
Karpinskiy, A.V. Gerasimenko, V.L. Andrushchenko, I.V. Burakovsky, Z.S.
Varnaliy and others have focused their research on studying the financial system in
general and its separate aspects, as well as analyzing the state of the current
financial system, examining the ways to the creation of the balanced financial
system, considering the structure of the financial system of Ukraine in the context
of globalization and so on. So, the aim of this research is to explore the problems
and the prospects of Ukraine's financial system.
It is common knowledge that any financial system can be considered in two
perspectives: the internal structure and the organizational structure. As an internal
structure it is a set of relatively isolated and interconnected subsystems and parts,
reflecting the specific forms and methods of financial relations. As an
organizational structure it is a set of financial agencies and institutions that manage
money flows in the economy and describe the system of financial management in
the country [1, p.14-19].
The national financial system had a complicated way of formation during the
development of Ukraine as an independent country. An important feature of this
period is the formation of the system which is regulated by the financial services:
National Bank of Ukraine (established in 1991); State Commission on Securities
and Stock Market (1995); the Departments of the Ministry of Finance on
supervision of the insurance market (created in 1999 as a separate body and
reorganized into the department of the Finance Ministry of Ukraine in 2000).
Ukraine has many financial institutions and institutes, with its foreign
exchange market and securities market being developed, which undoubtedly is the
result of some obvious economic improvement in the economy. In addition, the
role of banking institutions connected with business activities and the importance
of insurance have increased as a real opportunity to protect businesses and their
activities from unwanted risks.
Despite certain obvious changes the state of Ukraine's financial system is still
not perfect because a lot of problems are accumulated into a major one, namely the
political situation in Ukraine. In particular the instability in the East requires a lot
of state’s expenditures. The other major problem the country faces is the
development of shadow economy that is, hiding the true financial situations of
many companies. The other shortcomings of the financial system of Ukraine are a
non-systematic approach to the restructuring of the financial system, the slow pace
of the reform, the lack of systematic changes in the reforming, the lack of efficient
functioning of the financial system. In addition, Ukraine is characterized by the
insufficient capitalization of the financial institutions, poor quality of the financial
and competitive compliance, the lack of consolidated supervision of the financial
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institutions and the lack of investments into the country due to the poor
performance of the financial system. Moreover, one of the reasons for instability of
the financial system of Ukraine is the lack of the independent state control. This is
an important function of the state, with the help of which the adequate conditions
for the functioning of the financial system are provided. The lack of proper control
led to the violations of the financial relations. Another problem of the Ukrainian
financial system is related to the development of the financial market. For instance,
Ukrainian Stock Exchange has very limited turnovers. Though, at present the
operations with government securities are conducted rather actively. Still, it is of
great importance to create a really functioning market, which, in its turn, can
trigger the mechanism of the improvement and development of the financial
system of Ukraine [5, p. 36-39].
One more factor for indicating the performance of the financial system is the
gross domestic product (GDP). Ukraine’s target is the European integration, thus,
its objective on a long-term scale is to join a group of highly industrial countries of
the world and become a member of the European Union in the near future. But if
we compare the dynamics of GDP in Ukraine with such EU countries as France,
Italy, Spain, Germany, it appears that Ukraine seriously lags behind in its
development. The level of GDP in EU member states is ten times higher than that
one in Ukraine. Such a large difference can be explained primarily by the
instability of economic processes, a low level of production capacity, an inefficient
level of competitiveness of domestic products in the world market.
Thus, the financial system of Ukraine should be reformed in several stages
including:
- a separation of financial and credit systems;
- the implementation of the decentralization of public finances;
- the implementation of measures for the restructuring of the tax system
aiming at its further liberalization and decentralization.
- th development of the consolidated balance sheet of the financial resources
of the country.
To increase the effectiveness of progressive changes in the financial system
experts recommend an immediate implementing of all the crucial elements
necessary for financial stabilization. The priorities of this policy should include: 1)
the optimization of solving financing problems within the competence of state and
local authorities; 2) the development of the insurance mechanisms of the
pensioners, health care, insurance principles of funding, getting higher and
specialized education etc. encouraging the commercial loans of the business
entities; 3) the encouragement of corporate bonds, calculated for the domestic and
foreign markets; 4) the purposeful mechanisms of institutions and stock markets’
development methods. The functioning of each component of the financial system
is possible only under condition that there exists a clear legal regulation of their
interaction and they complement each other.
It should also be noted that Ukraine should seek for new sources of financial
funds on a regular basis, remembering the state budget deficit, and should use the
funds raised with the help of state’s credit rationally. Moreover, the most important
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way of improving the current situation is the use of budgetary funds economically
and strengthening the control over their purposeful operation.
To conclude, it can be said that the financial system of Ukraine is developed
sufficiently, but there still exist many problems that need to be solved in the short
term. To overcome the problems of implementing financial policy and the financial
system functioning, the authorities should help increase the financial resources of
the country to monitor the efficient usage of the available financial resources and
their target orientation. A considerable effort should be made as to the legal
framework of the development of the Ukrainian financial system. The model of its
developing should be conceived, the system of risk management aimed at studying
potential risks should be improved, the supervision of financial institutions and the
protection of the investors' rights should be established.
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КАУЗАТИВНІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ДІЄСЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА
УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Каузативність як відображення в мові причинно-наслідкових відношень
об’єктивної картини світу належить до універсальних фундаментальних
лінгвістичних категорій [1, с. 12].
Каузативність є лінгвістичною категорією, яка властива дієсловам і
відображає причинно-наслідковий зв’язок між подіями, фактами, станами
[1, с. 12].
Аналіз досліджень початку ХХІ ст., присвячених категорії
каузативності, свідчить про те, що в мові каузативність фіксується
передусім каузативними дієсловами та може знаходити як морфологічне
вираження, так і лексичне втілення. Каузативне дієслово виступає не тільки
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семантичним, але й граматичним ядром каузальної конструкції (речення),
тому на ньому й фокусується наша увага в межах цієї розвідки [4, c. 281].
Екзистенційні дієслова виражають судження про існування або
присутність когось або чогось. Оскільки функціонально-семантична
категорія екзистенційності є приналежністю рівня мовного змісту, вона
характеризується унікальними, властивими лише даній мові особливостями,
зумовленими специфікою мовних засобів вираження, узагальнені значення
яких висвітлюються в семантичних функціях, що входять в її склад. При
цьому дана функціонально-семантична категорія володіє універсальними
(загальними для всіх мов) властивостями, які визначаються її зв’язком із
відповідною понятійною категорією, що відноситься до рівня розумового
змісту [3, c. 10].
Об’єктом цього дослідження виступають каузативні екзистенційні
дієслова англійської та української мови, напр.: англ. annihilate ‘знищувати,
винищувати’, beget ‘народжувати’, build ‘будувати’; укр. валити «убивати,
зрубувати (дерево, ліс), руйнувати», майструвати «виготовляти що-небудь
ручним способом», зліплювати «виготовляти, споруджувати що-небудь за
допомогою м’якої, в’язкої речовини».
Предметом роботи є семантика англійських та українських каузативних
екзистенційних дієслів у зіставному аспекті.
Мета роботи полягає у зіставному вивченні та аналізі семантики
англійських та українських каузативних екзистенційних дієслів з
подальшим розподілом на семантичні групи.
Матеріал дослідження складається зі 89 одиниць (англ. мова – 40,
укр. мова – 49 одиниці), отриманих методом суцільної вибірки з
лексикографічних джерел. Розбіжність кількісних даних в англійській та
українській мовах обумовлена тим, що в українській мові існують численні
ряди похідних префіксних однокореневих дієслів, напр.: ліпити –
доліплювати, руйнувати – доруйновувати. В англійській мові таких рядів
похідних каузативних екзистенцій них дієслів зафіксовано не було.
Каузативне екзистенційне дієслово в перифразі ніколи не вживається
самостійно, потребуючи обов’язкового використання після себе
відповідного іменника / прикметника.
Найпродуктивнішим способом творення каузативних екзистенційних
дієслів в англійській мові вважають безафіксацію; друге місце посідає
конверсія, а потім вже йдуть каузативні дієслова префіксні/напівпрефіксні,
префіксні-суфіксні, суфіксні та побудовані за допомогою словоскладання
[2, с. 175]. Всі ці способи наявні й в українській мові, хоча й з різним
ступенем продуктивності.
Найпродуктивнішими в українській мові виступають префіксносуфіксні дієслова типу укр. доруйновувати, доліплювати, потім
виокремлюють префіксні/напівпрефікснітипу укр. витравити та суфіксні
каузативні екзистенційні дієслова типу укр. анульовувати [3, с. 178]. Так,
похідні каузативні екзистенційні дієслова можуть утворюватися за
допомогою префіксально-суфіксального способу за такими моделями: ви- +
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-ити, о-+ -ити, об- + -ува-, пере- + -ува-, по- + -ува-, при- + -юва-, під- + юва- [4, с. 283]. До префіксів можна додати ще такі: з-, с-, у-, в-, на-, за-,
обез-.
Аналіз дієслів вибірки демонструє, що згідно семантики всі одиниці
можна розділити на дві групи: дієслова з позитивним значенням та дієслова
з негативним значенням.
До першої групи дієслів належать одиниці, які позначають створення
нового об’єкта або ж народження якоїсь істоти.
В англійській мові ця група складається з 17 одиниць, які можна
поділити на 2 підгрупи, залежно від позначуваного іменника. До першої
підгрупи належать дієслова, які позначають створення нового об’єкта: bake
‘випікати’, build ‘будувати’, channel ‘рити канаву’, coalize ‘утворювати
коаліцію’, cook ‘готувати їжу’ та ін. До другої підгрупи належать дієслова,
дія яких направлена на живу істоту. Ця група є менш численною: propagate
‘розмножувати, розводити’, beget ‘народжувати’.
В українській мові дана група складається з 25 одиниць, які як і в
англійській мові можна поділити на ті ж підгрупи. До першої підгрупи
належать наступні дієслова: анотувати «складати анотацію», варити
«виготовляти, розтоплюючи або піддаючи кип’ятінню», вибудовувати
«споруджувати що-небудь; створювати, будуючи», вимайструвати
«майстерно виготовити яку-небудь річ», винаходити «створювати щонебудь зовсім нове, до цього невідоме» та ін. До другої підгрупи належать
такі дієслова: вилуплювати «сидячи на яйцях, виводити пташенят (про
птахів)», виводити «плодити потомство (про птахів, тварин), вирощувати
нову породу тварин, новий сорт рослин», зроджувати «народити,
наплодити – вивести, привести яку-небудь кількість (птахів, тварин, комах),
народити яку-небудь кількість» та ін. В порівнянні з англійською мовою,
друга підгрупа дієслів в українській мові, які позначають народження
когось/чогось, є більш численною.
До другої групи належать дієслова з негативним значенням.
В англійській мові дана група є досить численною і складається з 23
одиниць: deforest ‘вирубувати ліси’, delete ‘викреслювати, витирати,
видаляти’, depopulate ‘знищувати населення’, destruct ‘винищувати,
руйнувати’, homicide ‘убивати’ та ін.
В українській мові ця група складається з 24 одиниць і до неї
відносяться наступні дієслова: отруювати «позбавляти життя, умертвляти
отрутою, отруйними речовинами», повалити «вбити, зрізати, зрубати
(дерево, ліс), зруйнувати, розламати», різати «убивати кого-небудь
холодною зброєю, знищувати, винищувати кого-небудь різнею», душити
«умертвляти кого-небудь, здавлюючи горло і насильно припиняючи
дихання» та ін.
Кількість дієслів вибірки в англійській мові дещо менша, ніж в
українській, що можна пояснити існуванням в українській мові рядів
похідних префіксних однокореневих дієслів, чого не було зафіксовано в
англійській мові.
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Розподіл корпусу вибірки на дві групи, що відбувається згідно
семантики дієслів, в обох мовах збігається, проте каузативні екзистенційні
дієслова в досліджуваних мовах розподіляються по групах нерівномірно: в
українській мові переважають дієслова з позитивним значенням, в той час
як в англійській – з негативним.
Список використаних джерел:
1. Залужна О. О. Привативні дієслова в англійській та українській мовах :
дис. … канд. філол. наук : 10.02.17 / Ольга Олексіївна Залужна. – Донецьк,
2014. – 283 с.
2. Навроцька Н. А. Зіставно-порівняльний аналіз структурно-семантичних
особливостей каузативних дієслів, які виражають психоемоційний стан особи
/ Н. А. Навроцька // Науковий вісник Волинського національного
університету імені Лесі Українки. – 2011. – Ч. 1. – С. 174 – 178.
3. Павлова Е. Б. Структура функционально-семантической категории
экзистенциальности в английском языке (пространственный и фазовый
аспекты) / Е. Б. Павлова. // Вестник Московского государственного
лингвистического университета. – 2009. – С. 9–17.
4. Ступак І. В. Похідні каузативні дієслова стану в німецькій та українській
мовах / І. В. Ступак // Науковий вісник Волинського національного
університету імені Лесі Українки. – 2010. – Ч. 7. – С. 280–285.
5. Podlesskaya V. I. Causatives and Causality: Towards a Semantic Typology of
Causal Relations / V. I. Podlesskaya // Causatives and Transitivity / [B. Comrie,
M. Polinsky (eds.)]. – Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 1993. –
P. 165–176.

663

ВІСНИК СТУДЕНТСЬКОГО
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
«ВАТРА»
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Випуск 30
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
V ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Актуальні проблеми ефективного соціальноекономічного розвитку України: пошук молодих»
Редактор: Фатєєва Т.Д.
Комп’ютерна верстка: Осадчук К.В.
Підп. до друку 24.05.2016 р. Формат 60х84/16. Папір письм.
Друк різографічний. Ум. друк. арк. 38,60
Обл.-вид. арк. 43,59
Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ
21000, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25
664

