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Україна як незалежна держава, що не так давно стала на самостійний
шлях формування нових соціально-економічних, політичних і духовних
орієнтирів, свої сподівання значною мірою пов’язує з молоддю. Питання
моральності завжди залишалось актуальним. Проблеми особистісного
утвердження зростаючого українського покоління передовсім розв’язують
батьки через сімейне виховання, однак беззаперечною є роль школи у
формуванні гармонійно розвинутого творчого юнацтва, важливою є також і
участь церкви у поширенні серед молодих людей основ моралі та
загальнолюдських цінностей. Найважливішою з цих проблем є визначення
аксіологічних орієнтирів ідентифікації сучасної молоді.
Сучасні моральні орієнтири української молоді досліджувались в
наукових працях таких вітчизняних вчених як В. Загвязінський,
Д. Зембицький, І. Зязюн, М. Каган, Б. Ліхачов, О. Мороз, О. Мудрик,
О. Петровський, О. Радугін, В. Синьов, Б. Юсов та інші.
Метою даного дослідження є аналіз сучасних проблем пошуку
моральних орієнтирів української молоді нашого часу.
Варто зазначити, що теорія цінностей – це філософське вчення про
природу і спосіб буття цінностей, цінності і оцінки, оцінки і пізнання.
Вперше поняття «цінність» в загально-філософському сенсі було
використано в 60-ті роки XIX століття в ідеалістичній філософії. Ним
позначалися особливі феномени, відмінні від матеріальних предметів і їх
відображення у свідомості людини. Під цінностями розуміли позапросторові
і позачасові утворення, що представляють світ належного, на противагу світу
сущого. В якості цінностей розглядалися певні гранично загальні норми,
орієнтири людської діяльності, що не піддаються раціональному
обґрунтуванню [2, с. 90].
Особистість, розвиваючись, самореалізуючись, повинна співвідносити
свої цінності та інтереси з загальнолюдськими, моральними нормами (адже
самореалізація може бути і у шахрайстві, мафіозній діяльності тощо).
Формуючи моральні нормативи поведінки людини, мораль при цьому
створює високі мотиви її діяльності. Людина, усвідомлюючи, що вона
поступає морально, знаходить сенс своєї праці, активізується, працює більш
ефективно [3, с. 30].
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В Україні значна частина молоді, замикаючись у собі, протиставляє
прийнятим стандартам офіційної культури свій альтернативний стиль життя,
свої альтернативні цінності та орієнтації, свою моду, мову, мистецтво. Ця
небезпечна тенденція може призвести до того, що енергія молодого
покоління, якщо вона відділена від високоморальної соціальної діяльності,
тобто не знаходить свого виходу в цьому сенсі, в результаті спрямовується на
соціально небажані та девіантні вчинки.
В сучасному молодіжному середовищі України поширені вживання
наркотиків та алкоголю, акцентування інстинктів; мистецтву відводиться
роль антуражу для реального життя. Ніхто не хоче від життя чогось
величного та глобального, натомість кожен бере собі те, що може. Однак,
зараз ми можемо говорити якщо не про поліпшення ситуації, що склалася, то
про спроби різноманітних інституцій започаткувати нову тенденцію, а саме –
залучити молодь до соціального життя у демократичному суспільстві на
загальнолюдських моральних принципах, дати їй зрозуміти, що її участь у
розбудові цього суспільства необхідна і їй, і суспільству [1, с. 7].
Вивчення ціннісних орієнтацій молоді доводить, що на сьогодні майже
60% українського молодого покоління віддає перевагу свободі особистості
перед принципом соціальної рівності, який підтримує лише чверть. Ці
результати свідчать про зміни ціннісних орієнтацій нового покоління
порівняно з особами середнього і похилого віку, котрі більшою мірою
підтримують принцип рівності та менш схильні підтримувати свободу
особистості. Найбільш важливою для сучасного українського суспільства,
крім економічних реформ, на думку молоді, є можливість народу впливати на
прийняття урядом важливих рішень та рух до гуманного суспільства, в якому
цінується людська особистість.
Таким чином, українська молодь в наш час віддає перевагу активній
життєвій позиції – більшість (три чверті) молодих людей найбільшою мірою
покладаються на особисті знання, здібності та сили, оскільки схильні
вважати, що долю людини визначає головним чином вона сама, а не зовнішні
обставини. Це засвідчує достатню зрілість сучасної вітчизняної молоді у
сенсі самостійності, прагнення до активного будування свого життя та щастя.
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СУЧАСНІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ
У європейській, а тепер і вітчизняній практиці фізичного виховання
останні роки терміном «оздоровчий фітнес» позначається сукупність видів
рухової активності, які сприяють покращенню фізичного стану. Дослідження
свідчать, що студенти, які крім обов'язкових навчальних занять, додатково
займаються фізичною культурою і масовим спортом, краще адаптуються до
нових умов навчання, легше переносять стресові ситуації.
Фітнес сьогодні – це система фізичних вправ фізкультурно-оздоровчої
спрямованості, узгодженої із індивідуальним психофізичним станом людини,
її мотивацією та зацікавленістю. Такі багаторазові фітнес-програми
визначаються прагненням задовільнити різноманітні фізкультурно-спортивні
і оздоровчі інтереси широких шарів населення. Враховуючи що в змісті
поняття фітнес входять багатофакторні компоненти (планування життєвої
кар’єри,
гігієни
тіла, фізична
підготовка,
раціональне
харчування,
профілактика захворювань, соціальна активність, психоемоційна регуляція, в
тому числі боротьба із стресами та інші фактори здорового способу життя).
Багаторазові фітнес-програми не означають свавільність їх будування –
використання різних видів рухової активності повинно відповідати основним
принципам фізичного виховання. Найбільше розповсюдження одержали
фітнес-програми, засновані на використанні видів рухової активності
аеробного напряму. Термін аеробіка має подвійне пояснення. В широкому
уявленні, аеробіка - система вправ направлених на розвиток аеробних
можливостей та енергозабезпечення рухової активності. В якості засобів впливу
застосовуються ходьба, біг, плавання, танці, заняття на кардіотренажерах та
ін. Враховуючи що рівень аеробної працездатності в основному
характеризується діяльністю серцево-судинної і дихальної систем організму,
які в свою чергу в значній степені визначають стан фізичного здоров’я
людини, використання терміну аеробіка відповідає цільовому направленню
оздоровчої фізичної культури. В більш вузькому уявленні аеробіка – один із
напрямів фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм, побудованих на основі
різних гімнастичних вправ.
Перш за все, спортивна ходьба необхідна для людей які ведуть мало
рухливий спосіб життя.
Оздоровчий біг. Після завершення програми ходьби з врахуванням
досягнутого рівня фізичного стану можливий перехід до участі в програмі
бігу підтюпцем. Техніка оздоровчого бігу настільки проста, що не вимагає
спеціального навчання, а його вплив на людський організм надзвичайно
великий.
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Бодіфлекс – заняття, направлені на розвиток гнучкості в поєднанні з
засобами психоемоційної регуляції. Головна особливість бодіфлекс комплексна робота над тілом. Замість того щоб качати кожну групу м'язів
окремо, все тіло тренується одночасно. Бодіфлекс підвищує м'язовий
тонус, розвиває гнучкість і координацію, покращує поставу, робить рухи
пластичними. Даний напрям вважається чудовим самостійним
тренуванням і відмінним доповненням до звичних занять, так як дозволяє
швидше відновлюватися після інтенсивних навантажень.
Бодібілдінг (культуризм, атлетична гімнастика) – система фізичних
вправ з різними навантаженнями які виконуються з метою розвитку силових
здібностей і корекції форми тіла.
Функціональні тренування – розроблена фахівцями радянської школи
аеробіки і бодібілдінга система фізкультурно-оздоровчих занять для жінок,
дівчат та чоловіків направлена на досягнення гармонійно розвинутих форм
тіла в поєднанні з високим рівнем рухової підготовленості. В основі
функціонального
тренування
лежить
принцип
раціонального
використовування потенціалу ритмопластичних та силових напрямів
гімнастики, синтез вправ яких сприяє позитивній динаміці цілого комплексу
найважливіших морфофункціональних показників організму.
Нині доступні та ефективні форми рухової активності, які спеціально
організовані в рамках програм занять оздоровчим фітнесом, особливо потрібні
з урахуванням стану студентської молоді. У зв’язку з цим, розробка
раціональних фізичних навантажень в оздоровчому фітнесі має за мету
покращення функцій різних систем організму та гарну адаптацію до
несприятливих факторів зовнішньої середи.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
Сучасний стан духовного розвитку української молоді не можна вважати
ідеальним чи навіть близьким до ідеального. Звісно, на кожному етапі
розвитку нашого суспільства є свої проблеми, недоліки та переваги у плані
духовних, ціннісних орієнтирів як суспільства в цілому, так і кожної
соціальної групи. Молоді люди та їх духовний розвиток завжди привертали
до себе увагу філософів, науковців та просто небайдужих до подальшого
розвитку суспільства людей, адже саме молодь виступає своєрідним
уособленням майбутнього, саме на неї покладається місія створення нових
кращих умов та недопущення деградації суспільства. Старше покоління
через призму своїх порад, вчень та на власному прикладі намагається
створити у молодої особи підґрунтя для її подальшого саморозвитку в
контексті осмислення важливості та сенсу її життя, призначення, що
відбувається напряму після та на основі закладення у молодої особи певної
системи цінностей.
Вивченням проблем ціннісних орієнтацій сучасних молодіжних груп
займаються багато українських дослідників, в числі яких В, М, Лутовенко,
О.А, Пономарьова, Д.І. Ярошенко та інші. Їх дослідницька діяльність часто
переплітається з діяльністю наукових мислителів пострадянського простору,
простежуються подібності деяких елементів досліджуваної проблеми, але це
ніяк не впливає на загальну картину окремого дослідження.
Перед суспільством і державою постає завдання (за допомогою
продуманої, науково обґрунтованої молодіжної політики) забезпечити
сприятливі передумови для використання енергії молоді (створити механізми
підтримки молоді та її соціальних ініціатив), допомогти визначити і
реалізувати власні соціальні інтереси, потреби, життєві перспективи.
Соціалізація молоді відбувається за складних умов загострення
суспільної кризи, переоцінки (подекуди радикальної) існуючих цінностей,
зростання критичного ставлення не тільки до минулого, а й до оточуючого
середовища, свого майбутнього. Сталий розвиток суспільства за таких
обставин в першу чергу визначатиметься стабілізуючою роллю окремих
інститутів, їх спроможністю зберегти повагу до себе і, відтак, здійснювати
той чи інший вплив на населення [1, с. 292-293].
Сучасна молодь має особливий характер і риси, які суттєво відрізняють
її з поміж інших соціальних груп, а понад усе – від старшого покоління.
Якщо старше покоління, загартоване не менш складними соціальноекономічними катаклізмами, реагує більш-менш стримано, то молода
генерація, котру до певного часу виховували на ідеях світлого майбутнього,
втрачає віру в будь-які ідеї взагалі. Потрібно враховувати і те, що наша
країна довгий час піддавалася тиску, гнобленню, духовному і фізичному
знищенню, тому багато чого було втрачено у своїй ментальності [2].
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Для більш цілісного розуміння ціннісної орієнтації сучасної молоді
змісту основних характеристик розкриваються в певній послідовності. При
цьому першорядну увагу приділено наступному ряду цінностей: життєвим,
інтелектуально-освітнім та сімейним.
Слід звернути увагу на те, що домінантою життєвих цінностей і
поведінкових пріоритетів залишається матеріальне благополуччя. Значна
кількість молодих людей визначає матеріальне благополуччя безпосередньо
як стимул їх життєвої активності.
Щодо інтелектуально-освітніх цінностей молоді, то їх слід розглядати в
контексті її розумового та творчого потенціалу, який, на жаль, за останні
роки показує стійку тенденцію зниження. Значною мірою стрімко
збільшується кількість захворювань та відхилень, що є, перш за все,
наслідком багаторічної алкоголізації народу, а також неповноцінного
харчування, необізнаності деяких індивідуумів старшого покоління та їх
халатне відношення до власного здоров’я.
Серйозної деградації зазнали сімейні цінності сучасної української
молоді. Велика кількість молодих людей перспективу кар’єрного росту
ставлять значно вище у списку власних життєвих пріоритетів, що значною
мірою призводить до неминучості погіршення стосунків між сімейною
парою, що в подальшому неминуче призводить до збільшення статистики
розлучень. Також важливим є те, що на фоні бажання молодою людиною
першочергового становлення кар’єри, при якому створення сім’ї
відкладається у далеку перспективу, молоді люди часто не бажають
народжувати, спираючись на те, що дитина може завадити створенню
кар’єри.
Проте результати статистичних досліджень Міністерства молоді та
спорту України у 2016 році вселяють надію на подальше переосмислення
молодими людьми сімейних цінностей, адже 71,7% опитаних стверджують,
що найбільше в житті хотіли б досягнути саме сімейного щастя.
На сьогоднішній день молодь має різні ціннісні орієнтації, які досить
рухливі. Динаміка ціннісних орієнтацій залежить від соціальнодемографічних характеристик людей, їх рівня соціалізації, зовнішніх
чинників (політичних, культурних, економічних і т.д.). І в цій
неоднозначності орієнтирів реалізуються різнопланові життєві позиції. Деякі
молоді люди досить успішно адаптувалися до ринкової економіки, завдяки
чому опинилися в приватному секторі, а хтось будує кар'єру і в державному
секторі. Інші не можуть самовизначитися, обрати правильний життєвий
шлях. Поряд з такими якостями як підприємливість, креативність,
діловитість, оперативність, життєвий оптимізм поряд стоять грубість,
байдужість, лінощі, самовпевненість [3].
Увага до формування цінностей і ціннісних орієнтації повинні стати
першоосновою будь-якого суспільства. Вони визначають в першу чергу
життєві орієнтири сучасної молоді, а як наслідок - позиції, займані в
суспільстві молодими людьми.
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Зважаючи на те, що нові пріоритети в системі цінностей, інтересів і
соціальних норм у молоді знайдуть надалі відображення в їхній свідомості, а
в подальшому і в поведінці, активності в кінцевому рахунку, в соціальному
самопочутті, а також на те, що активна життєва позиція молоді найчастіше
виражається у зростанні трудової, суспільно-політичної, пізнавальної і інших
видах активності та цивілізованого продуктивно осмисленого менталітету,
слід зробити цей процес передусім регульованим та керованим з боку більш
досвідчених представників старшого покоління. І в цьому величезне
значення мають відіграти як об'єктивно існуючі умови життєдіяльності, так і
послідовна система виховання і пропаганди нових прогресивних цінностей.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ
ФОРМУВАННЯ І МЕТОДИ ОЦІНКИ
Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших
категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність
адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Відтак,
дослідження факторів формування конкурентоспроможності підприємства і
технологій її визначення є питанням вкрай актуальним.
У широкому розумінні конкурентоспроможність означає властивість
об'єкту задовольняти певну конкретну потребу порівняно з аналогічними
об'єктами ринку. Відповідно конкурентоспроможність підприємства означає
його здатність до ефективної господарської діяльності і забезпечення
прибутковості в умовах конкурентного ринку. Інакше кажучи,
конкурентоспроможність підприємства відображає його спроможність
забезпечити випуск і реалізацію конкурентоздатної продукції, тобто такої,
що має які-небудь переваги в порівнянні з продукцією інших
товаровиробників [1]. Конкурентоспроможність, відповідно, можна
оцінювати шляхом порівняння конкурентних позицій кількох підприємств на
певному ринку.
Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємства знайшли
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своє відображення в численних працях закордонних та вітчизняних учених,
зокрема Г. Асселя, Г. Азоєва, І. Ансоффа, Ф. Котлера, Г. Минцберга,
М. Портера, Ф. Тейлора, А. Сміта, А. Файоля, Р. Фатхутдинова, А. Юданова,
ін. Проте, актуальність проблеми зумовлює необхідність продовження
наукових пошуків і вони, як знаємо, тривають.
На сьогодні економістам відома доволі розлога класифікація факторів
конкурентоспроможності. Так, за об’єктом дослідження виділяють фактори,
що залежать від технології; належать до сфери виробництва; стосуються
реалізації продукції; входять до сфери маркетингу; відносяться до
професійних навичок; пов’язані з організаційними можливостями. За
природою виникнення фактори поділяють на основні та розвинуті; загальні
та спеціалізовані; природні та штучно створенні. Існує також класифікація за
ознакою керованості: контрольовані і неконтрольовані; керовані та
некеровані; за сферою дії – зовнішні та внутрішні; за рівнем спеціалізації –
інтегральні та специфічні; за конкурентним рівнем – мікрорівневі,
мезорівневі, макрорівневі.
Узагальнено фактори конкурентоспроможності підприємств можна
поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні фактори – це фактори
навколишнього середовища, які виявляються у сферах виробництва, обігу і
споживання. Внутрішні фактори – це фактори самого підприємства, що
впливають на ринок [3, с.184-187]. Однак, різні підприємства, мають різний
стратегічний потенціал, реалізовують різні стратегії і можуть функціонувати
в середовищі різної міри складності. При цьому одні і ті ж фактори для
різних підприємств можуть бути як керованими (тобто підприємство здатне
впливати на них), так і некерованими або такими, що враховуються
(підприємство пристосовується до їх зміни). Тож, під час оцінювання,
прогнозування та управління конкурентоспроможністю підприємства
необхідно враховувати усю сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, що
вплинули чи потенційно можуть вплинути на її формування.
Аналіз
впливу
зовнішніх
та
внутрішніх
факторів
на
конкурентоспроможність підприємства дає можливість: знизити рівень
невизначеності й ризику в процесі виробничо-збутової діяльності
підприємства; підвищити якість стратегічного планування й прогнозування
виробничо-збутової
діяльності
підприємства;
підвищити
рівень
конкурентоспроможності підприємства та його продукції; зберегти
конкурентні позиції та збільшити частку ринку, що належить підприємству.
Попри те, що чимало науковців досліджують конкурентоспроможність
підприємства та методи її оцінки, загальноприйнятої методики оцінки
конкурентоспроможності підприємства однак ще не сформовано.
У світі існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності
підприємства, основними з яких є:
1) методи, засновані на теорії ефективної конкуренції;
2) методи, засновані на показниках якості (конкурентоспроможності)
продукції, що випускається;
3) методи, засновані на теорії конкурентної переваги;
4) методи, засновані на методиках комплексної оцінки фінансовогосподарської діяльності підприємства та ін.
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Природно, вони суттєво різняться за своєю сутністю та базою
формування показників конкурентоспроможності. Відповідно, їхнє
використання може бути зручним в різних ситуаціях (залежно від специфіки
галузі, до якої належить досліджуваний об’єкт) [2, с. 47].
Таким
чином,
в
умовах
ринкової
економіки
оцінка
конкурентоспроможності підприємства є об'єктивною необхідністю, адже від
неї значно залежить успіх господарської його діяльності. Як процес
виявлення
сильних
і
слабких
місць
підприємства,
оцінка
конкурентоспроможності підприємства дає можливість максимального
удосконалення його діяльності та виявлення прихованих його потенційних
можливостей.
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СУТНІСТЬ І МЕТА ГУМАНІСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
У зв’язку з переходом від індустріального суспільства до
інформаційного й пов’язаними з ним цивілізаційними змінами, які ми
спостерігаємо на межі другого та третього тисячоліть, людина набуває
центрального місця в усіх сферах життєдіяльності суспільства,
відроджуються
гуманістичні
ідеали,
спостерігається
тенденція
гуманістичного розвитку, що свідчить про актуальність теми нашого
дослідження.
Значний внесок у розробку методології й теорії гуманістично
орієнтованої освіти зробили Г. Балл, А. Капська, І. Кузнецова, А. Макаренко,
Н. Ничкало, М. Стельмахович, Б. Ступарик, В. Сухомлинський, О.
Сухомлинська та ін.; гуманістичні ідеї розвитку особистості закладені у
працях Ш. Амонашвілі, І. Беха, А. Вірковського, І. Зязюна, І. Киреєва, В.
Кременя, А. Маслоу, П. Перепелиці, К. Роджерса, Г. Тарасенко, І. Шевчук та
ін.
Визначення сутності поняття "гуманістичне виховання", на наш погляд,
логічно розпочати з аналізу сутності поняття "виховання". Як відомо,
виховання – це цілеспрямований процес всебічного й гармонійного розвитку
особистості. У цьому формулюванні, очевидно, простежуються гуманістичні
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тенденції, а саме – виходячи з цього визначення, процес виховання (будьякого – розумового, морального, трудового, фізичного, естетичного і т.д.)
спрямований на формування особистості, тобто визнається цінність
особистості та значущість її всебічного й гармонійного розвитку, що свідчить
про гуманістичну спрямованість означеного процесу.
Гуманістичне виховання має своєю метою гармонійний розвиток
особистості і передбачає гуманний характер відносин між учасниками
педагогічного процесу. Для позначення таких відносин вживається термін
"гуманне виховання". Останній передбачає особливу турботу суспільства про
освітніх структурах.
Гуманістичне виховання характеризується як процес особистісноорієнтованої взаємодії педагога та вихованця, заснованої на діалектичній
єдності загальнолюдських і національно-духовних цінностей, що своєю
метою ставить формування людини як неповторної особистості, готової до
самоактуалізації та самореалізації [1].
Гуманістичне виховання здійснюється в актах соціалізації, власне
виховання і саморозвитку, кожен з яких вносить свій внесок у гармонізацію
особистості, формує новий менталітет росіян. Гуманістичні перспективи
відродження роблять затребуваними не тільки такі якості особистості, як
практичність, динамічність, інтелектуальна розвиненість, а й культурність,
планетарність
мислення,
професійна
інтелігентність,
освіченість,
компетентність.
Гуманістичне виховання направлено на формування ціннісного
характеру взаємовідносин між учасниками педагогічного процесу, на
виховання почуттів і світогляду «істинного людини», на створення
сприятливих умов для особистісного розвитку і саморозвитку людини,
самореалізації його індивідуальних здібностей [3].
За твердженням О. Савченко, концепція гуманістичного виховання має
ґрунтуватися на ідеалах загальнолюдських і національно-духовних цінностей
із винятковою увагою до внутрішнього світу особистості в поєднанні з
соціологічною рефлексією й антропоцентризмом [4].
Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного
виховання був і залишається йде з глибини століть ідеал особистості всебічно
і гармонійно розвиненої. Ця мета-ідеал дає статичну характеристику
особистості. Динамічна ж її характеристика пов'язана з поняттями
саморозвитку і самореалізації. Тому саме ці процеси визначають специфіку
мети гуманістичного виховання: створення умов для саморозвитку і
самореалізації особистості в гармонії з самою собою і суспільством. [2]
У такої мети виховання акумулюються гуманістичні світоглядні позиції
суспільства по відношенню до особистості і свого майбутнього. Вони
дозволяють осмислити людину як унікальне явище природи, визнати
пріоритет його суб'єктності, розвиток якої є мета життя. Завдяки такому
формулюванні мети виховання з'являється можливість переосмислити вплив
людини на своє життя, своє право і відповідальність за розкриття своїх
здібностей і творчого потенціалу, зрозуміти співвідношення між
внутрішньою свободою вибору особистості в саморозвитку та самореалізації
і цілеспрямованим впливом на неї суспільства.
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Отже, гуманістичне виховання - процес формування гуманних якостей
особистості, яке надає людині можливість відчути себе морально, соціально,
політично і юридично працездатним і захищеним. Гуманістична педагогіка
має в своїй основі гуманістичний світогляд, який визнає своєї головної і
непорушною цінністю людини як такої, цінність його свободи, його вибору і
можливостей його розвитку.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Фінанси є рушійною силою ринкової економіки. Фінансові відносини в
країні можуть успішно розвиватися тільки тоді, коли держава створює
сприятливі умови для цього. Для впливу на процес відтворення кожна країна
використовує відповідний господарський механізм. Склад і структура
господарського механізму визначається рівнем розвитку економіки,
історичними та національними особливостями розвитку суспільства. У своїх
діях з організації економіки держава і підприємства використовують
фінансовий механізм, який є одним із елементів господарського механізму [2,
с. 52].
Фінансовий механізм необхідно досліджувати набагато ширше, аніж він
розглядається на сьогодні, через комплексне використання механізмів
фінансової стратегії, діагностики, аналізу, інтегрованого обліку, які є його
забезпечуючими системами. Зазначена проблема обумовлена, з одного боку
тим, що методологічні засади адаптивного фінансового механізму
недостатньо розроблені, з іншого боку, обумовлена потребою у формуванні
аналітичного базису для вибору стратегічних орієнтирів сталого розвитку
[3, с. 153].
Тлумачення поняття фінансового механізму та визначення його складових
висвітлено в працях багатьох вчених-економістів, зокрема: Г. Г. Кірейцева, [1],
Г. І. Дедушека [2], О. М. Ковалюка [3], Р. П. Смоленюк [4], А. М. Поддєрьогіна
[5] та ін.
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Термін «механізм» означає сукупність складових (деталей) цілого
(системи), які, взаємодіючи, служать для передачі і перетворення руху на
кожному етапі та забезпечують рух системи у визначеному напрямку.
Складовими частинами його є фінансове планування й прогнозування,
фінансові показники, нормативи, ліміти й резерви, стимули й санкції, а також
система управління фінансами.
З метою узагальнення найбільш використаних молодими та іншими
науковцями визначень поняття «фінансовий механізм», що найчастіше
зустрічаються в публікаціях та наукових працях, можна винести ряд
трактувань окремих авторів й сучасних вітчизняних науковців (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення «фінансовий механізм» в сучасній літературі [4, c. 204]
Визначення
1
Фінансовий механізм у вузькому
розумінні – сукупність конкретних
фінансових методів та важелів впливу
на формування і використання
фінансових ресурсів з метою
забезпечення функціонування й
розвитку державних структур,
суб’єктів господарювання і населення.
Фінансовий механізм – сукупність
форм і методів, за допомогою яких
забезпечується система розподілу і
перерозподілу ВВП, формування та
використання фінансових ресурсів
суб’єктів економіки.
Фінансовий механізм – це сукупність
фінансових
методів
і
форм,
інструментів та важелів впливу на
соціально-економічний
розвиток
суспільства.
Фінансовий механізм – це сукупність
економіко-організаційних та правових
форм і
методів управління фінансовою
діяльністю
держави
у
процесі
створення й використання фондів
фінансових
ресурсів
з
метою
забезпечення різноманітних потреб
державних структур, господарських
суб’єктів і населення.
Фінансовий механізм – комплекс
спеціально розроблених і законодавчо
закріплених форм і методів створення
та використання фінансових ресурсів
для забезпечення економічного
розвитку і соціальних потреб
громадян.

Автори
2
Юрій С. І.,
Федосов В. М.

Джерела
3
Фінанси : підруч. /
С. Юрій, В. М. Федосов,
Л. М. Алексеєнко та ін. ;
за ред. С. І. Юрія, В. М.
Федосова. – К. : Знання,
2008. – 611 с.

Загорський B.,
Вовчак О. Д.,
Благун І. Г.,
Чуй І. Р.

Фінанси: навч. посібник /
B. C. Загорський, О. Д.
Вовчак, І. Г. Благун, І. Р.
Чуй. – 2-ге вид., стер. –
К. : Знання, 2008. – 247 с.

Опарін В. М.

Опарін В. М. Фінанси
(загальна теорія) : навч.
посібник – К.: КНЕУ,
1999. – С. 17-18.

Базилевич В.Д.,
Баластрик Л. О.

Базилевич В. Д.,
Державні фінанси :
навчальний посібник / за.
заг. ред.
Базилевича В. Д. – 2-ге
вид. – К. : Атіка, 2004. –
368 с.

Василик О. Д.

Економічна
енциклопедія: у трох
томах / редкол. : С. В.
Мочерний (відп. ред.) та
ін. – К. : Видавничий
центр «Академія», 2002.
– Т. 3. – 952 с.
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Продовження таблиці1
1
Фінансовий механізм – це
система визначених
фінансовою політикою
фінансових методів і
фінансових важелів, які
використовують у своїй
діяльності держава та
підприємства за їх
відповідного правового,
нормативного та
інформаційного забезпечення.

2
Ковалюк О. М.

3
Ковалюк О. М. Фінансовий
механізм організації економіки
України / О. М. Ковалюк //
Львівський національний ун-т
ім. Івана Франка. – Л., 2004. –
435 с.

Фінансово-кредитний
механізм включає в себе
фінансово-кредитні методи,
форми, важелі, правове,
нормативне й інформаційне
забезпечення.

Крупка М. І.

Крупка М. І. Фінансовокредитний механізм
інноваційного розвитку
економіки України / М. І.
Крупка. – Львів : Видавничий
центр Львівського національного
університету імені Івана Франка,
2001. – 608 с. – С. 59.

Ось як описано результат дослідження відомими вітчизняними
вченими поняття фінансовий механізм на основі інших авторів щодо
визначення фінансового механізму.
У дослідженнях провідних західних вчених фінансовий механізм не
виділяють як відокремлений об’єкт вивчення, але всебічно і ґрунтовно
досліджують фінансові методи впливу на підприємство, державу і
суспільство. У сучасній економічній літературі превалює перший підхід до
визначення фінансового механізму як способу організації фінансових
відносин (Л. А. Дробозіна, В. М. Родіонова), який складається з елементів
та інструментів впливу. Проте російський економіст В. К. Сенчагов,
проводячи чітку структуризацію фінансового механізму, вважає, що
фінансово-кредитний механізм включає три підсистеми: фінансовокредитне планування, фінансово-кредитні важелі, організаційні структури
і правовий режим фінансово-кредитної системи [4, c. 205].
Також фінансовий механізм за А. М. Поддєрьогіном – це управління
фінансовими відносинами через фінансові важелі (за допомогою
фінансових методів) з метою підвищення ефективності господарювання
підприємств [5,с. 362]. Науковець визначає, що фінансовий механізм має
такі основні елементи: фінансові методи; фінансові важелі; фінансові
інструменти; нормативно-правове, інформаційне та організаційне
забезпечення.
Специфічними особливостями фінансового механізму у ринкових
умовах є такими, як зміни нормативно-правового та інформаційного
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забезпечення; розширення змісту методів і фінансових важелів;
спрямованість на створення сприятливих фінансово-економічних умов
для досягнення фінансових цілей і рішень; врахування впливу негативних
чинників середовища та ризиків. Адаптивність фінансового механізму
проявляється в тому, що система перебуває в постійному русі, його
елементи безперервно взаємодіють між собою, що призводить до зміни
рівня розвитку елементів. Внутрішня структура кожного з елементів
фінансового механізму постійно змінюється, тому вони ніколи не
досягають рівноважного стану. Це означає, що лише повне використання
усіх інструментів дозволяє досягти стратегічні цілі та забезпечує
синергетичний ефект [1, с.148].
Отже, в економічній літературі немає єдиного підходу до визначення
поняття «фінансовий механізм». Значна кількість вітчизняних та
зарубіжних дослідників розглядає фінансовий механізм, а це означає, що
у процесі організації фінансових відносин він є важливим компонентом.
Це та система способів, засобів, завдяки яким держава здійснює
покладені на неї завдання і функції в процесі організації та проведення
фінансової політики. Фінансовий механізм є не тільки головним, а й
детермінуючим механізмом системи фінансових відносин.
Список використаних джерел:
1. Гроші. Фінанси. Кредит : навч. посібник / Г. Г. Кірейцев, М. М.
Александрова, С. О. Маслова. – 2001. – 312 с.
2. Дедушек Г. І. Фінансовий механізм як складова державного
регулювання ринкової економіки / Г. І. Дедушек // Економічний вісник
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 3 .
– С. 52-65.
3. Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки
України (проблеми теорії і практики) : моногр. / О. М. Ковалюк. – Львів :
Видавничий центр Львівського національного університету ім. І. Франка,
2002. – 396 с.
4. Смоленюк Р. П. Теоретичні аспекти фінансового механізму
агропромислового виробництва / Р. П. Смоленюк // Наукові записки
Національного університету «Острозька академія» : Економіка. – 2012. –
Вип. 20. – С. 203-207.
5. Фінанси підприємств : підруч. / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик,
Л. Д. Буряк та ін. ; кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – 5те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2004. – 546 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ «ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ» СЕРЕД МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Популяризація здорового способу життя серед молоді в Україні
належить до найактуальніших проблем, вирішення якої обумовлює
майбутнє держави та подальше існування здорової нації. На сьогодні,
основною сферою формування здорового способу життя серед молоді є
система освіти.
Різноманітні аспекти дослідження здорового способу життя пов’язані з
соціально-психологічними та філософськими питаннями відображені в
працях І. Аршави, А. Бойка, Ю. Лисицина, Е. Носенка, В. Оржеховської.
Проблему відповідального ставлення людини до свого здоров’я розкрито у
працях В. Ананьєва, Т. Бойченко, М. Віленського, В. Смирнова та інших.
Сучасний кризовий стан суспільства, моральна та фізична деградація
зумовлюють необхідність пошуку нового напрямку формування культури
здоров'я, виховання й освіти.
Культура здоров'я, у сучасних дослідження, розглядається як
динамічний стереотип мислення, поведінки та діяльності, який сприяє
збереженню і зміцненню здоров'я людини та визначає дбайливе ставлення
до здоров'я оточуючих [1, с.106]. Саме тому, роботу з формування
здорового способу життя слід розвивати та вдосконалювати відповідно до
вимог, які поставило перед нами сьогодення. Для цього доцільно вивчати,
переосмислювати й перебудовувати різні ділянки культурно-освітньої
роботи, впроваджувати вітчизняні новаторські ідеї, світовий досвід.
Формування здорового способу життя є більш ефективною й
економічно доцільною стратегією, ніж постійне зростання витрат на
лікування наслідків нездорового способу життя, яке не дає бажаного
результату. Проблема формування здорового способу життя молоді до
недавнього часу співвідносилась з фізичною культурою. Але, як показує
час, у епоху стресів, неврозів, агресивності та байдужості однієї фізичної
культури замало для того, щоб вирішити проблему здоров’я молоді.
У зв’язку з цим проблема формування здорового способу життя серед
молоді через освіту має стати одним із пріоритетних напрямів державної
політики у галузі освіти. Освітній процес відкриває широкі перспективи у
напрямку формування світогляду молодої людини.
Як свідчить світова практика, нині суспільство занепокоєне складною
екологічною ситуацією, низьким рівнем культури, інтенсифікацією
навчального процесу, спрямованого переважно на інтелектуальний розвиток
особистості, що породжує негативний вплив організації навчального
процесу у ВНЗ на здоров’я студентів [2, с.317].
У сучасних ринкових умовах успіх самореалізації в професійній
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діяльності та конкурентоздатність залежать не лише від фахової
обізнаності, а й від психічного, духовного, соціального та фізичного стану,
належного світоглядного ставлення до свого здоров’я як до надважливої
цінності людини. Зазначена проблема потребує зміни мислення й поведінки
майже кожного з членів суспільства та високого рівня культури молодої
людини, що актуалізує питання про формування духовних потреб і навичок
здорового способу життя студентів.
Для підвищення зацікавленості молоді в здоровому способі життя
необхідно робити акцент на формуванні культури фізичного виховання. Фізичне виховання, як педагогічний процес, повинно реалізовуватись у
відповідності до наступних принципів:
- зміцнення здоров’я студентів, профілактика захворюваності засобами
фізичної культури і спорту;
- медичний контроль за організацією фізичного виховання;
- диференційований підхід при плануванні фізичних навантажень з
урахуванням індивідуальних особливостей і стану здоров’я;
- моніторинг фізичного розвитку й фізичної підготовленості студентів;
- збільшення рухової активності студентів;
- пропаганда фізичної культури і спорту як компонентів здорового
способу життя.
З метою посилення розвивального ефекту виховного середовища
вищий навчальний заклад повинен забезпечувати комплекс можливостей
для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу. Вагомий потенціал у
питаннях сприяння здоров’ю мають предмети за вибором студентів, зокрема
такі з них, як: соціальна педагогіка, проблеми психології важковиховуваних
дітей, соціально-педагогічна робота з групами ризику, психологія здоров’я,
основи соціально-медичної роботи, права і свободи людини в сучасному
світі, основи громадського здоров’я, основи волонтерської роботи тощо.
Для цього достатнім буде запровадження 2-3 предметів протягом всього
навчального курсу.
Таким чином для популяризації здорового способу життя, необхідно
ширше та глибше розвивати роботу серед молоді, пов’язану з формуванням
духовних потреб особистості у збереженні власного здоров’я. Провідна
роль у цій роботі належить працівникам системи освіти, які повинні
здійснювати пропаганду знань та формувати у студентів духовні потреби
збереження здорового способу життя.
Список використаних джерел:
1. Швець Н.А. Формування духовної потреби здорового способу життя
студентів як пріоритетного напрямку розвитку суспільства / Н.А. Швець //
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». - 2012.
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СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМАНДИТНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ
Дослідження процесу організації командитного товариства є актуальною
темою, оскільки діяльність даних товариств отримала свій розвиток зовсім
недавно. Тому напрямок діяльності є відносно новим та потребує проведення
досліджень.
Особливості організації та правового регулювання статусу учасників
командитних товариств визначаються в законодавстві України та
досліджувалися у працях багатьох вчених, зокрема в працях О.М Вінник,
В.М. Коссака, В.М. Кравчука, Т.В. Мельникової, Н.О. Саніахметової, Ю.Ю.
Симонян, В.І. Цікала, О.С. Шеремета, С.В. Фомичевої, Ю.В. Яковлєвої та
багатьох інших.
Командитне товариство, відповідно до ст. 80 Господарського кодексу
України (далі ГК України) - це господарське товариство, в якому один або
декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку
діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну
відповідальність всім своїм майном, на яке, згідно із законом, може бути
звернене стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності
товариства лише своїми внесками (вкладники) [1].
Чинне законодавство України включає загальні положення про
командитні товариства як виду господарських товариств. Варто зазначити,
що за своєю правовою природою командитне товариство має багато
загальних рис з повним товариством, тому законодавчо встановлено, що до
командитного товариства застосовуються ті самі норми Господарського і
Цивільного кодексів, а також норми Закону «Про господарські товариства»,
регулюючі правове становище повного товариства.
Основною особливістю командитного товариства є встановлення
додаткової, солідарної, по суті, необмеженої відповідальності повних
учасників товариства всім своїм майном. Відмінною ознакою цього виду
господарського товариства, є наявність у його складі двох видів учасників
товариства [3, с.280]:
– повні учасники, які несуть субсидіарну майнову відповідальність за
зобов’язаннями товариства всім своїм майном, на яке може бути звернене
стягнення, управляють справами товариства, зобов’язані брати майнову і
персональну участь у товаристві;
– вкладники, не несуть додаткової відповідальності за зобов’язаннями
товариства своїм майном, не беруть участі в управлінні справами товариства,
але зобов’язані брати майнову участь у товаристві в розділі прибутку
товариства відповідно до розмірів своїх часток (внесків); мають право
вимагати першочергового (перед повними учасниками) повернення внеску в
разі ліквідації товариства.
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До основних особливостей організації командитних товариств варто
віднести [4, с.95]:
– найменування командитного товариства має містити імена всіх повних
учасників, слова «командитне товариство» або містити ім’я (найменування)
хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слова
«командитне товариство»;
– якщо у найменування командитного товариства включене ім’я
вкладника, такий вкладник стає повним учасником товариства;
– особа може бути повним учасником тільки в одному командитному
товаристві;
– повний учасник командитного товариства не може бути учасником
повного товариства;
– повний учасник командитного товариства не може бути вкладником
цього самого товариства;
– повними учасниками командитного товариства можуть бути лише
особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва.
Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького
договору, який підписується усіма повними учасниками. Засновницький
договір повинен містити інформацію про:
– зобов’язання учасників щодо створення товариства;
– порядок їх спільної діяльності щодо його створення;
– умови передання товариству майна учасників;
– розмір та склад складеного капіталу товариства;
– розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників
ускладненому капіталі;
– сукупний розмір вкладів вкладників.
Для командитного товариства відсутні вимоги щодо мінімального
розміру складеного капіталу, формування складеного капіталу передбачає
звичайне внесення коштів, визначених у засновницькому договорі на
рахунок. Щоправда, на момент реєстрації командитного товариства кожний з
вкладників повинен внести не менше 25 відсотків свого внеску. Також варто
зазначити, що сукупний розмір вкладів вкладників не повинен перевищувати
50% складеного капіталу повного товариства.
Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними
учасниками за спільною згодою всіх учасників. Вкладники не мають права
брати участі в управлінні діяльністю командитного товариства та
заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю
товариства. Засновницьким договором товариства можуть бути
передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів
учасників. Кожний учасник командитного товариства має один голос,
якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок
визначення кількості голосів.
Таким чином, підводячи підсумки, можна сказати, командитні
товариства є не досить поширеними, хоча вони є оптимальним
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різновидом організації малого підприємництва, що дозволяє на основі
взаємодовіри брати в ньому участь навіть тим особам, підприємництво
для яких заборонене чи які в такому праві обмежені.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ ЯК ВАГОМИЙ ФАКТОР
ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток молодої людини є
не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Заняття фізичною культурою і
спортом є каталізатором життєвої активності, умовою і невід'ємною частиною
гармонійного і повноцінного життя молодої людини.
Практика свідчить, що студенти, які займаються фізкультурою і спортом,
повністю засвоюють навчальну програму, успішно складають екзаменаційні
сесії, досягають добрих результатів в науково-дослідній роботі.
Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що проблема
формування культури здоров’я в студентської молоді в системі вищої освіти
засобами фізичного виховання, не вивчена в достатньому обсязі. У зв’язку з
цим актуальною стає необхідність удосконалення її методологічного й
теоретичного обґрунтування, а також пошук шляхів їх упровадження на
практиці.
Фізична культура – частина загальної культури суспільства, одна з сфер
соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних
здібностей людини. Основні показники стану фізичної культури в суспільстві
– рівень здоров'я і фізичного розвитку людей, ступінь використання фізичної
культури у сфері виховання та освіти, у виробництві, побуті, спортивні
досягнення [1].
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Фізична культура не має чітко визначеної області дії, вона призначена для
всебічного розвитку людського тіла і духу. Кажучи спрощено, якщо охорона
здоров'я бореться з наслідками негативних процесів, то фізична культура їй
попереджає, допомагає їх уникнути.
Фізичні вправи необхідні не тільки для тренування сили, швидкості та
витривалості, а й для розширення й розвитку функціональних можливостей
організму людей різного віку, профілактики й лікування захворювань,
досягнення довголіття.
Фізичні вправи впливають на весь організм через нервову систему. Навіть
при невеликих фізичних навантаженнях організм одразу відмічає зміни
функцій майже всіх органів, зокрема поглиблюється й прискорюється
дихання, прискорюється пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується
функція шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок. Під впливом
систематичних фізичних занять виникають помітні зміни і в обміні речовин.
Підвищується здатність організму розщеплювати і синтезувати глікоген,
активізується функція ферментативних систем, поліпшується функція залоз
внутрішньої секреції. Також фізичні навантаження сприяють поліпшенню
апетиту. Існують також спеціальні комплекси фізичних вправ, які
допомагають поліпшити функції згаданих органів дихання.
Однак слід пам’ятати, що фізичні вправи мають оздоровчий ефект тільки
у разі їх правильного підбору відповідно до захворювання та правильного їх
дозування. При цьому також потрібно враховувати вік, стать, фізичну
підготовленість і працездатність, функціональні можливості організму,
тяжкість захворювання тощо.
Найбільшого ефекту у фізкультурній освіті студентської молоді можна
досягти тільки в разі створення системи інформаційно-освітнього
забезпечення здорового способу життя. Фізичне виховання як дисципліна у
вищих навчальних закладах – це складний педагогічний процес, метою якого є
формування фізичної культури особистості, здатної самостійно організовувати
й вести здоровий спосіб життя. Це єдина навчальна дисципліна, яка навчає
студентів зберігати та зміцнювати своє здоров’я, підвищувати рівень фізичної
підготовленості, розвивати і удосконалювати життєво важливі фізичні якості
та рухові уміння та навички.
Обов’язкові аудиторні заняття з фізичного виховання, передбачені
навчальним планом на тиждень, можуть компенсувати лише 20–25%
необхідного добового обсягу рухової активності, чого, звичайно, недостатньо
для нормального фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів. Для
підтримки високої працездатності організму потрібна щоденна м’язова робота
[2, с. 158].
Студенти повинні отримувати необхідну норму фізичного навантаження.
Отже, потрібні допоміжні форми фізичного виховання. Тому зростає
необхідність удосконалення як організації, так і змісту фізичного виховання
студентів вищих закладів освіти.
42

Слід зазначити, що фізкультура і спорт надають молоді найширші
можливості для самореалізації та розвитку, утвердження, змушують радіти
перемозі, засмучуватися поразкам, відображаючи всю гаму людських емоцій,
викликають почуття гордості за безмежність потенційних можливостей.
Безумовно в процесі занять спортом не тільки вдосконалюються рухи, їх тонка
і точна координація, розвиваються необхідні людині рухові і фізичні здібності,
а й загартовуються воля, характер, вдосконалюються вміння керувати собою,
швидко і правильно орієнтуватися в різноманітних складних ситуаціях,
своєчасно приймати рішення, розумно ризикувати або утримуватися від
ризику [3, с. 94].
Займаючись фізичною культурою чи спортом, молодь вдосконалюється
всебічно. Розвиваються такі якості як цілеспрямованість, наполегливість і
завзятість, рішучість і сміливість, ініціативність, самостійність і витримка.
Тому спорт найкращим чином сприяє розвитку вольових якостей і
формуванню характеру та впливає на формування важливих рис особистості,
значною мірою визначає результативність, плідність, корисність людської
діяльності.
Отже, дослідивши вплив фізичної культури і спорту на розвиток
всесторонньо розвиненої особи, стає зрозуміло, що фізкультура і спорт не
лише є засобом зміцнення здоров’я людини, його фізичного вдосконалення,
раціональною формою проведення дозвілля, засобом підвищення соціальної
активності людей, але і істотно впливають на інші сторони людського життя, в
першу чергу на трудову діяльність, етичні і інтелектуальні якості.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Все в цьому світі має розвиватися і не повинно стояти на місці. Як
відомо, самим головним у світі є розвиток, адже завдяки цьому люди
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починають реально набагато краще жити. Саме з цієї причини особливо
цінуються ті, хто сприяє розвитку, а не стоянню на місці. Найголовніша
спільнота людей – держава. У державі, як правило, живе безліч людей, різні
шари і класи, які, втім, носять чисто умовний характер в більшості випадків.
Однією з категорій населення є молодь. Роль молоді в державі є однією з
найбільш важливих.
Чому ж молодь настільки ефективна в справі розвитку держави?
Відповідь на це питання є досить простою – молодь не обтяжена особливою
відповідальністю. Якщо ми поглянемо на зрілих людей, ми зможемо
побачити, що вони найчастіше несуть перед кимось велику відповідальність.
Це можуть бути маленькі діти й члени сім’ї, які вимагають спеціального
догляду, іноді навіть повного матеріального утримання, що виливається у
великі витрати. Деколи у зрілих людей вже літні батьки, які ніяк не можуть
забезпечити власне життя без допомоги своїх зрілих дітей. Саме тому зрілі
люди не хочуть приймати надмірно активну участь у суспільному житті.
Вони бояться втратити роботу, вони хочуть стабільності і дуже неохоче
ризикують. А ось молодь – це інша справа. Молоді люди вчаться, але це
забирає менше часу, ніж важка робота. У молоді немає дітей, молоді батьки
все ще можуть самі зводити кінці з кінцями. Тому молодь може зосередитися
на громадських справах різного роду, надаючи своє сприяння державі у
різних сферах діяльності. Ми бачимо безліч прикладів, коли студенти стають
авангардом різних протестних акцій, ці люди мають час і готові до змін для
зміни життя на багато краще.
Зокрема, є свіжий приклад важливості молоді в нашій державі. Всі ми
чудово пам’ятаємо недавні події, коли молодь виступила головною силою
проти безвідповідальної влади в Україні. Студенти проходили
самоорганізацію, дуже активно брали участь у масових акціях протесту. Їх
роль у відповідному перетворенні держави надзвичайно велика.
Якщо уявити собі гіпотетичну державу, в якій взагалі немає молоді, то
ця держава може просто не розвиватися. За рахунок того, що у молоді немає
повноцінної сім’ї, а тому мало зобов’язань перед суспільством, молоді люди
можуть приділити більшу кількість свого часу на громадську діяльність.
Саме таким чином вони і сприяють розвитку держави
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ІНТЕРНЕТ – ТОРГІВЛЯ У СФЕРІ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В умовах розширення можливостей доступу до мережі Інтернет та
збільшення користувачів з'явилася така сфера як електронна комерція.
Це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові
трансакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж.
Перші системи електронної комерції у своїй найпростішій формі
з'явилися у 1960-х роках в США та використовувались головним чином
у транспортних компаніях для замовлення білетів та обміну
інформацією між транспортними службами перед підготовкою до рейсів.
З розвитком Інтернету у 1990-х роках виникла відповідна форма
електронної комерції у формі Інтернет-магазинів, де користувачі могли
замовляти товари та послуги з оплатою за допомогою банківських
карток. Розвиток Інтернету став чинником значного зниження витрат
використання електронної комерції завдяки низької вартості обміну
інформацією. За часткою користувачів Інтернет перше місце посідає
Північна Америка. На другому - Австралія і Океанія. Європа
знаходиться на третьому місці. Далі йдуть Латинська Америка, Азія,
Африка. У Африці мережа Інтернет зростає найстрімкішими темпами
Користувачами інтернет-крамниць та інтернет-аукціонів переважно
є активні користувачі мережі Інтернет. А це передусім, молоді люди, які
з фінансової точки зору вже є самостійними.
Найактивнішими інтернет-покупцями є жінки, а люди віком старше
60 років та молодше 15 є найменш чисельними категоріями користувачів
інтернет магазинів [3, c. 576-580]. Ринок Інтернет-торгівлі в Україні
перебуває на етапі бурхливого розвитку. За останні 10 років кількість
Інтернет-магазинів зросла приблизно в 60 разів, а обіг онлайн-торгівлі
досяг 2 млрд. дол. США.
Найчастіше українці шукають в Інтернеті інформацію про такі
товари і послуги:
• про готелі і кредити – 92%
• про міжміський транспорт – 90%;
• про авіаквитки, музику, а також вітаміни і ліки – 87%;
• про ноутбуки і нерухомість – 81%;
• про інструменти та DYI (інструкції з ремонту та будівництва) – 79%;
• про побутову техніку – 77%;
• про телефони і телевізори – 76%;
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• про квитки в кіно і меблі – 74%;
• про одяг і взуття – 64%;
• про ресторани і косметику – 58%;
• про автострахування і догляд за волоссям – 53%;
• про продукти – 31%.
Товарообіг в інтернет магазинах становить:
• 592 млн грн у сегменті одягу, взуття та аксесуарів;
• 220 млн грн – дому та саду;
• 167 млн грн – техніки та електроніки;
• 127 млн грн – спорту і розваг;
• 69 млн грн – краси і здоров’я. [3]
Перевагами інтернет магазинів є те, що вони дозволяють скоротити
шлях перепродажу продукту від виробника до споживача. Це можливо
завдяки використанню Інтернет-технологій, що надають можливість
ефективної прямої взаємодії з кінцевим споживачем. Це також дозволяє
накопичувати інформацію про усі продажі та про усіх клієнтів, що у
свою чергу дозволяє виконати досконалий бізнес-аналіз та маркетингові
дослідження. Це є великою перевагою у конкурентній боротьбі.
Найбільшою перевагою електронної комерції є суттєве зниження витрат
на оформлення угоди та її подальше обслуговування. Тому бізнеспроцеси, які можуть бути переведені на електронну основу мають
потенціал зниження витрат на них, що у свою чергу призводить до
зниження собівартості товару чи послуги.[1-2].
Отже, популярність покупок в інтернеті буде лише зростати,
особливо якщо економічна ситуація покращиться. Тому Інтернетторгівля є досить перспективною галуззю ринкової інфраструктури, яку
потрібно розвивати.
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ЛЮДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Особливою передумовою становлення прогресуючої держави, яка
формується на демократичних засадах, та існування нації є зародження та
розвиток суспільних інститутів, що формують громадянське суспільство.
Уже багато років Україна, як незалежна держава, робить кроки на шляху до
побудови економічно ефективного, соціально захищеного, політично
стабільного ладу, заснованого на принципах свободи, творчості та гуманізму.
Можна констатувати, що сьогодні державні структури ще не в змозі
реагувати на всі запити суспільства, тому особливого значення набувають
громадські рухи, а саме громадянське суспільство.
Починаючи з Античних часів і до сьогоднішніх багато науковців та
мислителів приділяли увагу дослідженню проблеми існування такої держави,
у якій би кожен індивід почував себе захищеним та щасливим, а держава, в
свою чергу, забезпечувала б такий його стан. Така держава не могла б
існувати без поняття «громадянське суспільство».
У західній цивілізації становлення та розвиток громадського суспільства
є невід’ємною складовою забезпечення добробуту людини і високого
стандарту життя. Протягом кількох століть покращення умов життя людини
в Європі супроводжується покращенням демократичних соціальних норм,
гарантією прав людини та поступовим зникненням насилля й політичного
авторитаризму. Відбувається розширення сфери свободи людини в
приватному й соціальному вимірах, що загалом прийнято називати
розвитком громадянського суспільства [1].
Громадянське суспільство представляє собою систему забезпечення
життєдіяльності соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і
передачі від покоління до покоління. А саме це є системою самостійних і
незалежних від держави громадських інституцій і відносин, які мають
забезпечити умови для самореалізації окремих суб’єктів і колективів,
реалізації приватних інтересів індивідуальних чи колективних.
Процес формування громадянського суспільства, вчені умовно
поділяють на певні етапи. В основу такого поділу покладено співвідношення
громадянського суспільства і держави та визначення місця громадянського
суспільства у загальній структурі людського суспільства. Перший:
громадянське суспільство розглядається як найбільш якісний етап розвитку
людського суспільства і держава є невід’ємною складовою громадянського
суспільства. Другий: громадянське суспільство виступає як механізм, що
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зв’язує особу, її інтереси, потреби і державу як політичну організацію
суспільства. Третій: громадянське суспільство і держава розглядаються як
окремі елементи суспільної структури. При цьому обидва утворення можуть
розглядатись чи як рівноправні партнери, чи як нейтральні елементи
стосовно один одного, чи як антагоністичні структури [2., c. 321].
Інститути громадянського суспільства протягом останніх десятиріч
проходять низку змін. Характеристика процесів, які відбуваються в Україні з
позиції формування розвиненого громадянського суспільства цілком
актуальна й необхідна тема, а саме у зв’язку з необхідністю їх розуміння в
національно-державному і політико-правовому напрямі. Постійне вивчення
та впровадження позитивного досвіду інституціоналізації та регіоналізації
громадянського суспільства, виявлення ефективних технологій формування
його цінностей, вибір адекватних орієнтирів і програм реалізації
загальногромадянської політики є найважливішою метою в реформуванні
України [3].
В Україні є всі підстави для формування громадянського суспільства,
так, як держава вирішує завдання перебудови економіки на основі визнання
приватної власності і підприємництва, впровадження в суспільно-політичний
лад елементів демократії, покращення правового стану людини і
громадянина. Водночас Конституція України 1996 року закріпила розмаїття
форм
власності
(включаючи
приватну),
політичний
плюралізм,
багатопартійність, широкі економічні, політичні й особисті права і свободи
людини і громадянина; законодавчо передбачила можливість формування
громадянського суспільства на основі приватної ініціативи, підприємництва і
ринкових відносин. Ці форми виступають необхідними передумовами
формування дієвого громадянського суспільства.
Важливим етапом формування громадянського суспільства в Україні
стали протести громадян кінця 2013 – початку 2014 року, що дістали назву
«Євромайдан». Цей протест являв собою масштабне дійство, включаючи
мітинги, демонстрації, студентські страйки. «Євромайдан» значно
розширився з 30 листопада 2014 р., після силового розгону студентської
демонстрації. Вони були викликані призупиненням процесу підписання
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
На даний момент над питаннями реформування та взаємодії в цьому
процесі влади і громадянського суспільства працює багато різних
громадянських ініціатив. Це й Український незалежний центр політичних
досліджень (лідер з питань громадянської експертизи державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства), Координаційна рада
Майдану (впровадження компетенційного підходу в державній службі),
коаліція «Реанімаційний пакет Реформ» (яка спеціалізується на
громадянських адвокаційних кампаніях), ініціатива «Спільно» (яка
започаткував рух стрімерів в Україні), Центр розвитку інновацій Києво48

Могилянської Академії (відомий своїми напрацюваннями з демократії),
FinMaidan (який висуває ідею створення громадського регулятора
фінансового сектору), Український молодіжний правничий союз,
Український форум благодійників, Асоціація сприяння самоорганізації
населення, проект «Нова країна», Антикорупційний Майдан та інші. І це
тільки у місті Києві. Подібні ініціативи виникли й успішно працюють у
Львові, Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Чернігові, Дніпропетровську та інших
регіонах [4, с. 24].
Отже, ми можемо відзначити, що громадянського суспільства в Україні
на стадії формування, а тому варто більше уваги приділяти формуванню та
розвитку його основних складових, забезпеченню прав і свобод громадян,
створенню всебічних умов для розвитку особистості. Треба з’ясувати й
основні напрями подальшого руху України на шляху до формування
громадянського суспільства, що пропонують наші європейські колеги та
реалізація на практиці яких буде наближати нас до Європи.
Громадянське суспільство – це царина, в якій громадяни вирішують
конкретні питання та проблеми, тут здійснюється представництво їхніх
інтересів, ведеться суспільно вагома діяльність, тобто громадяни беруть на
себе відповідальність за спільне благо країни.
Формування громадянського суспільства є однією з найважливіших
умов просування України шляхом проведення економічних, політичних і
правових реформ, які, передусім, спрямовуватимуться на демократизацію
громадського життя, лібералізацію економіки, захист прав і свобод людини і
громадянина, становлення правової демократичної держави.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
В умовах формування та функціонування ринкової економіки значно
посилюється роль та значення такого компонента державних фінансів як
державний борг. Гострою фінансовою проблемою є державний борг для
України. Величина державного боргу, його зміни динаміки й темпи
відображають стан економіки і фінансів держави, ефективність
функціонування державних структур.
Державний борг - загальна сума боргових зобов’язань з повернення
отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що
виникають внаслідок державного запозичення. Державний борг за своєю
економічною сутністю визначає економічні відносини держави як
позичальника з її кредиторами (резидентами та нерезидентами) з приводу
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах
строковості, платності та повернення [1].
Високе боргове навантаження створює певні загрози для
макроекономічної стабільності, а тому важливо розв’язати боргову проблему
України та збалансувати структуру державних фінансів, оскільки це
головний чинник не тільки економічної, а й національної безпеки країни.
Для кожної країни питання як зовнішньої, так і внутрішньої
заборгованості завжди мають свою актуальність. На обслуговування боргів
відволікаються значні фінансові ресурси, збільшується навантаження на
бюджет держави, посилюються інфляційні процеси.
Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу
держави. Внутрішній борг - це заборгованість державних органів управління
перед іншими державними структурами та перед резидентами. Внутрішній
державний борг включає сукупність всіх боргових зобов’язань держави,
включаючи адміністративно управлінську заборгованість (зобов’язання з
виплати зарплати в державних установах та інших виплат державним
службовцям), борги, які виникають у зв’язку з залученням коштів з метою
фінансування бюджетного дефіциту та зобов’язання виплат державних
пенсій. Зовнішній державний борг - сукупність боргових зобов’язань
держави, що виникли в результаті запозичення держави на зовнішньому
ринку [2].
Виникнення державного боргу і накопичення заборгованості
зумовлюють необхідність забезпечення ефективного управління ним.
Управління державним боргом — комплекс заходів, що здійснюються
державою в особі уповноважених органів щодо визначення обсягів та умов
залучення коштів, їх розміщення і погашення, а також забезпечення
платоспроможності держави. Управління боргом варто розглядати як
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сукупність дій, пов’язаних з підготовкою до випуску, розміщенням боргових
зобов’язань держави, а також проведенням операцій з обслуговування та
погашення боргових зобов’язань [3].
Державний борг є складовою економічної системи, що здійснює прямий
і непрямий вплив на усі її основні елементи, зокрема, на державний бюджет,
грошово-кредитну і валютну системи, рівень інфляції, внутрішні
заощадження, іноземні інвестиції. Тому управління державним боргом є
невід’ємним елементом макроекономічної політики держави, оскільки
використання механізму державного боргу може стати потужним чинником
економічного зростання, згладжувати нерівномірність надходження платежів
до бюджету, а також механізм державного боргу активно використовується з
метою регулювання грошового обігу і рівня ділової активності в країні.
Проблема управління державним боргом полягає в забезпеченні
платоспроможності держави, реальних джерел погашення державного боргу.
Під час управління державним боргом, передусім зовнішнім, треба шукати
варіанти, які б мінімізували втрати для держави і населення.
У процесі управління державним боргом виконуються такі завдання:
− забезпечення стабільних та порівняно безпечних меж показників
боргової безпеки;
− пошук ефективних умов запозичення коштів з погляду мінімізації
вартості боргу;
− недопущення різкого коливання котирувань боргових зобов’язань;
− усунення неефективного та нецільового використання запозичених
коштів;
− забезпечення своєчасної та повної виплати суми основного боргу та
нарахованих відсотків;
− сприяння розвитку процесів інвестування у виробництво за рахунок
надання державних гарантій під час здійснення позик;
− створення якісної нормативно-правової бази та ефективної системи
обліку та контролю за державним боргом [1].
У процесі управління державним боргом необхідно враховувати
економічну та політичну ситуацію в країні; рівень інфляції; ділову активність
суб’єктів підприємницької діяльності; ступінь ризику країни щодо
неповернення боргу.
Управління державною заборгованістю є одним із ключових факторів
забезпечення макроекономічної стабільності в державі. Від характеру
врегулювання боргової проблеми залежить бюджетна дієздатність країни,
стан її валютних резервів, а відповідно і стабільність національної валюти,
рівень відсоткових ставок, інвестиційний клімат, характер поведінки всіх
сегментів фінансового ринку. Тому управління державним боргом має бути
зорієнтоване на застосування ефективної боргової стратегії, а не базуватися
на короткострокових ситуативних орієнтирах. Лише ефективний менеджмент
державного боргу є запорукою зростання економіки, інвестиційної
привабливості, фінансової стабільності, підвищення кредитного рейтингу
держави [3].
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Отже, державний борг, його розміри, методи розміщення та погашення
прямо чи опосередковано впливають майже на всі процеси економічного
життя держави, її фінансову та загальнонаціональну безпеку, тому
державний борг може виступати як засіб забезпечення стабільності в країні,
так і, навпаки, як фактор посилення загроз і ризиків. Лише застосування
ефективної стратегії управління державним боргом в Україні сприятиме
раціональному використанню запозичень і створить необхідні умови для
оптимізації боргового навантаження на бюджет.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В умовах світових трансформацій необхідною передумовою стабільного
розвитку економіки та забезпечення якісного економічного зростання в
державі є висока інвестиційно-інноваційна активність, яка досягається не
тільки шляхом збільшення реалізованих інвестиційних ресурсів, але й за
рахунок їх ефективного використання в пріоритетних секторах економіки.
Саме спрямованість інвестиційних потоків зумовлює структурні зміни як на
галузевому, так і на відтворювальному рівні. З огляду на це пріоритетним є
завдання визначення можливостей більш повного й ефективного
використання усіх можливих джерел фінансування інвестицій та інновацій з
метою забезпечення розвитку країни в умовах обмеженості фінансових
ресурсів [4, с. 105].
Фундаментальні дослідження щодо визначення шляхів удосконалення
механізмів фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні
здійснювали як іноземні, так і вітчизняні економісти: Вознюк М. А. [1],
Карлова О. А., Пархоменко Н. М. [2], Пальцевич Г. Т. [3], Сімків Л. Є. [4],
Фролова Г. І. [5] та інші.
Метою даного дослідження є аналіз інвестиційно-інноваційної
діяльності в Україні та знаходження ефективних шляхів удосконалення
механізмів її фінансування.
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Система фінансування інноваційної діяльності розглядається як
складовий елемент фінансової політики держави. Механізми інвестування
інноваційної діяльності спрямовані на забезпечення залучення інвестиційних
ресурсів для реалізації можливостей ефективного інноваційного розвитку
держави, її регіонів та суб’єктів господарської діяльності [3, с. 24].
Інвестиційний процес в Україні характеризується відсутністю
стабільності та значною залежністю обсягів капітальних інвестицій від
зовнішніх та внутрішніх факторів. Відновлення інвестиційної активності у
після кризовий період розпочалося зі суттєвим відставанням від динаміки
економічного зростання.
У 2013 р. індекс обсягу капітальних інвестицій по Україні склав 94,7%
(порівняно з 2012 р. падіння становило 5,3%). Приріст обсягу капітальних
інвестицій спостерігався лише у 6 регіонах: Вінницькій, Житомирській,
Луганській, Миколаївській, Чернігівській областях та у м. Севастополь. У
2014 р. обсяг капітальних інвестицій порівняно з попереднім роком
скоротився на 12,2% (індекс обсягу капітальних інвестицій склав 87,8%).
Приріст даного показника спостерігався тільки у 5 регіонах: Закарпатській,
Запорізькій, Івано-Франківській, Сумській та Хмельницькій областях. За
результатами 2015 р. індекс обсягу капітальних інвестицій склав 73,2% (порівняно з попереднім роком даний показник скоротився на 26,8%) [4, с. 105].
Інвестиційний клімат держави найбільш наглядно демонструє динаміка
іноземних прямих інвестицій як індикатор довіри до країни та її регіонів,
наявність гарантій безпеки для інвестора (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій за 2010-2015 роки,
млн. дол. США [2]
Протягом 2010-2014 років обсяг прямих іноземних інвестицій
збільшується, проте темп їх приросту свідчить, що обсяг іноземних
інвестицій у вітчизняну економіку з року в рік зменшується. У 2015 році
значно скоротився і абсолютний обсяг прямих іноземних інвестицій як
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наслідок зменшення довіри фактичних та потенційних інвесторів до
здійснення інвестиційної діяльності у нашій країні [2, с. 25].
В Україні ні на центральному, ні на регіональному, ні на місцевому
рівнях не сформовані відповідні умови для побудови інноваційноінвестиційної моделі розвитку регіонів. Держава має взяти на себе
фінансування масштабних прогнозно-аналітичних досліджень з метою
визначення пріоритетних напрямів науково-технологічної та інноваційної
діяльності.
Для сприяння інноваційній діяльності державна фінансова політика має
бути спрямована на:
– стимулювання збільшення обсягів власних коштів підприємств, що
витрачаються з метою активізації інноваційної діяльності;
– нарощування потенціалу державного фінансування інновацій;
– збільшення обсягів кредитування інноваційних проектів;
– створення умов для нарощування інвестицій на інноваційно-активних
підприємствах [5, с. 67].
Основними заходами щодо вдосконалення механізму державного
регулювання національної інноваційної системи можуть бути:
– внесення змін до чинного законодавства України щодо стимулювання
інноваційної винахідницької та патентно-ліцензійної діяльності;
– здійснення постійного моніторингу існуючих нормативних актів, а
також тих актів, що готуються до прийняття, на предмет їх впливу на
інноваційну діяльність;
– ключове місце в бюджетному стимулюванні регіональних інноваційних
процесів має посідати розробка «бюджету розвитку» як програми
концентрації та витрачання інвестиційних ресурсів із централізованих і
децентралізованих джерел;
– організація моніторингу складу і структури інноваційного потенціалу
регіонів;
– виконання наукомістких програм і проектів із застосуванням сучасних
індикаторів інноваційної активності;
– розвиток системи науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації
з використанням можливостей комп’ютерних технологій та мережі Інтернет
по будь-якій області України [1, с. 16].
Отже, для прискорення та вдосконалення інвестиційно-інноваційного
розвитку є необхідним істотне збільшення фінансування з боку держави, що
буде стимулювати розробку і запровадження інноваційних проектів. Держава
повинна створити позитивний інвестиційний клімат та взяти на себе
фінансування масштабних прогнозно-аналітичних досліджень щоб визначити
пріоритетні напрями науково-технологічної та інноваційної діяльності, що
водночас є важливим елементом зростання соціально-економічного розвитку
країни.
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Підприємництво як конкретне поняття змінювалося, відповідаючи
певним конкретно-історичним, економічним і соціальним умовам
функціонування суспільства. У ринковій економіці роль і місце
підприємництва визначається тим, що воно:
– виступає вaжелем змiн в структурній частині економiки. Основним
спoнукальним мотивом для підприємцiв є можливість oдержати прибуток.
Вoни мaйже завжди концентрують свoї дiї нa рoзвитку перспeктивних
напрямкiв гoсподарської дiяльності, вiддача вiд яких у рази перевищує
середнi показники;
– формує конкурентне середовище. Підприємці, які освоюють
перспективне виробництво, сприяють швидкoму оновленню технoлoгічної
бaзи i номенклатури продукції. Відтак, підприємництво стимулює
господарську активнiсть, пiдтримуючи кoнкуренцію та ринок у цілому;
– прискорює економiчний рoзвиток. Цей, так званий, прискoрювач
здійснює iстотний вплив нa структурну перeбудову економіки, зростання
oбсягу виробництва i нaдaння пoслуг, стимулювання інвестицiйної
діяльності, підвищeння рiвня пoпиту i пропозицiї, прискoрення тeмпів
екoномічного рoзвитку нацiональної економiки в цiлому;
– сприяє економiї i раціональному використанню всiх ресурсiв.
Дiяльність підприємця нерозривно пов'язaнa з гoсподарським ризикoм. Сaме
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ця oбставина є пoтужним стимулoм економiї ресурсiв, вимaгає вiд
пiдприємця детального аналiзу рентабельностi проектiв, відповідального
стaвлення до iнвестицій, раціонального витрaчaння ресурсів [1].
Діяльність будь-якої фізичної чи юридичнoї осoби, яка нe пoв’язана з
oтриманням
прибутку,
нe
мoже
ввaжатися
підприємницькoю.
Підприємницьку діяльність, відповідно,
можна охарактеризувати
наступними ознаками:
1) свoбoдою вибору термiну і методу дiяльності, самостiйності
уприйняттi рiшень;
2) постійною наявнiстю фaктoрів ризику;
3) орiєнтацією на досягнення комерцiйного успіху;
4) iнноваційним характером діяльності (Рис. 1).
Зa умoв ринкoвої економiки пiдприємство дiє нe як мікрочастка єдинoго
нарoдногоспoдарського кoмплексу країни, a як первинна лaнка економiки
крaїни.
Роль пiдприємств в економiці полягає, насамперед, у тому, щo в них
здійснюється поєднання засобів виробництва з робочою силою. Будучи
основними суб’єктами господарської дiяльності, вoни забезпечують
зайнятість для переважної чaстини нaселення (в США, наприклад, 75 %
зайнятого населенняп рацює на пiдприємствах) i виробляють необхiдні для
людей i нарoдного господарства товари й пoслуги. Вони до певної міри
мають закінчений тип відтворення, оскільки реалізують свoю продукцiю,
відшкодовують витрати i забезпечують черговий цикл виробництвa [2].

Рис. 1. Ознаки підприємництва
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Вaжливою роллю підприємств є соціальна. Саме там формуються
трудові навички людей, підвищується їх квалiфікація, виховується
органiзаційна культурa (дисциплiнованість, відповiдальність за дoручену
справу, колективiзм та ін.), відбувається реалізація здібностей працiвників.
Підприємства беруть на себе виконання функції задоволення значної частки
соціальних пoтреб своїх працiвників (часткове забезпечення житлом,
безкоштовними або пільговими путiвками, створення мережi дошкiльних
закладiв для дітей працiвників тощo).
Вирішальною є роль підприємств під час формування місцевих
бюджетів, оскільки саме вони є одним із головних oб’єктів оподаткування.
Тoму держава, місцеві органи влaди як ніхто інший мають біти зацікавлені в
ефективнiй роботi пiдприємства, зростанні прибутковості їх діяльності.
Пeребiльшення aбo нeдооцiнка рoлi і мiсця пiдприємництва в нaродному
гoсподарстві Укрaїни, iгнорувaння йoго еконoмiчного пoтенцiалу і
зaвищення рeальних мoжливостей, суспiльних очiкувань мoжуть призвeсти
до стратегічних прoрахувань у здiйсненні пoлiтики ринкової трaнсформації
еконoміки.
Отже, підприємництво є систематизованою, самостiйною, інiціативною,
здійснюваною на власний ризик дiяльністю, яка спрямована на таке
поєднання виробничих факторiв, від яких можна було б отримувати
максимальний прибуток, а підприємець – суб’єкт, який поєднує в собі
органiзаторські, новаторські i комерційні здiбності задля пошуку i розвитку
нових методiв виробництва i мaє на меті oтримання максимального
прибутку.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДДIВ
У перiод становлення та розвитку правової держави, формування
громадянського суспiльства актуалiзуються дослiдження сутностi судової
влади i гарантiй забезпечення її незалежностi. Адже саме незалежнiсть
судової влади України загалом та суддiв зокрема є однiєю з вагомих
демократичних засад суспiльства, реалiзацiя якої – важлива умова побудови
правової держави.
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Одним з основних завдань сучасної судово-правової реформи в Українi
є реалiзацiя демократичних iдей правосуддя, вироблених свiтовою
практикою i наукою. У цьому зв’язку, особливого значення набуває розробка
концептуальних основ конституцiйно-правового статусу суддiв судiв
загальної юрисдикцiї України. Особливо цi питання актуалiзуються сьогоднi,
в перiод становлення та розвитку правової держави.
Проблеми структури i змiсту правового статусу суддi пiд час здiйснення
правосуддя розглядалися в роботах I. Л. Петрухiна, Л. М. Москвич,
I. Є. Марочкiна,
В. В. Городовенка,
Л. С. Халдєєва,
Л. А. Сергiєнко,
С. В. Подкопаєва, С. В. Прилуцького та iнших дослiдникiв.
Метою даного дослiдження є обґрунтування поняття та змiсту правового
статусу суддiв.
Вiдповiдно до ст.51 Закону України «Про судоустрiй i статус суддiв»
суддi в Українi мають єдиний статус незалежно вiд мiсця суду в системi судiв
загальної юрисдикцiї чи адмiнiстративної посади, яку суддя обiймає в судi.
Загалом, суддя є суб’єктом загальних правовiдносин, котрi можуть
виникати мiж ним i державою, iншими суб’єктами на основi норм
нацiонального (Конституцiя i закони України) i мiжнародного (Загальна
декларацiя прав людини, Мiжнародний пакт про економiчнi, соцiальнi i
культурнi права тощо) права. Адже, незважаючи на обiймання посади носiя
судової влади, людина продовжує нести загальнi (конституцiйнi) обов’язки
та iншi обов’язки, що випливають, наприклад, iз шлюбно-сiмейних,
майнових правовiдносин, або може займати будь-якi iншi соцiальнi позицiї
як повноправний громадянин, член певного суспiльства.
Законодавством України для суддів передбачено низку обмежень та
гарантій трудової діяльності, які необхідні для здійснення справедливого та
об’єктивного
судочинства.
Водночас
можливості
супровождувати
особливими вимогами до осіб, які здійснюють правосуддя на професійній
основі. Відповідно ст. 126 Конституції України незалежність і
недоторканність судді гарантується Конституцією і законами України.
До того ж, ст. 49 Закону України про судоустрій і статус суддів
передбачає, суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю
не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до
винесення обвинувального вироку суду. Суддю не може бути притягнуто до
відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення
злочину або дисциплінарного проступку. Судді може бути повідомлено про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення лише Генеральним
прокурором або його заступником.
Працівники, що здійснюють правосуддя не можуть належати до
полiтичної партiї чи професiйної спiлки, виявляти прихильнiсть до них,
брати участь у полiтичних акцiях, мiтингах, страйках i не мають права
поєднувати свою дiяльнiсть з пiдприємницькою аб9о адвокатською
дiяльнiстю, будь-якою iншою оплачуваною роботою (крiм викладацької,
наукової i творчої дiяльностi), а також входити до складу керiвного органу чи
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наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має за мету держання
прибутку. Забороняється використовувати свої службовi повноваження та
пов’язанi з цим можливостi з метою одержання неправомiрної вигоди або у
зв’язку з прийняттям обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших
осiб. Суддям забороняється безпосередньо або через iнших осiб одержувати
дарунки (пожертви) вiд юридичних або фiзичних осiб за рiшення, дiї чи
бездiяльнiсть в iнтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як
безпосередньо суддею, так i за його сприяння iншими посадовими особами та
органами. Данi гарантiї та обмеження, передбаченi законодавством, мають
величезне
значення
для
забезпечення
здiйснення
об’єктивного,
справедливого та неупередженого правосуддя.
Зазвичай пiд правовим статусом суддiв розумiють порядок набуття
статусу, сукупнiсть їх прав та обов'язкiв, вимоги, що ставляться до суддiв,
правовi гарантiї, якi дозволяють суддям здiйснювати свої повноваження
згiдно з законом, порядок притягнення суддiв до юридичної вiдповiдальностi
та звiльнення з посади.
Правовий статус суддi характеризує обсяг правових можливостей, певну
мiру свободи поведiнки носiя судової влади. За своєю сутнiстю вiн є
спецiальним рiзновидом професiйного статусу, оскiльки йдеться про
винятковi правовi можливостi посадової особи судової влади, якiй надаються
вiдповiднi правовi можливостi для ефективного здiйснення професiйної
дiяльностi.
Поряд iз єднiстю загального правового статусу суддiв чинне законодавство надiляє їх рiзним обсягом повноважень i компетенцiї в
залежностi вiд виду судової ланки i конкретного суду в судовiй системi
України, встановлює рiзнi вимоги до кандидатiв на посаду суддi рiзних ланок
судової системи.
Усi суддi судової системи України утворюють суддiвський корпус,
правовий статус якого визначається процедурою формування суддiвського
корпусу (вимоги до кандидата на посаду суддi, правила та механiзм добору
кандидатiв на посади суддiв i надiлення їх суддiвськими повноваженнями);
гарантiями незалежностi суддiв при виконаннi ними своїх професiйних
обов'язкiв (випадки призупинення та припинення повноважень суддi,
правила вiдставки суддi, випадки та види дисциплiнарних стягнень) тощо.
Таким чином, пiд правовим статусом суддiв у загальному розумiннi
визнається сукупнiсть їх прав та обов'язкiв, закрiплених у законi. У бiльш
вузькому розумiннi на визначення правового статусу суддiв окремо кожної з
ланок судової системи впливають також усi iншi, розглянутi у даному роздiлi
обставини.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРИНЦИПИ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ
Розуміння ролі здорового способу життя, важливості фізичної
активності людини для здорового духу і тіла існувало вже в давнину. Але, як
і багато інших культурних цінностей, воно було надбанням небагатьох
передових мислителів тих далеких часів. Для більшості ж людей, особливо
тих, хто своєю працею здобував прожиток, або зі зброєю в руках захищав
свою землю від ворогів, фізична активність була постійним фактором життя.
Потенціал фізичної культури людей передавався з покоління в покоління
завдяки сімейному, цеховому і общинному вихованню умінь і навичок
фізичної праці, ігор, культовим обрядам, військовим підготовкам тощо.
Соціальні функції фізичної культури докорінно змінилися в зв'язку з
виникненню суспільної необхідності, новими вимогами суспільного
виробництва до фізичного статусу працівників. А стрімкий прогрес
виробничих технологій, радикальні зміни ритму життя сучасної людини,
помітне зниження частки фізичної праці в побуті створили цілу систему
протиріч між значною інтелектуальною, емоційною і психологічною
напругою робочої діяльності людини.
Ці протиріччя особливо загострилися в епоху науково-технічної та
інформаційної революції. Вони викликають серйозну і обґрунтовану тривогу
у фахівців − психологів, лікарів, біологів і соціологів. Життя показало, що
навіть найвидатніші досягнення сучасної медицини не в змозі принципово
змінити процес фізичної деградації людини, руйнування його біологічної
природи.
Зміст фізичної активності людини становить систематичну, мотивовану
діяльність, спрямовану на розвиток, підтримку і вдосконалення потенціалу
на розумово необхідний і достатній або екстремально високий рівень в
залежності від поточних або довгострокових цілей. Головним компонентом
змісту фізичної активності незалежно від цілей є системне використання
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фізичних вправ, в основі яких лежать цілеспрямовані рухові дії. У загальному
вигляді біологічна і фізична активність визначається тим, що в її основі
лежить рухові дії людини, які є результатом діяльності його організму як
живої системи.
Видатний дослідник фізіології активності Н.А. Бернштейн писав, що
життя рухів стає можливим завдяки залученню до процес їх розвитку та
реалізації всіх
ресурсів життєдіяльності нашого організму − від клітини до кори
головного мозку.
Вплив на становлення і розвиток рухової функції людини,
спрямованості фізичного виховання базується на таких організаційнометодологічних принципах:
Принцип гармонійного розвитку особистості. В процесі фізичного
виховання повинні освоюватися інтелектуальні, моральні, етичні, естетичні,
мобілізаційні, комунікативні цінності фізичної і спортивної культури.
Принцип відповідної спрямованості тренувальних дій індивідуальним
ритмом вікового розвитку. Переважна спрямованість тренувальних і
навчальних впливів повинна здійснюватися в суворій відповідності з
індивідуальним віковим розвитком.
Принцип активного здоров’яформування. Пріоритетним завданням
модернізації масового фізичного виховання і спортивної підготовки є
формування здоров'я людини.
Принцип накопичення потенціалу соціальної активності. Процес
освоєння цінностей фізичної і спортивної культури відбувається в
колективних заняттях малих груп, в умовах суворого регламенту виконання
вправ в індивідуальній та колективній формі. Тут створюються моделі
єдності суперництва і співробітництва для досягнення цілей окремої
особистості і колективу. Модель спортивно-орієнтованого виховання
повинна розглядатися як простір діяльнісної соціалізації особистості людини,
що забезпечує природні умови формування її збалансованої соціальної
активності, вміння гідно і чесно перемагати і програвати, витягуючи з невдач
висновки, що забезпечать майбутні перемоги.
Принцип свободи вибору. Людина вільно вибирає вид спорту чи іншу
форму спортивно-орієнтованого фізичного виховання .
Отже, фізична культура і спорт завжди розглядалися і цінувалися у
нашому суспільстві досить високо. В даний час, коли наша країна переживає
серйозну соціально-демографічну і економічну кризу, коли народ
вироджується, коли смертність перевищує народжуваність, проблеми
формування ЗОЖ нації стають понад актуальними.
Список використаних джерел:
1. Бойченко, С.Д. Класична теорія фізичної культури /. С.Д. Бойченко –
Мн.:Лазурок, 2002. - 312 с.
2. Євсєєв, Ю.І. Фізична культура / Євсєєв Ю.І.- РостовН/д: Фенікс,
2002.-384с.
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ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Ринкові трансформації в Україні супроводжуються низкою соціальноекономічних наслідків для населення, серед яких варто виділити проблему
безробіття. Дисбаланс між пропозицією та попитом на ринку праці в Україні
суттєво загострює проблему зайнятості в цілому, та серед молоді зокрема.
Молодь – це основа трудового ресурсу країни. Вона володіє необхідним
потенціалом, реалізація якого найближчим часом може суттєво покращити
економічне та соціальне становище суспільства. Проблема молодіжного
безробіття є досить актуальною, адже молодь становить велику частину
економічно активного населення України.
Перед тим, як розглядати концепцію молодіжного безробіття, варто
розглянути, що являє собою безробіття. Це складне суспільно-економічне
явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи та
заробітку. Воно виникає внаслідок перевищення пропозиції на ресурс праці
над попитом на даний ресурс.
Відповідно до закону України «Про зайнятість населення» безробітними
вважаються 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].
Перейдемо до визначення молодіжного безробіття. Безробіття молоді – це
складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно
активного населення віком від 14 до 35 років не має роботи й заробітку.
Вітчизняне законодавство до вікових меж молоді відносить всіх громадян
України у віці від 15 до 35 років [2], тоді як європейські стандарти обмежують
цей вік до 24 років [3]. Водночас цю тенденцію переймає і наша держава та в
Стратегії державної молодіжної політики до 2020 р. передбачає знизити
офіційний віковий критерій молоді з 35 до 28 років [4].
До причин виникнення безробіття молоді відносять зовнішні та внутрішні
чинники. До зовнішніх належить: вплив світової фінансово-економічної кризи,
трудові міграції. Серед внутрішніх аспектів виділяють:
розрив між вимогами роботодавців і рівнем підготовки молодих
випускників вищих навчальних закладів; диспропорція між попитом та
пропозицією фахівців на ринку праці; відсутність підтримки та слабка
соціальна адаптація молоді до ринкового середовища.
Останнім часом, ситуація з молодіжною зайнятістю в Україні постійно
загострюється. За даними Державної служби статистики у 2016 році рівень
зайнятості серед осіб у віці 25-29 років становив 69,8% та був вищим, ніж в
середньому серед всіх вікових груп (56,3%), а серед осіб віком 15-24 роки цей
показник склав лише 27,0%. Високий рівень безробіття обумовлений тим, що
значна частина молодих людей не має необхідних професійних навичок і
досвіду роботи [5]
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На ринку праці молодь становить окрему частку, з одного боку, вік
сприяє можливості пошуку роботи, високій мобільності, а з іншого боку,
молоді не вистачає професійного досвіду, щоб бути конкурентоспроможним
на ринку праці.
Однією із головних перепон для працевлаштування молоді постає
проблема невідповідності отриманих знань у вищому навчальному закладі та
запитами роботодавців. Слабка практична підготовка сучасного випускника
викликає незадоволеність роботодавців та вимагає від останнього трудову
адаптацію, або навіть перекваліфікацію молодого фахівця. Непідготовленість
молоді до роботи в реальному бізнесі, слабкі комунікативні навички, слабкий
рівень самоорганізаторських навиків, значно ускладнюють процес її
працевлаштування. Ринок освітніх послуг має не тільки синхронно
розвиватися з ринком праці, але й набагато кроків вперед прогнозувати
потреби останнього, визначати які саме спеціальності будуть затребувані
сьогодні, в наступному році та через 5 - 6 років.
Але існує певна непропорційність між характеристиками бажаної роботи
та дійсної. Це проявляється у тому, що молодь закінчила навчання за певною
спеціальністю, але працює за іншим фахом.
Так, більшість випускників навчальних закладів, які перебувають на
обліку як безробітні, мають економічні, бухгалтерські та юридичні
спеціальності. У той час як найбільш затребуваними є кваліфіковані робітники
за такими професіями: токарі, фрезерувальники, верстатники, муляри,
будівельники, монтажники, теслі, водії різних категорій, швачки. З професій
службовців затребувані інженери різних профілів (інженери-конструктори,
інженери-технологи, механіки, метрологи), вихователі дитячого садка, лікарі,
фельдшери, медсестри та вчителі.
Для подолання молодіжного безробіття державна служба зайнятості,
здійснює заходи сприяння зайнятості населення: надання інформаційних,
консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та
пошук придатної роботи, сприяння в працевлаштуванні громадян, у тому числі
шляхом організації підприємницької діяльності, організація професійної
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітних, організація і
фінансування громадських робіт, виплата допомоги по безробіттю. Але вони
не є досить ефективними, тому що навіть, використовуючи сили служби
зайнятості, молодь стикається із недоліками сучасної системи ринку праці, а
саме з вимогами роботодавців щодо наявності досвіду роботи в певній галузі,
вищої освіти та вмінням застосовувати свої професійні навики.
Проблеми соціального захисту безробітної молоді не цілком
відрегульовані на законодавчому рівні, що відчутно впливає на її матеріальне
становище та соціальну поведінку.
Останнім часом наявна тенденція до збільшення кількості безробітної
молоді, у якої безробіття триває понад рік, і, як наслідок, руйнуються
професійні навички. До того ж молоді люди розраховують на допомогу
держави, батьків, що також знижує мотивацію до праці.
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Проблема молодіжного безробіття є однією з ключових на сучасному
етапі формування ринку праці. Подолання такої гострої соціально-економічної
проблеми як молодіжне безробіття вимагає спільних економічних, політичних,
правових та суспільних дій як держави, роботодавців, так і безпосередньо
молодого покоління, адже чим більший рівень працевлаштування молоді, тим
більший поштовх до економічного зростання та процвітання країни.
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ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ
На сучасному етапі розвитку українського суспільства функція
забезпечення законності є однією з найважливіших основних внутрішніх
функцій демократичної, соціальної, правової держави, сутність якої полягає у
реформі правоохоронної діяльності, охороні конституційного ладу, захисті
прав і законних інтересів громадян, охороні встановленого правопорядку та
законності, боротьбі зі злочинністю, приведенні діяльності правоохоронних
органів до європейських стандартів з посиленням функції громадського
контролю.
Проблему гарантій законності досліджували у наукових працях:
А.П. Альохін, С.В. Бобров, В.М. Гаращук. А.П. Коренев. А.Р. Михайленко,
М.Н. Марченко, Н.Р. Нижник, Д.М. Овсянко, В.В. Самохвалов,
М.С. Студенікіна, В.П. Тарануха, Е.А. Черенков, О.М. Шевчук. В.С. Шестак.
Є.В. Шоріна та інші.
Гарантії законності – це певний комплекс організаційних, економічних,
політичних, ідеологічних та інших факторів і юридичних заходів, що
забезпечують дотримання законів, прав громадян та інтересів суспільства і
держави. Вони носять комплексний характер, пов'язані з багатьма явищами і
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процесами соціального життя і можуть бути ефективними лише у своїй
сукупності, в тісному переплетенні об'єктивних і суб'єктивних умов і
передумов соціального життя зі спеціальними юридичними та
організаційними засобами, спрямованими на забезпечення режиму законності
[1].
Під гарантіями законності слід розуміти систему засобів, способів,
прийомів і методів забезпечення законності, що дозволяють безперешкодно
реалізувати правові норми, користуватися суб’єктивни-ми правами і
виконувати юридичні обов’язки.Під гарантіями розуміються як об’єктивні
умови існування суспільства, так і спеціально вироблені державою і
громадськістю засоби, що забезпечують точну реалізацію норм права всіма
суб’єктами [2].
Загальними гарантіями законності є об'єктивні умови суспільного
співжиття, у межах яких здійснюється правове регулювання та функціонує
правова система. Вони визначають атмосферу функціонування та реалізації
права, його ефективність і, як наслідок, визначають рівень законності. Вони ж
створюють необхідні умови для розвитку і вдосконалення права, а отже, і для
підвищення рівня законності.
Об'єктивний характер загальних гарантій та їх взаємозв'язок із
функціонуванням суспільства надають можливість класифікувати гарантії за
основними сферами його життєдіяльності. Саме вони і забезпечують
різноманітні умови функціонування законності.
Економічні гарантії формуються у процесі функціонування економічної
системи суспільства шляхом створення матеріальних умов реалізації правових
приписів. Умовами, що забезпечують законність, є рівень розвинутості
економічних відносин, стабільність діяльності суб'єктів господарювання,
підвищення рівня економічного достатку населення, підвищення
продуктивності праці, зростання обсягу виробництва, ефективна грошова
система та економічна політика держави.
Політичні гарантії засновуються на сильній легітимній державній владі,
що здатна ефективно здійснювати управлінські функції, у тому числі і
правоохоронні. Це влада, що спирається на демократичні інститути,
користується підтримкою населення та здатна забезпечити і гарантувати
реалізацію прийнятих нею рішень. Легітимна демократична влада є запорукою
стабільності суспільства, забезпечення суспільної злагоди і безпеки та
ефективної боротьби з порушеннями закону.
Важливе значення серед політичних умов гарантування законності
належить іншим суб'єктам політичних відносин, що є складовими політичної
системи суспільства. Адже саме їх діяльність становить перешкоду
авторитарного тиску недемократичної держави на суспільство, сприяє
відображенню та врахуванню різноманітних інтересів суспільства,
забезпечуючи їх компроміс та гарантує участь населення як у прийнятті, так і
реалізації державно-владних рішень. А це, у свою чергу, гарантує усвідомлене
ставлення до права та добровільне виконання його положень [3, с. 50].
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Ідеологічні умови формуються у процесі духовного розвитку суспільства.
Правова ідеологія є важливим елементом суспільної і тому перебуває під
впливом політичної, правової та загальної культури населення. Особливого
значення набуває правова культура, що формує повагу до права та
переконання у необхідності усвідомленого виконання його положень.
Політична культура забезпечує переконання у демократичності державної
влади, у її суспільному та соціальному значенні, у можливості забезпечити та
гарантувати суб'єктивні права. Формування необхідного рівня культури
населення забезпечується шляхом правового виховання, прийняття зрозумілих
та реальних для виконання правових приписів, правової пропаганди,
патріотичної роботи, формування поваги до прав людини та відчуття
відповідальності.
Соціальні гарантії передбачають наявність стабільного суспільства з
високим рівнем життя та соціальної захищеності населення. Вони
відображають суспільне значення людини, реальні можливості усвідомленого
функціонування як суб'єкта суспільних відносин. Звичайно ж незахищеність
населення, падіння життєвого рівня, зростання безробіття та вартості
соціальних послуг свідчить про політичний авторитаризм держави і
перешкоджає сприйняттю прийнятих нею рішень. Особливо значення цих
гарантій підвищується у перехідний період розвитку держави, коли
становлення нових державно-владних інститутів не забезпечує у повній мірі
реалізацію загальносоціальних функцій держави. І тут важливо пам'ятати, що
стабільна законність можлива лише за умови соціальної стабільності і
впевненості населення не лише у завтрашньому дні, а й в гарантованості
наданих прав і свобод [4, с. 210].
Серед різноманітних гарантій законності надзвичайно важливе місце
посідають правові гарантії. Існують різні погляди вчених на поняття та зміст
правових гарантій режиму
законності. Так, одна група дослідників
наголошує на необхідності зарахування до правових гарантій законності
певної сукупності нормативно-правових актів, за допомогою яких панування
законності в суспільстві саме й забезпечується. Інші науковці до правових
гарантій законності включають як видання правозастосувальних актів, так і
саму правозастосовну діяльність органів та посадових осіб щодо забезпечення
режиму законності. Нарешті, третя група науковців доходить висновку, що
забезпечення режиму законності відбувається як за допомогою нормативноправових актів, так і завдяки практичній діяльності органів державної
виконавчої влади та їх посадових осіб.
Таким чином, під гарантіями законності слід розуміти систему засобів,
способів, прийомів і методів забезпечення законності, що дозволяють
безперешкодно реалізувати правові норми, користуватися суб’єктивними
правами і виконувати юридичні обов’язки. Під гарантіями розуміються як
об’єктивні умови існування суспільства, так і спеціально вироблені державою
і громадськістю засоби, що забезпечують точну реалізацію норм права всіма
суб’єктами.
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Членство у Світовій організації торгівлі та інтеграція України до
Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні
бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів
господарювання на міжнародні ринки, що змушує переглянути вітчизняне
законодавство, яке регулює валютні відносини, у бік його лібералізації.
Система валютного регулювання та валютного контролю, що існує в Україні,
не відповідає вимогам та стандартам світового співтовариства. Валютна
політика повинна ґрунтуватися на принципах вільного попиту й пропозиції
валютних цінностей на валютному ринку та безперешкодного здійснення
резидентами й нерезидентами валютних операцій.
Загальнотеоретичним питанням проблематики валютного регулювання
та валютного контролю в юридичній науці присвячено ряд наукових праць,
серед яких ми маємо виділити праці Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, В. М.
Гаращука, О. М. Горбунову, О. Ю. Грачев, Л. А. Савченко, І. Є.
Криницького, М. П. Кучерявенка, О. М. Козиріна, О. А. Лукашева, Н. В.
Сапожнікова, Н. І. Химічеву, Л. М. Кравченко тощо.
Метою даного дослідження є основних теоретичних аспектів понять
валюти і валютних цінностей.
Зміст понять «валюта» та «валютні цінності», на що вже звергалась
увага з боку вчених-теоретиків, має безпосереднє значення в процесі
організації системи валютного регулювання та контролю в державі.
Особливої актуальності набуває питання з'ясування визначення змісту понять
«валюти» на «валютних цінностей» саме в розрізі дослідження регулювання
валютного контролю. Саме через зазначені поняття законодавець визначає
перелік валютних операцій, порядок проведення яких регламентовано
нормативно-правовими актами валютного законодавства [3, с. 864].
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Валюта – (англ. currency – грошовий обіг, валюта) – грошова одиниця,
що використовується для вимірювання величини вар і ості товарів. Поняття
«Валюта» вживається у трьох значеннях:
- грошова одиниця країни (американський долар, японська єна,
українська гривня та ін.) та її певний тип (золота, кредитно-паперова,
срібна),
- іноземна валюта, тобто грошові знаки іноземних країн, а також
кредитні й платіжні засоби, які виражені в іноземних грошових одиницях і
використовуються у міжнародних грошових розрахунках,
- міжнародна (в т.ч. регіональна) грошова розрахункова одиниця і
платіжний засіб (СДР, ЕКЮ, євро) [1].
На нижчій стадії розвитку капіталізму як валюту використовувалися
золото і срібло. Тепер роль валюти виконують кредитно-паперові гроші.
Сучасна валюта поділяється на вільно конвертовану (яку вільно можуть
обмінювати на валюту будь-якої країни як фізичні, гак і юридичні особи,
якою можуть розраховуватися за експортно-імпортні операції, депонувати в
національних банках та ін.) і частково конвертовану (обмін якої частково
обмежується для певних категорій фізичних і юридичних осіб і для окремих
видів операцій). Часткова конвертованість означає допущення лише
зовнішньої конвертованості і тільки в поточних, а інколи лише у
зовнішньоторговельних операціях. Розрізняють також неконвертовану
валюту, що означає заборону держави на проведення будь-яких операцій
щодо обміну національної валюти на іноземну або дозвіл це робити за
погодженням уповноважених валютних органів.
Виділяють також національні й резервні (ключові) валюти. Національна
валюта – грошова одиниця країни, яка використовується у
зовнішньоекономічних розрахунках з іншими країнами. Резервна валюта –
національні кредитно-грошові ресурси провідних країн світу, що
використовуються у міжнародних розрахунках у сфері зовнішньої торгівлі,
для визначення цін на міжнародному ринку, при іноземних інвестиціях, а
також є основою для визначення валютних курсів. Центральні банки
накопичують резервні валюти як кошти для міжнародних розрахунків.
Такими валютами нині є американський долар, англійський фунт стерлінгів,
японська єна, німецька марка. У першій половині 90-х частка долара серед
резервних валют становила майже 50%. У світовій торгівлі роль основної
валюти виконує американський долар, за допомогою якого здійснюється
переважна кількість міжнародних розрахунків, вимірюються ціни більшості
товарів та послуг.
В свою чергу, валютні цінності – цінності, по відношенню до яких
валютним законодавством країни встановлено особливий режим обігу на
території країни та при перетині її кордонів.
Серед небагатьох спроб надати визначення терміну «валютні цінності»,
хочеться виділити позицію В. Л. Міщенко та С. В. Науменкова, які під ними
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розуміють цінності, по відношенню до яких валютним законодавством
держави встановлено особливий обмежувальний режим обігу на її території.
При цьому маємо наголосити, що валюта, а відповідно й валютні
цінності, за своєю природою пов'язані з грошима. Це обумовлюється тим, що
валюта і валютні цінності, виконуючи роль грошей, перш за все, виступають
засобами платежу в міжнародних розрахунках.
Згідно з чинним законодавством України до валютних цінностей
віднесено:
1) валюту України – грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських
білетів, монет і в інших формах, що перебувають у обігу та є законними
платіжними засобами на території України; вилучені з обігу або такі, що
вилучаються та підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу,
а також кошти на рахунках, у внесках в банківських та інших фінансових
установах на території України;
2) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до
них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські
накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські
документи, виражені у валюті України;
3) іноземну валюту – іноземні грошові знаки у вигляді банкнот,
казначейських білетів, монет, що перебувають у обігу та є законними
платіжними засобами на території відповідної іноземної держави, а також
вилучені з обігу або вилучаються та підлягають обміну на грошові знаки, які
перебувають в обігу, кошти в грошових одиницях іноземних держав і
міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на
рахунках або вносяться до банківських та інших фінансових установ за
межами України;
4) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до
них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази,
депозитні сертифікати, інші фінансові та банківські документи), виражені в
іноземній валюті або банківських металах [2].
Таким чином, термін «валюта» в теорії фінансового права має
дуалістичне значення. З одного боку, цим терміном визначають «грошову
одиницю країни – тобто національну валюту», а з іншої – «грошові одиниці
іноземних держав, а також кредитні та платіжні документи, що виражаються
в іноземних грошових одиницях і використовуються в міжнародних
розрахунках – іноземна валюта». Валютні цінності визначаються як валюта
країни в усіх формах (банкноти, білети державної скарбниці, монети тощо),
платіжні документи (чеки, векселі, депозитні сертифікати, акредитиви тощо)
та інші цінні папери (акції, облігації, векселі державної скарбниці тощо),
виражені в іноземній валюті, золото у вигляді злитків і монет, сертифікати,
облігації та інші цінні папери, номінал яких виражений у валюті, природне
коштовне каміння (алмази, рубіни, смарагди, сапфіри, олександрити) в будьякому вигляді, а також благородні метали (золото, срібло, платина й метали
платинової групи – паладій, іридій, осмій, родій, рутеній).
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В сучасних умовах підприємство потребує максимальної віддачі з боку
персоналу, адже персонал це запорука успіху підприємства в цілому. Саме
персонал сприяє досягненню результатів та реалізації стратегічних цілей
підприємства. У зв’язку з цим головне завдання керівництва підприємствами
полягає у мотиваційному стимулюванні працівників. Від того, як добре
мотивований працівник та які мотиви є ними пріоритеті у трудовій діяльності
залежить його ставлення до праці. На трудову поведінку впливає багато
факторів як позитивних так і негативних. У випадку негативного впливу
факторів, підприємства стикаються з проблемою згасання кар’єрного росту
персоналу, що проявляється в зниженні результатів трудової діяльності.
Проблеми кар’єрного росту, зниження мотивації працівників на
підприємствах досліджуються багатьма провідними науковцями, зокрема
Андреева Т., Беляева Ж.А., Василина С.М., Десслера Г., Кузнецова Т.,
Коряковцева Е., Харламов К.И. й інших авторів. Проте, незважаючи на
численні наукові розробки, питання стосовно головних причин згасання
кар’єрного росту персоналу є актуальним і потребує подальшого
дослідження.
У науковій психологічній літературі поняття «кар’єра» трактується як:
1) вид професійної діяльності на окремих етапах трудового шляху людини; 2)
професійний ріст і накопичення майстерності, професійних занять і активної
життєвої позиції впродовж трудового життя людини; 3) види діяльності,
поєднані зі способом життя, які реалізують життєві цілі; 4) як професійний
досвід конкретної людини, що стосується не тільки професії; 5) праця,
робота, служба; посада; професія-покликання із включенням як службової,
так і неслужбової діяльності, яка свідомо підпорядковується досягненню
певної мети, вимагає активного управління, інакше є ризик не досягнути в
ній успіху.
Відповідно до наукових напрямків виділяють три підходи до вивчення
кар'єри в психології: соціально-психологічний, представниками якого є Б.Г.
Почебут, Л. Прокофьєва; управлінсько-менеджерський (А.Н. Занковський, Є.
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Комаров); соціально-економічний (Н. Лукашевич, О. Мол). Автори
вищезазначених підходів висловлюють досить різноманітні думки щодо
вивчення кар'єри, але якщо виділити основні тенденції, то можна
сформулювати таке загальне визначення: кар'єра – це життєвий показник
соціальних і професійних досягнень особистості в організаційній структурі
будь-якого підприємства [3, с. 36].
Кузнєцова Т. вважає, що згасання кар’єрного росту являє собою
комплексом явищ та процесів, у процесі вияву яких внутрішнє бажання діяти
у людини зменшується. Внаслідок чого у працівника проявляється зниження
продуктивності праці, зменшення якісних показників роботи, він негативно і
цинічно коментує колег або керівництво. Згасання кар’єрного росту – це не
відсутність мотивації, а відсутність прагнення до конкретної діяльності на
конкретному підприємстві в процесі розв'язання певного завдання.
Линдюк А. стверджує, згасання кар’єри – це втрата інтересу до
діяльності, зниження уваги і концентрації на завданні, втрата бажання діяти.
Цей процес можна описати як апатію, небажання покращувати діяльність,
байдужість до результатів праці [4, с. 22].
За сучасних ринкових умов в Україні основними причинами згасання
кар’єрного росту працівників є:
1. Причини, пов’язані з організаційними недоліками:
– порушення домовленостей – реальна дійсність на підприємстві не
відповідає очікуванням працівника стосовно попередньої інформації про
компанію, не реалізуються його внутрішні мотиви;
– нереалізованість умінь працівника – працівник досить кваліфікований
для даної посади, уміння та навички не розкриваються у процесі роботи,
рутинна праця набридає;
– відсутність причетності до компанії – «закритий» стиль керівництва,
що характеризується повною відсутністю зв’язку між вищим керівництвом та
ланкою працівників. Часто у працівників складається враження, що вони є
людьми «другого сорту». Відсутність об'єднуючих ідей;
– ігнорування успіхів та ініціативи працівника – керівники не бажають
прислухатися до працівників; відсутність системи заохочень за результатами
праці; недосконала система оцінювання досягнень;
– відсутність визнання досягнень і результатів з боку керівництва –
керівник не помічає успіхів діяльності працівника;
– відсутність особистого та професійного росту – довгострокова
діяльність, результат якої відчутний через тривалий період часу.
2. Причини, пов’язані з внутрішніми факторами:
– емоційне вигорання – стан фізичного, емоційного і когнітивного
виснаження,
викликаного
тривалим
перебуванням
в
емоційно
перевантажених ситуаціях;
– ролеві конфлікти – невідповідність реального стану справ з ідеальною
уявою людини про свою роль;
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– зміни у сімейному стані – відчуття втрати сенсу у подальшій
ефективній роботі внаслідок змін, пов’язаних з новим рольовим і
матеріальним статусом (одруження, розлучення тощо);
– зміни власних пріоритетів – результати внутрішньоособистісних
конфліктів, втомленості, наслідків кризи відповідного віку [2, с. 60].
Результати опитування представників різних вітчизняних підприємств у
січні 2016 року рекрутинговою агенцією «Хадсон» свідчать, що хоча в
умовах кризи знайти собі нову роботу стало складніше (про що зазначає 65%
респондентів), кожен другий (57%) готовий змінити роботодавця, якщо
з’явиться така нагода. Причому співробітників не зупиняє навіть менша
винагорода – 22% респондентів згідні на нижчу зарплату при переході на
нову роботу. За результатами досліджень основними причинами зниження
рівня мотивації та кар’єрного зростання персоналу в сучасних ринкових
умовах є:
– грошові винагороди: зниження заробітної плати, затримки зарплати,
відсутність премій/бонусів, несплата відпустки/лікарняного (68%);
– кваліфікація: не відповідає рівню праці, вище/нижче кваліфікації
працівника (24%);
– колектив/керівництво: несприятливий, конфліктний(32%);
– вільний час: відмова в відпустці у зазначений час, велике
навантаження,
понаднормова
робота,
проблематично
взяти
відгул/лікарняний(16%);
– комфортні умови на робочому місці: незручне робоче місце,
відсутність обіду(5%) [1].
Отже, важкі реалії економічно-політичної ситуації України та сучасні
проблеми ринку праці призвели до ускладнення стосунків між керівництвом
та працівниками, погіршенню робочої атмосфери, стану соціальнопсихологічного клімату і, як наслідок, до підвищення рівня стресів,
конфліктів, згасання кар’єрного росту працівників. Тому, запобігання впливу
можливих негативних факторів щодо згасання кар’єри працівників,
роботодавцеві доцільно запровадити систему, яка включає: максимально
повне інформування працівників про характер роботи, оплату й умови праці
для формування в них реалістичних очікувань; надання можливості та
перспективи кар’єрного зростання; вирішення тимчасових, проектних
завдань, які дають працівникові зрозуміти, що на підприємстві цінують всі
його багатогранні вміння; приділення уваги на ідеям й пропозиціям,
своєчасне пояснення, чому та або інша ідея не може бути реалізована на
підприємстві; залучення працівників до загальних корпоративних заходів.
Продумана, системна, превентивна робота керівників підприємств
вчасно попереджуватиме згасання кар’єрного росту працівників.
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ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОФЕСІЙНОМУ ВИГОРАННЮ
ПЕДАГОГІВ
Термін «професійне вигорання» введено американським психіатром
Х. Дж. Фрейденбергом [5] у 1974 р. для характеристики психічного стану
здорових людей, які працюють в системі «людина-людина», постійно
перебувають в емоційно напруженій атмосфері під час виконання
професійних зобов’язань.
Американські дослідники К. Маслач і С. Джексон [4] розглядають
синдром «професійного вигорання» як трикомпонентну систему, що
складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції власних
особистісних досягнень. Емоційне виснаження розуміється почуття
емоційної втоми і спустошеності, викликаних роботою. Деперсоналізація
проявляється через цинічне конфліктне ставлення не тільки до учнів, а й до
праці в цілому. Редукція професійних досягнень – це виникнення у педагогів
усвідомлення неуспіху у професії, почуття некомпетентності у ній.
В.Бойко [1] виділяє зовнішні та внутрішні чинники, що провокують
вигорання. Група зовнішніх факторів включає умови матеріального
середовища, зміст роботи й соціально-психологічні умови діяльності
(хронічно напружена психоемоційна діяльність, дестабілізуюча організація
діяльності, дрібні протиріччя, завищені вимоги, психологічно важкий
контингент сучасного учня). Внутрішніми факторами вигорання є схильність
до емоційної ригідності, інтенсивна інтеріоризація обставин, слабка
мотивація емоційної віддачі, моральні дефекти й дезорієнтація особистості.
Відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я
вирізняється первинна, вторинна і третинна профілактика. Первинна
передбачає роботу з колективами та громадською думкою щодо втілення
ідей здорового способу життя, вторинна профілактика спрямована на роботу
з людьми групи ризику, а третинна – з залежними клієнтами з метою
профілактики рецидиву захворювання. Отже, неблагополучна психологічна
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атмосфера професійної діяльної визначається такими двома особливостями,
як конфліктністю по вертикалі у системі «керівник-підлеглий» та по
горизонталі у системі «колега-колега». Негативний психологічний клімат у
колективі спонукає одних розтрачувати емоції, а інших – шукати способи
економії психічних ресурсів.
Педагоги, які працюють у системі «людина-людина», змушені постійно
стикатися з негативними емоційними переживаннями своїх учнів, колег та
керівників, а тому перебувають у стані емоційного напруження.
Різноманіття шляхів запобігання професійного вигорання педагогами
можна поєднати у чотири блоки:
- активна взаємодія зі стресором чи вплив на проблему, пошук її
вирішення;
- зміна ставлення до проблеми чи інша її інтерпретація;
- прийняття проблеми і зменшення фізичного ефекту від породженого
нею стресу;
- комплексний підхід до роботи зі стресом, які поєднують перераховані
вище блоки, а також вживання продуктів харчування, що зміцнюють нервову
систему, аромотерапія, заспокійлива музика, книготерапія, достатній
здоровий сон тощо.
Для педагогів, як і для персоналу інших сфер діяльності,
найважливішими властивостями є психічне і фізичне здоров’я,
компетентність, професіоналізм, тому необхідно підтримувати творчий
потенціал.
Вважаємо саморегуляцію та самоменеджмент основними механізмами
протидії виникненню синдрому професійного вигорання. Саморегуляція –
здатність людини за несприятливих умов підтримувати працездатність та
психічний тонус. Основними засобами психічної саморегуляції є ціль, модель
умов діяльності, програма дій, критерії успішності, контроль за результатами
дій, оцінка відповідності цілі і досягнутих результатів, корекція діяльності.
За Л.Боднарчуком [2], самоменеджмент для спеціаліста є технологією
ефективного управління собою задля успішного виконання своїх обов’язків,
збереження здоров’я, зацікавленого й активного ставлення до власного
життя. Самоменеджмент педагога передбачає навчання задля досягнення
високого
рівня
самовизначення,
самопізнання,
самоорганізації,
самореалізації, самоконтролю, самооцінювання, саморозвитку.
Найпоширенішим засобом запобігання професійному вигоранню є
безперервна психолого-педагогічна освіта, самоосвіта, підвищення
кваліфікації, бо в результаті старіння отриманих знань у вузі і в міру появи
нової інформації компетентність педагога знижується на п’ятдесят відсотків.
З боку адміністрації необхідна система заохочень, структурування роботи й
організація робочого місця, а також використання методів психологічного
розвантаження і релаксації.
Важливим аспектом є саморегуляція, необхідність якої виникає тоді,
коли педагог зіштовхується з новою проблемою, що має кілька
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альтернативних рішень. Саморегуляція містить у собі керування як
пізнавальними процесами, так і особистістю: поведінкою, емоціями й діями.
Знаючи себе, свої потреби, способи їх задоволення, людина може
раціонально розподіляти свої сили протягом дня.
Оскільки робота педагога пов’язана з інтенсивним спілкуванням з
людьми, то доцільним є автогенне тренування як система вправ для
саморегуляції психічного і фізичного станів, заснована на свідомому
застосуванню людиною засобів психологічного впливу з метою активізації
власного організму та релаксації нервової системи. Використання
автотренінгу змінює самопочуття, настрій, позитивно відбивається на
здоров’ї та працездатності.
Широко на практиці задля запобігання професійному вигоранню
використовується психокорекція як сукупність психологічних прийомів, які
використовує психолог для впливу на поведінку людини. Можна виокремити
індивідуальну та групову технології профілактики та подолання
«професійного вигорання». Психокорекційна робота проводиться з метою
подолання зовнішніх і внутрішніх напружень, поліпшення адаптації до
життєвих ситуацій, попередження й вирішення конфліктів, з якими
зіштовхується педагог. На рівні організації найбільш ефективною груповою
технологією вважаємо тренінгові роботу.
Вигорання посилюється, коли межі між роботою і домом, між
професійним і приватним життям педагогів починають стиратися, і робота
займає більшу частину життя. Для психологічного благополуччя потрібно
обмежувати роботу в розумних межах, бо сімейні проблеми як наслідок
вигорання можуть бути полегшені, коли людина бере участь у заходах, не
пов’язаних з роботою, що дозволяє перестати думати про неї перш, ніж
добираються додому. Іноді це може бути прогулянка, фізичні вправи або
гаряча ванна. Важливою рисою педагогів, стійких до професійного
вигорання, є здатність до формування і підтримки позитивних установок і
цінностей до себе, інших і власного життя в цілому.
Звернення до психолога-професіонала є також одним із методів
запобігання вигоранню. Педагог зможе відчути турботу про себе, обговорити
власний психічний стан, переживання, проблеми, прийняти відповідальне
рішення виходу з тієї чи іншої ситуації, вивчити методи саморегуляції й
самодопомоги, які потім буде використовувати самостійно.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ КОНТРАКТАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Актуальність цієї теми постає в тому що договір контрактації
опосередковує відносини щодо заготовлення сільськогосподарської
продукції та сировини, що становить основу добробуту будь – якого
суспільства. В наш час держава формує нові резерви сільськогосподарської
продукції, з мето забезпечення населення продовольством, які певною мірою
залежать від налагодженої системи відносин із закупівель такої продукції в
сільськогосподарських виробників. Дану тему досліджували такі вчені як
О.С. Близнюк, В.Є. Єрмоленко, А.М. Статівка, В.М. Батурін, які піднімали
питання про правове регулювання договірних відносин між покупцем та
виробником
сільськогосподарської
продукції.
Специфіка
сільськогосподарського виробництва робить виробника економічно більш
слабкою стороною договору, аніж продавець, тому правове регулювання
відносин контрактації має на меті підвищення рівня правового захисту
виробника-продавця з метою зрівняння його економічних можливостей з
можливостями покупця.
За договором контрактації сільськогосподарської продукції виробник
цієї
продукції
зобов'язується
виробити
визначену
договором
сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові
(контрактанту) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник
зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими
цінами відповідно до умов договору (ст. 713 ЦК). Спеціальне правове
регулювання договору здійснюється § 4 гл. 54 ЦК, ГК та іншими актами.
Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.
Сторони договору: продавець (виробник продукції) та заготівельник
(контрактант). Ними, як правило, є підприємці, тому цей договір відносять
традиційно до господарських договорів. У зв'язку з цим у разі закупівлі
сільськогосподарської продукції для державних потреб інтереси держави
представляють спеціальні особи — державні замовники [1].
Згідно із цивільним законодавством виробник зобов’язаний виробити
сільськогосподарську продукцію обумовленого виду, сорту, найменування
категорії тощо, та передати її заготівельнику тобто контрактанту.
Контрактант повинен прийняти таку продукцію, та оплатити її. З іншої
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сторони заготівельник повинен сприяти виробнику у виробництві потрібної
йому продукції. Контрактант зацікавлений не в самому виробництві
продукції, а в її кінцевому результаті. Об’єктом договору контрактації
сільськогосподарської продукції є продукція яку виробник сам вирощує, та
має передати контрактанту. Лише сільськогосподарська продукція яка
вироблена самим виробником, може реалізовуватись за договором
контрактації,
а
реалізація
закупівельної
продукції
виробником
сільськогосподарської продукції не допускається.
Договір контрактації зобов’язує обох сторін виконувати свої
зобов’язання за договором. Такими зобов’язаннями є вчасно передати
визначену договором продукцію контрактанту, та обов’язком контрактанта є
своєчасно прийняти продукцію від виробника, та оплатити її за ціною,
встановленою договором, у свою чергу вказуючи на такі умови як строк,
місце здавання- приймання та ціна сільськогосподарської продукції.
Відповідно до чинного законодавств України строком договору є час,
упродовж якого сторони можуть здійснити свої права та виконати свої
обов’язки за договором [2].
З огляду на специфіку сільськогосподарської виробничої діяльності, яка
пов’язується з природно-кліматичними факторами, сезонністю, сторони,
погоджуючи строк виконання договору контрактації сільськогосподарської
продукції, повинні брати за основу не календарний, а «урожайний» рік, що
краще відображає особливість сільськогосподарського виробництва з
властивими лише йому строками виробничого циклу. Поряд зі строком
істотною умовою договору контрактації сільськогосподарської продукції є
місце її здавання-приймання. Так, сільськогосподарська продукція може
прийматись за таких умов:
– контрактантом безпосередньо в господарстві виробника як за місцем
вироблення чи зберігання сільськогосподарської продукції або ж просто за
місцем перебування виробника;
– контрактантом на власних приймальних пунктах;
– третіми особами – одержувачами, на яких вкаже контрактант, на їх
пунктах приймання.
Також можливі різні способи доставки сільськогосподарської продукції
до місця здавання-приймання: силами й за рахунок як виробника, так і
контрактанта, визначеного ним одержувача або із залученням транспортних
організацій. Зазвичай контрактант зобов’язаний прийняти від виробника
всю пред’явлену ним продукцію на умовах, передбачених у договорі. При
цьому положення Господарського кодексу України про те, що в договорах
контрактації має передбачатись кількість продукції, яку контрактант приймає
безпосередньо у виробника, не лише не вирішує питання щодо місця
здавання-приймання продукції, а й обмежує свободу сторін, особливо
контрактанта [3].
В Україні законодавство, що регулює договірні відносини контрактації
сільськогосподарської продукції, потребує вдосконалення. Зокрема,
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необхідно виключити норми, спрямовані на врегулювання договірних
відносин контрактації, із Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України, а в спеціальному нормативно-правовому акті –
майбутньому Аграрному кодексі України – закріпити відповідні правила.
Поряд із поняттям договору контрактації сільськогосподарської продукції до
такого акта варто включити норми, які визначатимуть його предмет та
об’єкт, істотні умови договору, у тому числі найпроблемніші питання його
виконання (строк, місце, ціну). При цьому саме правове закріплення істотних
умов договору контрактації сільськогосподарської продукції покликане
насамперед рівномірно представити інтереси як сільськогосподарських
виробників, так і контрактантів, а в підсумку також забезпечити якісні й дієві
механізми збуту та отримання відповідної сільськогосподарської продукції
на комерційних засадах.
Таким чином, договір контрактації сільськогосподарської продукції – це
самостійний вид договору, якому притаманні спеціальні юридичні ознаки й
окрема правова регламентація, що обумовлюється особливостями виробництва,
збереження, транспортування та реалізації сільськогосподарської продукції.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КАР’ЄРНЕ
ЗРОСТАННЯ ЖІНОК
Рік у рік дедалі більше відсоток жінок прагне побудувати кар'єру і
піднятися вгору службовими східцями. Найчастіше дівчата після закінчення
навчального закладу надають перевагу кар'єрі, а не створення сім'ї.
Найчастіше причиною цього є прагнення забезпечити свій побут, підвищити
статус в суспільстві.
Це питання досліджували такі вчені, як В. Г. Почебут, А. Н. Толстая, В.
О. Чикер наприкінці 80–90-х років двадцятого століття.
Проблема вивчення кар’єри як соціально-психологічного феномену є
комплексною та багаторівневою.
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Комплексною вона вважається тому, що представники багатьох
наукових напрямів займаються вищезазначеною проблемою. Тому виділяють
три підходи до вивчення кар’єри у вітчизняній психології: соціальнопсихологічний,
управлінсько-менеджерський,
соціально-економічний.
Автори вищезазначених підходів висловлюють різноманітні думки щодо
вивчення кар’єри, але якщо виділити основні тенденції, то можна
сформулювати таке загальне визначення кар’єри: кар’єра – це життєвий
показник соціальних та професійних досягнень людини в організаційній
структурі. Не менш актуальною в сучасних умовах є проблема побудови
професійної кар’єри жінки [2, с. 36].
Професійна діяльність - це сфера самореалізації, а також персоналізації.
Завдяки професійній діяльності людина може розкрити свої таланти,
вподобання і проявити себе, особливо свої здібності, професійні та особисті
якості. Варто сказати про те, що досить важливу роль відіграє кар'єра, що є
своєрідним пошуком себе і свого шляху у житті. З одного боку це дає
можливість признати той факт, що людина змогла реалізувати себе, а з
іншого - професійна діяльність була високо оцінена товариством. Якщо
говорити про жіночу кар'єру, то вона багатогранна і складна.
Жінки були і залишаються дискриміновані на протязі не одного століття.
Навіть сьогодні суспільство вважає, щ головне призначення жінки - це
репродуктивна функція. В багатьох країнах світу жінка позбавлена будь-якої
можливості проявити себе, свої знання і здібності. Обумовлюється це
консервативними поглядами стосовно розподілу сімейних ролей у
подружньому житті. Сучасна жінка сьогодні вийшла за рамки
домогосподарки, дружини і матері. Вона хоче реалізувати себе і поза сім'єю,
що призводить до того, що жінка самостійно може виконувати, у більшості
випадків, чоловічу роботу, тим самим можуть конкурувати з ними у
талантах, професіоналізмі і енергійності [1, с. 21].
Соціально-психологічні дослідження показали, що жінки не менше, ніж
чоловіки, зацікавлені в просуванні по службі та підвищенні свого освітнього
рівня, орієнтовані на престиж, заробітну платню, мають не менше почуття
відповідальності. Але відомим є й той факт, що жіночій кар’єрі об’єктивно
заважає природна, біологічна роль жінки, яка пов’язана з необхідністю
об’єднання професійних, подружніх та батьківських функцій.
Серед соціально-психологічних чинників, які стримують жіночу кар’єру,
слід виділити:
1) гендерний розподіл у професійній орієнтації та сферах кар’єри;
2) надмірно високу вмотивованість;
3 ) підвищену емоційність, загострене відчуття помилок та невдач;
4) страх успіху та невпевненість у собі, які стримують ризик і заважають
творчо вирішувати ділові та управлінські завдання [3, с. 45].
Визначним із приводу вивчення жіночої кар’єри є дослідження
М.В.Сафонової, яке показало, що важливим чинником успішної кар’єри
жінки є практика сімейного виховання батьківської родини. Зокрема, було
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з’ясовано, що кар’єрно успішні жінки виховувалися здебільшого в повних,
одно-, дводітних родинах і були старшими. У цих родинах батьки мали
високий освітній та соціопрофесійний статус. Саме високі життєві стандарти,
сформовані в батьківській родині, прагнення до досягнень та незалежності
пов’язують з успішним розвитком кар’єри. При цьому, як зазначає автор,
важливими є «нетрадиційні» установки матері відносно ролі жінки в
суспільстві та підтримуюча поведінка батька. Також у дослідженні
наголошується, що є розбіжності в особистості та характері поведінки жінок,
які зайняті в традиційно «жіночих» і традиційно «чоловічих» сферах, і саме
сфера професійної зайнятості та характер організаційної культури
актуалізують певні особистісні риси та особливості поведінки жінок, які є
успішними в кар’єрі. В. М. Сафонова визначила п’ять типів кар’єрно
успішних жінок:
1) «кандидати в майстри» (молоді жінки, які починають кар’єру та
прагнуть зробити її якомога швидше);
2) «успішні керуючі» (жінки зрілого віку, які піднялися на найвищі
сходинки службової драбини);
3) «вільні художники» (жінки, які тяжіють до творчості, виклику,
підприємництва);
4) «сестри милосердя» (жінки з орієнтацією на служіння);
5) «жриці науки» (жінки, які реалізують себе в академічній сфері) [4].
Отже, будь-які прагнення жінки побудувати кар'єру можуть визивати
негативні дійства, так як все ж більша половина людства все ще вважає, що
головне призначення жінки - це продовжувати рід. Варто замислитись, що
все таки важливіше - народити дитину і відчути щастя материнства, або
зробити кар'єру, а потім збагнути, що вже пізно думати про родину, а час вже
сплинув і поряд нікого немає.
Розвиток та набуття означеної компетентності є вільним вибором тих
жінок, які орієнтовані як на активне освоєння та опанування професійних,
виробничих, ділових аспектів соціального життя, так і спрямовані на
гармонізацію приватного, сімейного життя. Вочевидь, особистість,
незалежно від статевих чи інших ознак, покликана гідно прожити своє життя,
зреалізуватись у ньому як у сімейній сфері, так і досягти вершин свого
«акме» у всій множині соціальних відносин.
Список використаних джерел:
1. Грошев, І. Чоловіки та жінки як керівники: розбіжності у прийняття
рішень [Текст] / І.Грошев // Проблеми теорії та практики управління. - 2011. № 6. -С.115-120.
2. Даньковская, О.В.Женщина-руководитель: стиль й фізичні методи
управління [Текст] / О.В.Даньковская // Бібліотека. - 2010. - № 9. -С.72-74.
3. Мучински, П. Психологія, професія, кар'єра (видання 7-ме) [Текст] /
П.Мучински. - СПб.: Пітер, 2011. - 544 з.

80

4. Сафонова М. В. Социально-психологические особенности женщин,
успешных в карьере : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол.
наук / М. В. Сафонова. – С. Пб., 2009. – 17 с.
Олександра Дяченко
Науковий керівник: Чорна Н. М., д.і.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ДУСІ ПАТРІОТИЗМУ І
НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Для становлення й утвердження незалежності України потрібно
формувати в масовій свідомості молоді не підсвідомий патріотизм, а духовно
осмислений, який поєднує пристрасну любов до свого народу, нації,
Батьківщини з тверезим почуттям міри і поваги до інших народів. З
патріотизмом поєднуються національна свідомість громадян, яка ґрунтується
на національній ідентифікації: вбирає в себе віру в духовні сили своєї нації, її
майбутнє, волю до праці на користь народу, вміння осмислювати моральні та
культурні цінності, історію, звичаї, обряди, традиції, символіку, систему
вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, відповідальністю перед
своєю нацією. Як пише В.О. Сухомлинський, «кожен повинен відчути себе
сином Вітчизни, переживати особисте почуття гордості від того, що він
спадкоємець її тисячолітньої слави й тисячолітніх духовних цінностей,
творець її героїчного сьогодення» [4, с. 87].
На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза
денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу
впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення
зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення
патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що
діє на основі національних та європейських цінностей.
Методами національно-патріотичного виховання молоді є:
− вчинковий – формування якостей особистості через діяльність, де
вихованець має вибір, повноваження та відповідальність;
− стимулювання – реалізується в різноманітних формах заохочення та
змагання;
− особистий приклад – діяльність вихователя, який має бути взірцем для
студента [1, с.45].
Пропоную надавати перевагу активним формам роботи, що
передбачають самостійну або спільну роботу, набуття студентською
молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної
свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи,
відповідальності за свої дії та вчинки; громадській, волонтерській діяльності,
соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності,
дискусійним клубам, діяльності учнівських прес-центрів, флеш-мобам,
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акціям.Одним із визначальних принципів національної виховної системи є
взаємозв'язок впливів: родини; викладача; соціальних об'єктів; довкілля
(освітнього простору) [3, с.19].
Провідна роль у вихованні молоді належить оволодінню і вживанню
української мови як духовного стержня нації. Рідна мова – найважливіший
засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на
національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації. Розуміння
студентами процесу повернення до рідних коренів, витоків українства,
національного самоствердження і саморозвитку вже є проявом патріотизму.
Студентська молодь має усвідомити, що без оволодіння державною мовою
неможливо стати повноцінним громадянином своєї держави, патріотом
України та й просто інтелігентною людиною, кваліфікованим спеціалістом
будь-якої галузі господарства. Актуальними сьогодні є думки І. Огієнка та
В. Сухомлинського про те, що до найважливіших ознак нації належить рідна
мова, а з нею витворена культура, яка стає душею нації, її духом.
Волонтерська діяльність педагогів, студентів сприяє встановленню
соціальних зв’язків, формуванню у молоді прагнення до відповідальної
патріотичної поведінки, моральних і духовних якостей, світогляду
справжнього громадянина України. Новий напрям волонтерської роботи –
психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України,
Національної гвардії, інших військових формувань; допомога родинам, що
були змушені покинути свої домівки у результаті анексії Росією Криму та
окупації окремих територій Східної України, участь молоді у таких
всеукраїнських акціях як «Лист пораненому», «Хвиля доброти», а також у
волонтерських акціях. Актуальними є Уроки мужності, зустрічі з учасниками
бойових
дій
на
Сході
України
та
волонтерами,
відвідання
військовослужбовців, які отримали поранення та проходять реабілітацію у
медичних закладах, встановлення у навчальних 62 закладах меморіальних
дощок (знаків) на вшанування пам’яті загиблих воїнів- героїв [4, с.8].
Важливо, щоб студенти незалежно від їхньої національності та регіону
проживання ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні;
розуміли необхідність дотримання конституційних і правових норм,
володіння державною мовою; сприймали регіональну історію як частину
загальної історії України, відчували власну причетність до майбутньої долі
рідного краю як невід’ємної складової єдиної країни, готовності до
виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту
суверенітету, територіальної цілісності держави [2, с.11].
Кожна молода людина є активним учасником розбудови громадянського
суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у
процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які впливають на їх життя, а
держава забезпечує доступ молоді до відповідних та необхідних програм та
послуг незалежно від статі, географічного положення, соціального,
культурного, економічного чинників.
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Отже, основна ідея полягає у мотивації громадської активності молодого
покоління. Це стане запорукою небайдужості як сьогоднішнього, так і
прийдешніх поколінь громадян. Найкращою мотивацією до безкорисної
суспільної праці є почуття гордості за свою державу, співпереживання за
минуле, співпричетність до творення її сьогодення та майбутнього. Саме
тому патріотичне виховання молоді є одним з найголовніших пріоритетів
молодіжної політики в Україні. Патріотичне виховання є складовою
частиною загального виховного процесу, являє собою систематичну і
цілеспрямовану діяльність органів державної влади і громадських організацій
з формування у громадян високої патріотичної свідомості, почуття любові до
України, готовності до виконання громадянських і конституційних
обов’язків. Патріотичне виховання включає у себе соціальні, цільові,
функціональні, організаційні та інші аспекти, володіє високим рівнем
комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління і пронизує усі
сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову,
педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, право.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТЕМПЕРАМЕНТУ ТА ХАРАКТЕРУ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ
Діяльність — трудова, навчальна, ігрова, висуває вимоги не лише до
знань і рівня розумового та емоційно-вольового розвитку особистості, а й до
типологічних особливостей нервової системи, а отже, до темпераменту
людини [2, c.55].
Залежно від змісту та умов діяльності сила, врівноваженість і рухливість
нервової системи (темпераменту) особистості виявляються по-різному,
відіграючи позитивну або негативну роль. Там, де потрібна значна
83

працездатність, витривалість, краще виявляє себе сильний тип нервової
системи, а де слід проявити співчутливість, лагідність, краще виявляє себе
слабкий тип нервової системи [1, c.101].
Можна констатувати, що від темпераменту людини залежать: швидкість
виникнення психічних процесів (наприклад, швидкість сприйняття,
швидкість мислення, тривалість зосередження уваги тощо); пластичність та
стійкість психічних явищ, легкість їх зміни і переключення; темп і ритм
діяльності; інтенсивність психічних процесів (наприклад, сила емоцій,
активність волі); спрямованість психічної діяльності на певні об'єкти
(екстраверсія або інтроверсія) [3, c.44].
Дослідженнями доведено, що на основі однакових властивостей вищої
нервової діяльності можна сформувати істотно різні динамічні особливості
особистості: у слабкого типу нервової діяльності — силу дій, у
неврівноваженого — врівноваженість, у інертного — жвавість, рухливість.
Такі зміни настають під впливом змістовної сторони діяльності [4, с.49].
У залежності від того, як людина сприймає певні явища, життєві
завдання, оточуючих людей, вона відповідно здатна мобілізувати енергію,
стає готовою до тривалих напружених дій, змушує себе змінити швидкість
своїх реакцій і темп роботи [4, с.39].
Отже,загальним для характеру та темпераменту, є залежність від
фізіологічних особливостей людини. Формування характеру істотно
залежить від властивостей темпераменту, більш тісно пов'язаного з
властивостями нервової системи. Крім того, риси характеру проявляються
тоді, коли темперамент вже досить розвинений. Темперамент визначає
характері такі риси, як врівноваженість або труднощі входження в нову
ситуацію, рухливість або інертність реакції. У людей з однаковими
властивостями темпераменту може бути абсолютно різний характер.
Особливості темпераменту можуть сприяти або протидіяти формуванню
певних рис характеру. Стиль діяльності кожної людини значною мірою
залежить від типу вищої нервової діяльності, що входить до структури її
темпераменту. У професійній орієнтації та підготовці до трудової діяльності
майбутнім фахівцям варто зважати на особливості власного темпераменту.
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.
Базуючись на теоретичних даних, наведених вище, було проведено
дослідження, метою якого є визначення певного типу темпераменту в
працівників торговельної сфери залежно від статті та віку. Задля
накопичення емпіричних даних за добровільною згодою продавців було
встановлене 1,5 годинне спостереження за їх професійною діяльністю. В
спостереженні взяли участь по 3 учасники обох статей віком від 21 до 25
років. З метою перевірки та уточнення зібраної інформації, продавці
пройшли тест Айзенка на темперамент. В процесі спостереження було
виявлено такі особливості реакції:
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Об'єкт №1 − Ольга (23 роки), касир продуктової лавки “Гільдія”.
Спостереження за роботою продавця вказували на те, що Ольга не
відзначається особливою активністю та енергійністю, свої функції
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 сангвінічних проявів.
Об’єкт №2 – Вадим (21 рік), продавець-консультант будівельного
гіпермаркету “Оргтек”. Зайшовши до даного закладу, я відразу помітила цю
людину і зрозуміла, що спостерігати буду саме за ним. Під час виконання
своєї роботи Вадим вирізняється з-поміж інших колег. Товариський,
бадьорий він завжди в центрі уваги, намагається обслуговувати всіх і відразу,
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
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 вимога, різкі та бадьорі рухи – це все характерно саме для
нього. Результати тесту Айзенка на визначення темпераменту підтвердили
висунуте припущення. У Вадима виражений холеричний тип темпераменту.
Об’єкт №3 – Катерина (25 років), продавець одягу у молодіжному
магазині “Імідж”. Спостереження за роботою продавця здійснювалось в “час
пік”. Катерина на превеликий жаль ніяк не могла впоратися зі своїми
емоціями і якісно обслуговувати 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, була надана
допомога [4, ст.25].
Прояви професійних дій вказували на змішаний тип темпераменту, а
саме – меланхолік-флегматик, із переважанням першого. Сумний настрій під
час професійних обов’язків, розгубленість, яка мімічно підтверджена,
повільний темп вимови – це все характерно для вказаних типів
темпераменту. Після закінчення робочого дня продавець зізналась, що
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надзвичайно хвилювалася щодо обслуговування клієнтів, адже вона
нетовариська і сором’язлива, що їй значно шкодить.
Результати тесту Айзенка підтвердили 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. Швидкістю
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. Вольові зусилля сприяють
ефективному процесу самовдосконалення, що позитивно відображається на
результатах професійної діяльності та особистісному самопочутті
працівників торговельної сфери.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
СУСПІЛЬСТВА
Здоров'я − безцінне надбання не тільки кожної людини, але і суспільства
в цілому. Неухильно зростає значення фізичної культури і спорту,
впровадження їх в повсякденне життя. Заняття фізичною культурою і
спортом готують людину до життя, загартовують тіло і зміцнюють здоров'я,
сприяють його гармонійному фізичному розвитку, сприяють вихованню
необхідних рис особистості, моральних і фізичних якостей, необхідних
майбутнім фахівцям народного господарства в їх професійній трудовій і
оборонній діяльності. Сучасні уявлення про фізичну культуру пов'язані з її
оцінкою як специфічної частини загальної культури [1, с.95]. Як і культура
суспільства загалом, фізична культура включає в себе досить широке коло
різноманітних процесів і явищ: тіло людини з його характеристиками;
фізичний стан людини; процес його фізичного розвитку; заняття певними
формами рухової діяльності; потреби, ціннісні орієнтації, соціальні
відносини. Вона являє собою складне суспільне явище, яке не обмежене
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рішенням задач фізичного розвитку, а виконує й інші соціальні функції
суспільства в області моралі, виховання, етики.
Сучасне суспільство зацікавлене в тому, щоб молоде покоління зростало
фізично розвиненим, здоровим, життєрадісним. Гармонічність розвитку
особистості цінилася всіма народами у всі часи. Спочатку слово «культура»
в перекладі з латинського означало «обробіток», «обробка». По мірі розвитку
суспільства поняття «культура» наповнювалося новим змістом [3, ст.8].
Сьогодні, в загальнолюдському розумінні, це слово означає і певні риси
особистості і форми поведінки людини (ввічливість, самовладання), або
форми суспільної, професіонально-виробничої діяльності (культура
виробництва, побуту, дозвілля). У науковому значенні слово «культура» це
всі форми суспільного життя, способи діяльності людей. З одного боку це
процес матеріальної і духовної діяльності людей, а з іншого боку − це
результати (продукти) цієї діяльності [3, ст.78]. У зміст «культура» в
широкому значенні слова входять, наприклад, і філософія і наука, і ідеологія,
право, всебічний розвиток особистості, рівень і характер мислення людини,
його мова, здібності і т.д. На сучасному етапі розвитку в умовах якісного
перетворення всіх сторін життя суспільства зростають і вимоги до фізичної
підготовленості громадян, необхідній для успішної їх трудової діяльності.
Сфера фізичної культури виконує в суспільстві безліч функцій і охоплює всі
вікові групи населення. Характер сфери виявляється в тому, що фізична
культура − це розвиток фізичних, естетичних і етичних якостей людської
особистості, організація суспільно-корисної діяльності, дозвілля населення,
профілактика
захворювань,
виховання
підростаючого
покоління,
комунікація. Виникла і розвивалася одночасно із загальнолюдською
культурою і є її органічною частиною. Вона задовольняє соціальні потреби в
спілкуванні, грі і розвазі, в деяких формах самовираження особистості через
соціально-активну корисну діяльність. Таким чином, у всьому світі
спостерігається стійка тенденція підвищення ролі фізичної культури в
суспільстві, яка виявляється: в підвищенні ролі держави в підтримці розвитку
фізичної культури, суспільних форм організації і діяльності в цій сфері; в
широкому використанні фізичної культури в профілактиці захворювань і
зміцненні здоров'я населення; в продовженні активного творчого довголіття
людей; в організації досуговой діяльності і в профілактиці асоціальної
поведінки молоді; у використанні фізкультури як важливого компонента
етичного, естетичного і інтелектуального розвитку студентів; у залученні до
заняття фізичною культурою працездатного населення; у використанні
фізичної культури в соціальній і фізичній адаптації інвалідів, дітей-сиріт;
розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної інфраструктури з
урахуванням інтересів і потреб населення; в різноманітті форм, методів і
засобів, пропонованих на ринку фізкультурно-оздоровчих та спортивних
послуг [2, ст.22].
Фізична культура − це вигляд загальної культури, сторона діяльності по
освоєнню, вдосконаленню, підтримці і відновленню цінностей в сфері
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фізичного вдосконалення людини по самореалізації його духовних і фізичних
здібностей і її соціально-значущі результати, пов'язані з виконанням ним
обов'язків в суспільстві. Є частиною загальної культури людства і увібрала в
себе не тільки багатовіковий цінний досвід підготовки людини до життя,
освоєння, розвитку і управління у благо людини закладеними в нього
природою фізичними і психічними здібностями, але, що не менш важливо, і
досвід затвердження і гартування що виявляються в процесі фізкультурної
діяльності моральних, етичних початків людини [4, ст.9]. За допомогою
фізичних вправ фізична культура готує людей до життя і труда,
використовуючи природні сили природи і весь комплекс чинників (побут,
відпочинок, гігієна і т.д.), що визначають стан здоров'я людини і рівень його
загальної і спеціальної фізичної підготовки.
На заняттях фізкультурою люди не тільки вдосконалюють свої фізичні
уміння і навики, але і виховують вольові і етичні якості. Виникаючі під час
змагань і тренувань ситуації загартовують характер учасників, вчать їх
правильному відношенню до навколишніх.
Отже, фізична культура, будучи однією з граней загальної культури
людини, його здорового образу життя, багато в чому визначає поведінку
людини в навчанні, на виробництві, в побуті, спілкуванні, сприяє рішенню
соціально-економічних, виховних і оздоровчих задач. Тобто це процес
окультурення людини.
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ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ СВІДОМОСТІ
Загальнолюдські цінності є основою виховання кожного індивіда для
формування у нього навичок адекватної моральної поведінки в процесі
суспільних відносин, які виникають в кожній окремо взятій місцевості і
формуються протягом століть. Вони є визначником поведінки кожної
людини у даній соціальній групі і можуть достатньо сильно відрізнятися в
залежності від віри даної соціальної групи, її історії, державного устрою і
навіть расової ознаки даної групи.
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Проблема загальнолюдських цінностей – це одвічна проблема, котра
існує і сьогодні, до якої звертаються багато дослідників. В цьому відношенні
можна назвати такі імена як Є.М. Причепій, Т.В. Бутківська, С.Ш. Аваліані,
Є.Р. Борнштейн, А.А. Кавалеров та ряд інших, кожен з яких звертається до
різних аспектів цієї проблематики. Однак, аналіз літератури показав, що не
досить повно розкрито історію розвитку уявлень про цінності від початку їх
виникнення і по сьогоднішній день. У філософських дослідженнях мало
уваги приділяється аксіологічним поглядам українських філософів.
Метою даного дослідження є проблеми формування загальнолюдських
цінностей в українській свідомості.
Аксіологія – це наука про цінності, яка входить до числа основних
розділів філософії, адже роль цінностей у людському житті є недооціненою,
вони виступають сенсом людського буття. У першу чергу, цінності – це
результат багатовікового соціального досвіду, досягнення суспільства,
світоглядних принципів, уявлень та розуміння людини, що є еталоном,
належним ідеалом.
Аксіологічну
сутність
поняття
«загальнолюдські
цінності»
консолідовано формулюють вчені А. Асмолов, І. Вишенський, Г. Шевченко
та інші. Вона полягає у сприйнятті цієї дефініції як системи цінностей,
теоретично існуючих в площині моралі, етики, духовності, культури людини
і суспільства, зміст яких не пов’язаний з конкретним історичним етапом,
періодом розвитку суспільства або конкретною етнічною традицією.
Загальнолюдські цінності виконують базову функцію аксіологічних максим,
що детермінують формування особистості в залежності від потреб
суспільства. А. Асмолов дефініцію поняття «загальнолюдські цінності»
розглядає як феномен культури людини та суспільства, аксіологічна природа
якої не залежить від класових інтересів, симпатій, уподобань, ідеологічних
переконань; загальнолюдські цінності як система аксіологічних категорій
(максим) однаково актуальна для представників усіх верств суспільства,
окремих соціальних груп [1, с. 7]. Загальнолюдські цінності як форма
індивідуальної та суспільної аксіологічної свідомості особливо потужно
репрезентуються у світових релігіях. Конструктогенну позицію
загальнолюдські цінності посідають в освітньо-виховних, соціальнопедагогічних системах, які спрямовані на формування особистості у
відповідності до морально-етичного ідеалу суспільства [2, с. 42].
Варто зазначити, що загальнолюдські, національні цінності в нашій
країні формувалися під впливом двох факторів: перший – це християнство.
Біблійські заповіді та окремі легенди в перемішку з певними залишками
язичної релігії стали основним підґрунтям для створення моральних
цінностей духовного характеру. Саме вони стали тим мірилом, яким наш
народ керувався у поведінці людей по відношенню до старших, жінок, дітей,
нужденних, по відношенню до гріховності, несправедливості, аморальності.
Другий, і не менш важливий фактор, формування загальнолюдських,
національних, моральних цінностей на нашій землі сформувався під впливом
постійної боротьби нашого народу за незалежність. Історично склалося так,
що незалежність наших земель була явищем далеко не постійним, а поняття
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сучасної незалежної Української держави з’явилося взагалі менше трьох
десятиліть тому. І на нашу думку, саме цей фактор і став тим каталізатором
відродження у нашого народу відчуття волелюбства. Майже вся наша
українська література від часів Т. Шевченка з його боротьбою з шляхтою та
москалями до часів В. Стуса з його десиденством, оспівує Україну як землю
вільних людей, що не визнає жодної іншої влади як влади народу [3, с. 70].
Не менш важливою цінністю українського народу є любов до власної
землі, до її краси та неповторності. Родючість нашої землі стала поштовхом
для формування у наших людей поняття працелюбності. Ця тема не
одноразово випливає як і у народному фольклорі так і в літературі, а також в
прислів’ях та легендах.
Сучасні загальнолюдські, національні, моральні цінності в нашій країні,
на нашу думку, зазнають неабиякого тиску з боку масової культури, що
культивується зараз на Заході за допомогою телебачення та Інтернету, вільно
проникає у свідомість нашого молодого покоління.
Таким чином, загальнолюдські цінності завжди були і будуть
безумовною необхідністю в житті людини. Саме орієнтація на
загальнолюдські цінності дозволяє людині в повній мірі розкрити і
практично реалізувати свою людську сутність.
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У сьогоднішній непростий час, коли політична нестабільність,
економічна криза в країні, знаходяться багато небайдужих людей до
проблем інших. Через це роль благодійних організацій в житті людини
займає все більш вагоме значення. Нині благодійні організації є активними
учасниками господарських правовідносин нарівні з підприємствами
(фірмами), установами та державою.
Господарський кодекс України (далі – ГК України) визначає
некомерційне господарювання як самостійну систематичну господарську
діяльність, спрямовану на досягнення економічних, соціальних та інших
результатів. Метою такої діяльності не є отримання прибутку (ст. 52 ГК
України).
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Суб'єкти господарювання державного або комунального секторів
економіки можуть проводити некомерційну діяльність в тих галузях, в яких
заборонено здійснення підприємницької діяльності, на підставі рішення
відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
Також вказується, що не можуть здійснювати некомерційну діяльність
органи державної влади та органи місцевого самоврядування [1].
Як відомо, 2 лютого 2013р. вступив в силу Закон України від
05.07.2012р. «Про благодійну діяльність та благодійні організації» [2], який
прийшов на зміну аналогічного Закону, що діяв понад п'ятнадцять років - з
1997 р [3]. У зв'язку з цим, зазнала деяких змін і ст. 131 ГК України, що
регламентує основи правового статусу благодійних організацій як суб'єктів
некомерційного (неприбуткового) господарювання. Отже, проблематика
правового статусу благодійних організацій в даний час істотно
актуалізувалася.
Так, за вимогами українського законодавства реєстрацію неприбуткових
організацій та установ проводять державні реєстратори, що вносять відомості
про факт створення благодійної організації до Реєстру громадських
об’єднань.
За результатами державної реєстрації, уповноважена особа благодійної
організації зобов’язана надати відомості до територіального управління
Державної фіскальної служби України. Після обов'язкового внесення до
Реєстру неприбуткових установ та організацій
таким суб'єктам
присвоюється ознака неприбутковості [4]. При цьому центральний
податковий орган не тільки відповідає за ведення реєстру, а й встановлює
порядок визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій),
контролює виконання ними вимог законодавства, приймає рішення про
скасування наданої раніше ознаки неприбутковості у випадках порушення
законодавства [5].
Одним з важливих інструментів розвитку соціального сектора економіки
є непряме фінансування господарюючих суб'єктів у вигляді податкових
пільг. Норми Податкового кодексу України передбачають наявність пільг для
некомерційних організацій з податку на прибуток підприємств .
Присвоєння ознаки неприбутковості дозволяє некомерційним
організаціям скористатися відповідним пільговим режимом. Для цього
необхідно чітко виконати вимоги, висунуті до статутних документів
неприбуткових організацій. Так, перелік видів діяльності, які не
передбачають одержання прибутку, повинен бути вичерпним.
Необхідно також відзначити, що крім факту отримання доходів із
зазначених джерел має значення і їх сума. У разі якщо такі доходи на кінець
першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25% загальних
доходів звітного року, неприбуткова організація зобов'язана сплатити
податок з нерозподіленого прибутку за встановленою ставкою, виходячи з
суми такого перевищення. Крім цього в підрахунках суми перевищення
доходів над витратами, а також при визначенні сум оподатковуваного
прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується/
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У разі виявлення порушень норм чинного законодавства, що регулюють
діяльність неприбуткових установ та організацій, такий суб'єкт може бути
виключений з Реєстру неприбуткових установ, що тягне за собою скасування
податкових пільг [4].
Таким чином, особливості оподаткування некомерційних організацій,
зокрема благодійних фондів вимагають досить жорсткого контролю не
тільки за видами діяльності (зареєстрованими в статуті і фактичними), але і
за джерелами отримання і сумами доходів. У даний час проведення такого
контролю повністю покладено на Міністерство доходів і зборів України. На
нашу думку, Благодійні фонди відрізняються напрямками діяльності,
умовами функціонування, порядком ведення обліку та звітності, формами
фінансування і оподаткування від інших некомерційних організацій, а тому
вимагають незалежного контролю за їх діяльністю, з огляду на особливу
функцію, яку вони покликані виконувати в суспільстві.
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В ході реформування українського суспільства сучасна молодь, як
соціально-демографічна і соціокультурна група, зіткнулася з проблемами
самовизначення, пошуку роботи, придбання гарантованого соціального
статусу, отримання якісної освіти. Негативні тенденції, викликані
зневажливим ставленням держави до життєвих турбот «покоління реформ», а
також недостатня активність політики держави в сфері управління здоров'я
населення в останні десятиліття викликали значні відхилення у формуванні
соціальної активності молоді. Процеси, що відбуваються привели до
соціальної неоднорідності молоді, її «запрограмованому неблагополуччя»,
негативно відбилися на здоров'ї і не сприяли формуванню здорового способу
життя.
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В Україні дослідженню зазначеної проблеми присвячено роботи І. Беха,
В. Грушка, І. Лисенка, О. Петрика, М. Рибачука, Л. Сущенко, І. Шувалової, І.
Курілова, І. Кравченко, Н. Чабана, які показують, що стан здоров’я молоді
останніми роками має тенденцію до погіршення й на сьогодні не
відповідають соціальному запиту суспільства.
Український спорт як сфера діяльності, спосіб життя, соціальний
інститут зі своїми структурними і функціональними характеристиками, як
агент соціалізації знаходиться в стані трансформації. Непослідовність
політики держави по відношенню до спорту призводить до того, що одні
види спорту процвітають, отримують солідну фінансову і матеріальну
допомогу, інші існують в режимі виживання або непомітно зникають.
Здоров'я є найважливішою умовою самореалізації людини в усіх сферах
діяльності. Проблема формування здорового способу життя, підвищення
якості та рівня здоров'я в сучасному українському суспільстві вимагає
комплексного системного вирішення на найвищому рівні. Актуальність
проблеми обумовлюється тим, що всі сторони людського життя, в кінцевому
рахунку, визначаються рівнем здоров'я. Він охоплює як «речову» структуру
(фізичне здоров'я), так і духовно-практичну сутність розгортання творчих
обдарувань людини (психічне здоров'я), його цілісного всебічного розвитку
(соціальний аспект здоров'я). Фізичне здоров’я визначається красивою
фігурою, злоровим волоссям і шкірою, гармонійним розвитком усіх фізичних
якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості), а також високою
здатністю організму підтримувати постійність внутрішнього середовища
(гомеостазу), з допомогою чого досягається висока життєздатність основних
органів та систем.
Фізична культура – частина загальної культури суспільства, одна з сфер
соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних
здібностей людини. Основні показники стану фізичної культури в суспільстві
– рівень здоров’я фізичний розвиток, ступінь використання фізичної
культури у сфері виховання та освіти, у виробництві, побуті, спортивні
досягнення.
Фізична культура - це один з засобів ефективного розвитку соціальноекономічних завдань суспільства, профілактики захворювань, зміцнення
здоров'я, підтримки високої розумової і фізичної працездатності молоді,
виховання патріотизму, підготовки молоді до захисту Батьківщини, розвитку
і зміцнення дружби між народами. Володіючи і активно використовуючи
різноманітні фізичні вправи, людина покращує своє здоров'я, фізичний стан і
підготовленість, фізично вдосконалюється.
Значення фізичної культури і спорту в житті людини важко переоцінити.
Заняття фізичною культурою і спортом є імпульсом для всебічного розвитку
особистості, стимулом і школою для духовного, фізичного і соціального
становлення, виховання психологічно стійкого сприйняття стресових
ситуацій, пов'язаних з впливом зовнішніх факторів. Доведено,що
систематичні заняття фізкультурою та спортом сприяють появі у студентів
93

упевненості у своїх силах, підвищенню загального життєвого тонусу,
витримки, емоційної стабільності, формуванню активної життєвої позиції. Як
світовий досвід засвідчує, що фізична культура і спорту мають універсальну
здатність в комплексі вирішувати проблеми підвищення рівня здоров'я
населення і формування здорового морально-психологічного клімату в
колективах і в суспільстві в цілому. Розуміння того, що майбутнє країни
визначається здоров'ям нації, привело до посилення ролі фізичної культури і
спорту в діяльності по зміцненню держави і суспільства [2, c.200].
У сучасному світі істотно наростає усвідомлення ролі фізичної культури
як фактора удосконалювання природи людини і суспільства. Здоровий спосіб
життя в цілому, фізична культура і спорт зокрема, стають соціальним
феноменом. На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного
перетворення всіх сторін життя суспільства зростають вимоги до фізичної
підготовленості наших співгромадян, необхідної для успішної їхньої
трудової діяльності. Рівень культури людини виявляється в його умінні
раціонально, повною мірою, використовувати свій вільний час. Від того як
він використовується, залежить не тільки успіх у трудовій діяльності,
навчанні і загальному розвитку, але і саме здоров’я людини, повнота його
життєдіяльності.
Фізичне виховання – це органічна частина загального процесу
виховання, соціально-педагогічний процес, спрямований на зміцнення
здоров’я, гармонійний розвиток форм і функцій людського організму,
формування життєво важливих навичок та вмінь. Основні засоби фізичного
виховання – заняття фізичними вправами, загартування організму, гігієна
праці та побуту [1, c.40].
Фізичне виховання повинне реалізовуватися через визначені форми
занять; додаткові (факультативні) заняття, у тому числі з студентами, які
мають відхилення в стані здоров’я; через фізкультурно-оздоровчі заходи в
режимі дня, позаакадемічні форми занять (спортивні секції, групи
спортивного вдосконалювання, самостійні заняття); спортивно-масові й
фізкультурно-оздоровчі заходи. Усе це повинно забезпечити кожному
студентові рухову активність не менше 8–10 годин на тиждень [3, c.236].
Дані медичної науки та багаторічний досвід людства засвідчують, що
фізичні вправи є могутнім засобом зміцнення здоров’я та підвищення
стійкості й опірності організму людини стосовно багатьох інфекційних
захворювань. Серед сотень тисяч ліків, які складають арсенал сучасної
медицини, немає жодного, що могли б конкурувати з фізичними вправами за
діапазоном свого впливу та відсутністю побічного негативного впливу на
наш організм [4, c.52].
В даний час необхідна термінова розробка та реалізація державної
програми, покликаної протидіяти тенденції, щодо деградації здоров'я
населення України, що передбачає цілий комплекс соціальних, медикопрофілактичних, організаційних та економічних заходів. Для залучення
молоді до формування власного здоров'я, здорового способу життя потрібно
створити на державному рівні позитивну громадську думку про фізичну
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культуру і спорт. Це дійсно важливо, оскільки фізична культура і спорт є
особливий тип творчої діяльності, який дозволяє формувати здоровий спосіб
життя населення, зокрема студентської молоді.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В
УКРАЇНІ
Ринок цінних паперів (РЦП) є надважливим агентом мобілізації
фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки. Рівень його розвитку є
індикатором і в той же час детермінантою соціально-економічного стану
країни. Його стабільність підсилює інвестиційну привабливість економіки,
дозволяє
здійснювати
ефективне
довгострокове
макроекономічне
планування. Для України розвиток ринку цінних паперів залишається доволі
проблемним – через обмежене включення населення у відповідні процеси,
суб’єктивізм перерозподілу прибутків та інші інституціоналізовані недоліки.
Це змушує науковців шукати передумови такої ситуації, у тому числі з
пошуком причинно-наслідкового зв’язку, що дозволяє зробити метод
ретроспективного аналізу [1, с. 149].
Дослідженням основних проблем функціонування РЦП займалися такі
науковці, як Д. І. Беденисюк [1], І. В. Краснова [2], Л. Г. Михальчишина [3],
С. М. Самець [4] та інші. Проте дане дослідження не є достатньо вивченим у
науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою дaного дoслідження є визнaчення основних проблем
функціонувaння РЦП.
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Випуск цінних паперів та пов’язані з ним процеси охопили більшість
регіональних, функціональних та інституційних сегментів економіки країни.
На теперішній час приблизно 75% промислового потенціалу України
функціонує у вигляді акціонерної форми власності, яка у всьому світі є також
домінуючою і найбільш привабливою з точки зору економічної ефективності
та інвестування. Більше 30 тисяч українських акціонерних товариств, з яких
відкритого типу близько 40%, належать 16 мільйонам власників - юридичним
та фізичним особам. Більшість з них складають громадяни України, що у
процесі масової приватизації стали власниками промислових підприємств і
справедливо очікують доходів від цієї власності [1, с. 150].
За останніми наявними даними Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку частка операцій з цінними паперами, які вільно
обертаються на фондовому ринку, не перевищує 10,42% від їх загального
обороту. Зокрема питома вага операцій, здійснених організаторами торгів за
окремими цінними паперами в 2016 році, становила: акцій – 3,64%,
державних облігацій – 14,69%, облігацій підприємств – 21,10%, облігацій
місцевих позик – 85,43%. У розрізі фондових бірж обсяги торгів цінними
паперами в звітному періоді були такими: ФБ «Перспектива» – 136,3 млрд.
грн.; ФБ ПФТС – 95,02 млрд. грн.; «Українська біржа» – 3,54 млрд. грн.;
КМФБ – 1,74 млрд. грн.; ФБ «Універсальна» – 252,09 млн. грн.; СЄФБ –
59,09 млн. грн.; УМВБ – 21,71 млн. грн.; УФБ – 18,93 млн. грн.; ФБ
«ІННЕКС» – 1,98 млн. грн. (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяги біржових контрактів з цінними паперами у 2016 р. [5]
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Незважаючи на певне збільшення частки операцій із цінними паперами,
що здійснюються на біржовому ринку, є підстави вважати, що:
• ринок цінних паперів залишається доволі закритим: приблизно 89,6%
усіх операцій на ньому здійснюються в позабіржовому сегменті
фондового ринку;
• дефіцит цінних паперів, що вільно обертаються на ринку, та операцій з
ними перешкоджає установленню об’єктивної вартості та дохідності
вітчизняних цінних паперів.
Збереження слaбких позицій України у фінaнсовій сфері є
неприйнятним для українських учaсників РЦП з кількох причин – це
складність та неоднозначність державного регулювання, обмеженiсть
фінaнсового потенціалу фактичних і потенційних інвесторів та недовіра до
банкiвського сектора. Серед найбільш проблемних фактoрів розвитку бiзнесу
в Україні у першу п’ятiрку увійшли: корупція, податкове регулювaння,
доступ до фiнансування, нестабiльність державної полiтики, ставки
податкiв [4, с. 245].
На вiтчизняному РЦП накопичились проблеми, які потребують
негайного вирішення, а саме:
– занизька лiквідність біржового ринку;
– нерозвиненість процесу iнвестування та механiзмів ринку;
– вузький спектр фінансових інструментів фiнансування, в першу чергу за
операцiями з фізичними особaми та новітнє (ринкове) функціонування
державних цінних паперів (ОВДП), муніципальних та корпoративних цінних
паперів;
– недостатньо сформовaна та підпорядкована oбліково-розрахункова
інфраструктура ринку цінних паперів;
– нерозвинутість біржової торгівлі, низький рівень сучасних технологій
біржової торгівлі;
– низькi стандарти та ефективнiсть корпoративного управління;
– вiдсутність лояльних до інвесторів стaндартів корпоративного управління,
насамперед стосовнo дивідендної політики;
– інформaційна закритість ринку, недостатність та нерегулярність
отримання фінансової інформації про діяльність емітентів;
– дестабілізаційна ситуація на валютному ринку [3, с. 122].
Сьогодні в Укрaїні спостерiгається ситуaція, коли нaселення та
бiльшість суб’єктів господарської діяльнoсті не мaють достатньо коштів для
здiйснення оперaцій на фондовому ринку. Український РЦП є
спекулятивним, та незвaжаючи на привaбливість для iноземних iнвесторів, є
недосконалим та занадто регульованим в законодавчо-правовому полi, що в
свою чергу зменшує нaдходження iнвестицій та коштів в країну.
У зв’язку з цим першoчергoвим завданням є вдoскoналення
регулятивнoї системи ринку цінних пaперів. Регулятивний aспект, як
підтверджує дoсвід України та iнших країн із перехіднoю екoнoмікoю, мoже
нaбувати виняткoвoгo знaчення та бути oснoвoю для рoзвитку фoндoвoгo
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ринку. Нaпрями oптимізації системи регулювaння фoндoвoгo ринку пoвинні
узгoджуватися із зaгальними принципами й цiлями єдинoї державнoї
пoлітики нa фoндoвoму ринку України та світoвим дoсвідoм регулювання
РЦП [2, с. 130].
Отже, основними напрямами вирішення існуючих проблем ринку цінних
паперів є концентрація біржової торгівлі шляхом консолідації всіх існуючих
бірж; проведення модернізації всіх елементів інфраструктури ринку цінних
паперів; збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості ринку в цілому;
удосконалення законодавчої бази. Однак, затяжний процес до його
ефективізації супроводжується низкою негативних явищ, що понижує
інтерес як юридичних, так і фізичних осіб до діяльності на ринку. Наступний
етап розвитку ринку цінних паперів можливий за умов долання
недобросовісної інвестиційної діяльності, підкріпленої політичною волею, та
поступовим залученням населення до ефективного використання фінансових
активів.
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Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова
держава. Ступінь реалізації прав і свобод людини і громадянина є
показником рівня розвитку особи як суб'єкта права, дійсних соціальних
можливостей людини. Передусім права і свободи людини і громадянина є
необхідними як елемент соціального буття людини, без чого вона не може
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існувати як суб'єкт суспільних відносин, бути соціально і юридично
дієздатною, реалізувати свою життєву програму. Поряд із цими усіма
факторами виокремлюється не менш важлива проблема – патронатна форма
виховання дітей , які залишилися без батьківського пілкування [1]. Тема
актуальна попри ухвалення низки законів і підзаконних нормативноправових актів, котрі мали б забезпечити їхні права та інтереси. Розглядаючи
це питання на належному рівні, формується першочергова проблема, яка
зумовлена тим, що чинним законодавством не врегульовано наступні
питання: не встановлено вимог щодо форми та змісту договору про патронат;
не зазначено, з якого бюджету буде здійснюватись оплата патронатному
вихователю. Ряд поставлених питань потребує вирішення на законодавчому
рівні [3].
Метою даної роботи є з’ясування поняття «патронат» забезпечення
дитини на батьківську опіку та доцільності застосування цієї форми в
Україні. Характеризуючи усі фактори, які дають змогу патронатному
вихователю реалізувати свої дії , а саме : узяти під опіку дитину-сироту,
можна впевнено стверджувати , що саме така форма виховання утвердить
сімейні цінності, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через
СЖО не можуть проживати у власних родинах. Можливість усунути складні
життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний
соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського
потенціалу та воз’єднанню родини – головна умова , яка забезпечує
батьківські підстави узяти опіку над дитиною [5].
Однак , попри всіх інші умови , що постають у вигляді численних
питань і формальностей , однією із невідкладних складових формування
договору про патронат є вікова категорія , яка підлягає усиновленню. До сім’ї
патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які самостійно не
можуть реалізувати свої права і які потрапили в складні життєві обставини , а
саме: – новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі; –
підкинуті незнайомцями , знайдені у громадських або малолюдних місцях
діти; – безпритульні діти, які не мають власного житла , дому, рідних,
близьких чи знайомих; – діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та
здоров‘ю; – діти, які зазнали насильства та жорстокого жорстокого
поводження; – діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно
відсутні; – діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району
проведення бойових дій, а також гарячих точок , безпосередньо, в зоні АТО;
– інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у
власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть
піклуватись про них особисто , або про них не можуть піклуватися їх родичі
[2]. Враховуючи усі аспекти , які можуть виникати під час оформлення
певних документі , варто взяти до уваги основні завдання патронатних
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вихователів, а саме: – забезпечення догляду, виховання, збереження,
покращення життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній
сім’ї; – соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній,
психологічній і соціальній реабілітації та розвиток світогляду і кругозору
дитини; – створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними
батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і
здоров’ю дитини; – підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи
влаштування в іншу форму сімейного виховання, пілкування та турботи про
дитину [4]. Отже, патронат істотно відрізняється від інших форм прийняття
дітей на виховання. Від усиновлення – договірним і тимчасовим характером;
від опіки і піклування – віковими межами підопічних, порядком та способом
оформлення відносин; від прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного
типу – способом і порядком передачі дитини, а також кількістю вихованців.
Тому , саме патронат над дітьми є альтернативною формою влаштування на
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, адже
діти передаються патронатному вихователю за певну плату, тобто вихователь
виконує роботу, за яку отримує кошти, на необхідний для дитини строк, із
забезпеченням належних їй умов для проживання та розвитку.
Законодавством чітко визначаються обов’язки патронатного вихователя та
випадки припинення договору про патронат. Тому укладаючи договір про
патронат слід чітко визначити умови, зміст договору, перерахувати вимоги,
що ставляться до патронатного вихователя, встановити розмір оплати, а
також те, звідки ці нарахування будуть здійснюватись, адже насамперед слід
забезпечувати права, свободи та законні інтереси дітей.
Список використаних джерел:
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Назва з екрана.
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ВЛАСНОСТІ
Захист цивільних прав громадян тісно пов’язані з термінами їх подачі.
Строки позовної давності в правовому регулюванні, зокрема в цивільному
кодексі відіграють вагому роль.
Позовна давність – це строк в межах якого особа може звернутись до
суду про захист свої прав чи інтересів (ст. 256 ЦК). Строк може визначатись
годинами, днями, тижнями, місяцями або роками (ст. 252 ЦК). Позовна
давність може бути загальна або спеціальна. Загальна позовна давність
триває 3 роки, а спеціальна встановлюється відповідно до видів вимог (ст.
257,258 ЦК).
Право інтелектуальної власності – це право особи на результат творчої,
інтелектуальної чи іншої діяльності, що передбачено Цивільним Кодексом
України. Право інтелектуальної власності складається з особистих
немайнових прав та майнових прав [1].
Традиційно інтелектуальну власність розділяють на авторське право і
промислову власність.
Всесвітня організація інтелектуальної власності виділяє такі види
інтелектуальної власності:
1) літературні, художні, наукові твори;
2) фонограми і програми ефірного мовлення, виступи виконавців;
3) винаходи;
4) наукові відкриття;
5) товарні знаки, торгові марки;
6) промислові зразки;
7) припинення не добросовісної конкуренції [2].
До позовних вимог немайнового характеру позовна давність не
використовується. Майнові права інтелектуальної власності обмежуються
строками, які прописані у Цивільному Кодексі України.
Літературні, художні, наукові твори мають право інтелектуальної
власності протягом 70 років з моменту виходу і на 70 років після смерті
автора. Строк чинності прав на фонограми і програми ефірного мовлення,
виступи виконавців є актуальним на протязі 50 років з моменту року після
першого виконання. Терміни чинності: на винахід спливає через 20 років, на
корисну модель на протязі 10 років, на промисловий зразок – 15 років,
компонування інтегральної мікросхеми – 15 років, на сорт рослин і вид
тварин – 30 років (винятком є дерева і виноград, на які дається 35 років), на
торговельну марку – 10 років з моменту реєстрації. Особливі умови мають,
географічне зазначення, де строк чинності є безстроковим та комерційну
таємницю термін чинності якої залежить від ознак існування комерційної
таємниці [3].
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Захист прав інтелектуальної власності не може регулюватись лише
Цивільним кодексом, для комплексного і якісного рішення спорів у судовій
практиці використовують і Господарський кодекс України. Для вирішення
судових рішень по питаннях інтелектуальної власності, варто керуватись
законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав
на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,
«Про охорону прав на зазначення походження товарів», «Про охорону прав
на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем» «Про охорону прав на сорти рослин».
Окрім Цивільного та Господарського кодексів, судова діяльність
використовує міжнародні договори з питань інтелектуальної власності, які є
загально обов’язкові Верховною Радою України. До таких договорів
відносять Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності
(ТРІПС) [4].
Практика українського судочинства, на даний момент, не настільки
обширна, лише 500 справ з питань інтелектуальної власності в рік, як
свідчить організація колективного управління «Українська ліга авторських і
суміжних прав». Найпоширенішими справами з захисту інтелектуальної
власності є несанкціоноване використання музичних творів у закладах
харчування. При розгляду цих справ рішення схвалюється на користь
правовласників, і з недобросовісних користувачів цього контенту знімається
досить високий штраф. Проте, таке правопорушення можна попередити,
придбавши ліцензію на використання музичного контенту, що вийде
дешевше, аніж оплатити компенсацію власникові [5].
Отже, право інтелектуальної власності є певною складовою всього
інтелектуального ядра країни. Тому, його захист та права мають правомірно
виконуватись у порядку визначеному у Цивільному Кодексі України.
Питання ефективного визначення термінів інтелектуальної власності,
вирішить проблеми зі строками позовної давності.
Список використаних джерел:
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жовтня 2012 року № 12 Із змінами і доповненнями, внесеними постановами
пленуму Вищого господарського суду України від 16 грудня 2015 року № 2
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ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Основними сферами самореалізації особистості є приватне життя та
професійна діяльність. Професійна самореалізація здійснюється за
закономірностями, притаманними особистісній самореалізації, оскільки їх
неможливо розмежувати ні в часовому, ні в просторовому, ні в сутнісному
вимірі. Професійна самореалізація – це реалізація потенціалу особистості у
професійній сфері, самореалізація у професійній діяльності. Зокрема, це
процес усвідомлення і кристалізації особистістю власної сутності та
розгортання її у вигляді реалізації потенціалу з його опредметненням у
професійній діяльності.
Передумовами самореалізації виступають:
1) вроджена тенденція особистості до росту і розвитку;
2) суперечності між наявними цілями і ступенем їх реалізації;
3) внутрішні особистісні суперечності та зовнішні впливи, що можуть
породжувати особистісні кризи;
4) діалектичні суперечності між становленням та розкриттям внутрішньої
сутності, між соціальним і біологічним, суспільним та індивідуальним.
Самореалізація є можливою за умови достатнього рівня самосвідомості і
активності особистості. Детермінантами професійної самореалізації
виступають відповідні інтереси, цінності, цілі, ідеали, наявність внутрішньої
потреби та зовнішніх спонук до самореалізації.
Рівнева структура самореалізації виглядає наступним чином. На
низькому рівні самореалізації особистість характеризується відсутністю
прагнення до виявлення і розкриття своїх можливостей і потенцій; здатністю
реалізувати лише ті якості, які яскраво виражені, не прикладаючи вольових
зусиль; малоактивністю та малоусвідомленістю життєвої позиції, слабкістю
самоусвідомлення, саморефлексії, саморегуляції, заниженістю рівня
домагань. Людина перебуває на примітивно-виконавчому або індивідуальновиконавчому рівні особистісної самореалізації.
На середньому рівні потреби і мотиви, виявлення і розкриття
можливостей і здібностей носять ситуативний характер, залежать від оцінки
оточуючих; людина здатна ставити перед собою цілі і прикладати вольові
зусилля для їх досягнення, здатна до рефлексії, однак наявні труднощі у
саморегуляції діяльності, коливання самооцінки, самоставлення. Особистісна
самореалізація - на рівні реалізації ролей та норм у соціумі.
На високому рівні наявне стійке прагнення до виявлення і розкриття
сутнісних сил і можливостей, творча активність, виявлення волі і
наполегливості у досягненні поставлених цілей, здатність до рефлексії і
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саморефлексії, ефективної саморегуляції діяльності й емоцій, стійкість та
адекватність самооцінки, свобода, відповідальність та самостійність у виборі
діяльності для реалізації можливостей. Особистість знаходиться на рівні
сенсожиттєвої та ціннісної реалізації.
Стратегії самореалізації виділяються за двома критеріями. Стратегії
можуть бути:
1) адекватні можливостям і цілям особистості або неадекватні;
2) далекої або близької перспективи.
Держава
забезпечує
надання
додаткових
гарантій
щодо
працевлаштування громадянам, які потребують соціального захисту й не
здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі молоді, яка
закінчила або припинила навчання в середніх загальноосвітніх школах,
професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної служби і якій надається перше
робоче місце. Гарантії працевлаштування забезпечуються шляхом
бронювання на підприємствах, в установах та організаціях до 5% загальної
кількості робочих місць.
Проте практика останніх років щодо бронювання роботодавцями
робочих місць показує, що робота на них є непрестижною й
малооплачуваною, а отже - не викликає зацікавленості в молоді. Так, з-поміж
осіб, які були працевлаштовані на заброньовані робочі місця, заробітну плату
на рівні мінімальної отримувала половина працівників, нижче прожиткового
мінімуму - кожний третій, нижче середньої заробітної плати - кожен
четвертий і лише 5% отримували заробітну плату, яка наближалася до
середнього рівня.
Швидкоплинність соціального прогресу, динамічні зміни суспільства
викликають необхідність постійної роботи молодого покоління над собою,
життєвого та професійного самовизначення, посилення відповідальності за
своє майбутнє, за можливість досягнення успіху, за повнішу реалізацію свого
внутрішнього потенціалу.
Потреба самореалізації дійсно є, але вона існує не у формі підвищення
уваги до себе, болісної рефлексії і самовдосконалення, а у формі прагнення
щось створити, залишити слід у чомусь, або в комусь. Це розуміння, як легко
бачити, повністю відповідає контексту думок С. Л. Рубінштейна про те, що
саморозвиток і самовиховання особистості полягають не в якійсь ізольованій
медитативній "роботі над собою", а в активній реальній зовнішній діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АКВАФІТНЕСУ В СИСТЕМІ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Проблема збереження здоров’я та профілактика захворювань на всіх
етапах соціально-економічного розвитку суспільства привертала увагу
науковців, стимулюючи до пошуку нових оздоровчих технологій,
застосування яких сприяло покращенню фізичного стану студентської
молоді. Визначальним компонентом таких технологій виступають
різноманітні засоби фізичного виховання [4].
Аквафітнес - інноваційний вид рухової активності у воді, який
характеризується широким спектром дій: оздоровчої, лікувальнопрофілактичної, рекреативної, кондиційної, навчальної та спортивноорієнтованої спрямованості. Фізичні вправи у воді виконуються особами
різного віку та статі з різним видом фізичної та функціональної
підготовленості в аеробному режимі енергозбереження під музичний супровід
з метою покращення рівня фізичного стану [4].
Фізична діяльність в умовах водного середовища, зокрема під час занять
аквафітнесом, має ряд особливостей, які відрізняють її від фізичної діяльності
в умовах повітряного середовища. Такі особливості зумовлені низкою
фізичних та механічних чинників, які впливають на людину у воді, а саме: її
щільністю, в’язкістю, теплопровідністю, виштовхуючою силою, лобовим
опором, гідростатичним тиском [4].
За час свого розвитку аквафітнес, як складова частина оздоровчих занять,
зазнав якісних змін у техніці, методиці викладання, у зв'язку з чим і виникла
необхідність наукового обґрунтування методики викладання його у ВНЗ [1].
Недостатність науково-методичного матеріалу з даної проблеми в області
теорії і методики фітнесу на воді вказує на необхідність розробки
педагогічного підходу до занять аквафітнесом з урахуванням специфіки
водного середовища. Аналіз наукових джерел свідчить про те, що в теорії і
методиці викладання аквафітнесу є декілька різних варіантів класифікації
вправ, але відсутній єдиний підхід до їх класифікації, що є актуальною
науковою проблемою. До теперішнього часу не сформувався комплексний
науковий підхід до методичних основ проведення занять аквафітнесом зі
студентами різного віку і рівня функціональної та фізичної
підготовленості [2].
105

У результаті вивчення фізичних вправ, які використовуються на заняттях
з аквафітнесу, виявлено відповідну їх класифікацію:
- фізичні вправи, що виконуються на різній глибині;
- фізичні вправи, що виконуються з опорою та без неї;
- фізичні вправи, що виконуються з різних положень тіла у воді;
- фізичні вправи, що виконуються з використанням спеціального
обладнання і без нього;
- фізичні вправи, що виконуються з переміщенням в різних напрямках [3].
Види фізичних вправ, що виконуються в глибокій воді, класифіковано по
групах: ходьба, біг, стрибки, удари, розгойдування, дистанційне плавання.
Аналіз існуючих джерел із класифікації фізичних вправ у воді дає змогу
стверджувати, що сучасна структура побудови занять не має єдиного
комплексного підходу до розробки технології навчання студентів з різним
рівнем фізичної функціональної підготовленості [4]. Технологія навчання
руховим діям у воді включає:
- спеціально розроблену методику організації спортивно-оздоровчих
занять різної спрямованості в глибокій воді;
- структурну і змістовну цілісність всього процесу навчання руховим діям
в глибокій воді;
- об'єктивний контроль якості засвоєння студентами структури рухових
дій;
- контроль виконання фізичних вправ;
- контроль рівня загальної фізичної підготовленості і психологічного
стану студентів.
Результати проведеного педагогічного експерименту з впровадження у
практику ВНЗ спеціально розроблених комплексів фізичних вправ різної
спрямованості показав, що покращується психофункціональний стан
студентів, підвищується рівень тренованості та адаптації до умов водного
середовища, зникає відчуття невпевненості та водобоязні.
Розробка досить ефективної програми занять повинна проводитися з
урахуванням психологічних і фізіологічних особливостей студентської молоді.
Дослідження показали, що інтенсивність занять безпосередньо залежить від
уміння тренером - викладачем використовувати особливості води. Крім того,
під впливом таких занять виявлено достовірне збільшення силових
можливостей студентів, покращення гнучкості, підвищення рівня фізичної
працездатності, загальної витривалості. На основі аналізу результатів
педагогічного експерименту можна передбачити, що розроблена методика
проведення занять аквафітнесом, є дійсно ефективним засобом поліпшення
рухової активності студентів.
Отже, перспективним напрямком удосконалення системи фізичного
виховання у ВНЗ є впровадження інноваційних технологій. Комплекси вправ
різної спрямованості, що застосовуються на заняттях із студентами позитивно
впливає на рівень їх фізичної підготовленості та психоемоційного стану.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ В
ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ТОРГОВЕЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Проблема професійного самовизначення особистості належить до
розряду актуальних проблем сучасної психологічної теорії і практики. Це
обумовлено тим, що кожне нове покоління, яке вступає в самостійне життя,
намагається визначитись, обрати й освоїти професію, знайти себе,
реалізувати в повсякденній практиці. Не скрізь, не завжди і не кожному
вдається самовизначитись у лоні професії оптимально й з найменшими
втратами. Проблема полягає в тому, що тут діє значна група чинників, які не
завжди гармонізують один з одним. У цьому зв’язку й вимальовується роль
освіти, професійної орієнтації, яка допомагає особистості «відкрити себе»,
свої задатки, здібності, схильність до тієї чи іншої професії.
На професійне самовизначення особистості впливають соціальноекономічні умови, міжособистісні відносини в професійному колективі,
професійний розвиток, вікові і професійні кризи [1]. Але провідне значення в
професійному самовизначенні належить самій особистості, її активності,
відповідальності за своє становлення. Професійне самовизначення є
важливим чинником самореалізації особистості в конкретній професії й у
культурі взагалі. Постійний пошук свого місця у світі професій дозволяє
особистості знайти сферу діяльності для повної самореалізації.
Для правильного вибору професії необхідно визначити: особистіснопрофесійні інтереси, нахили та захоплення; соціально-культурні інтереси,
установки та переконання; здібності та нахили до окремих видів діяльності;
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мотивацію та внутрішньо-особистісні стратегії до навчання; когнітивноінтелектуальні здібності до вирішення проблем; дізнатися: характеристику
обраної професії, об’єкт та предмет праці; кваліфікаційні та психологічні
вимоги до професії; усвідомити: потенційну невідповідність індивідуальнопсихологічних особливостей та вимог професії; труднощі та проблемні
ситуації, які будуть супроводжувати процес професійного становлення;
оцінити: можливість або неможливість корекції невідповідностей; власну
готовність до оволодіння обраною професією.
На формування і розвиток професійної компетентності торговельних
працівників впливають такі фактори як індивідуальні психофізіологічні
особливості особистості (вроджені особливості нервової системи, анатомічні
особливості будови організму й т.п.), соціальне середовище (система
соціально-економічних відносин, освітнє середовище навчального закладу,
референтні
групи),
власна
активність
особистості
(самоосвіта,
самовиховання, саморозвиток). Професійна компетентність торкається таких
сфер особистості: мотиваційної, когнітивної, самосвідомості [3].
Формування професійної компетентності працівників торгівлі повинно
здійснюватися з урахуванням впливу на рівень професійної підготовки
фахівців економіки перехідного періоду. Сучасний спеціаліст повинен бути
компетентним в таких питаннях як організація справи, функціонування форм
капіталу, володіти високим рівнем мотивації досягнення компетентних
переваг у конкурентній боротьбі, психологічною стійкістю тощо. Зрозуміло,
що це вимагає уважного вивчення можливостей запровадження цих
елементів в систему професійної підготовки. Також, ми розглядаємо
мотивацію свідомого вибору професії, залежно від її сформованості знання
про професію можуть по-різному відображатись в свідомості.
Обґрунтовуючи орієнтаційно-мотиваційну моделі свідомого вибору професії
майбутнього фахівця торговельно-економічної сфери ми відмічаємо, що
основним механізмом формування позитивного відношення до професії є
усвідомлення її соціально значущої мети. При такій мотиваційній установці
професійні інтереси виникають і формуються швидше [2].
У професійній підготовці майбутніх торговельних працівників є
необхідність виокремлювати, насамперед, професійну компетентність як
особливий вид компетентності, який передбачає стійку здатність фахівця
виконувати передбачені кваліфікаційною характеристикою види діяльності.
Ця компетентність містить: глибоке розуміння сутності виконуваних
завдань і вирішуваних проблем; знання досвіду, накопиченого в кожній
конкретній галузі економіки; активне опанування найкращих досягнень цієї
галузі; уміння обирати засоби та способи дії, адекватні конкретним
обставинам місця і часу; почуття відповідальності за досягнуті результати;
здатність учитися на помилках та вносити корективи в процес досягнення
цілей.
З метою виявлення загальних тенденцій професійного становленні
майбутніх фахівців торговельної сфери, нами було проведено опитування
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студентів третього курсу спеціальності «Товарознавство і торговельне
підприємництво». Респондентам було запропоновано відповісти на такі
запитання: 1) становлення майбутніх фахівців торгівельної сфер було б
успішним якби… 2) на професійне становлення найбільше впливає:
а) гарантії працевлаштування; б) бажання займатися улюбленою
справою;
в) економічна ситуація в країні. Питання були відкритого і закритого
змісту, що сприяло досягнення об’єктивності одержаних результатів.
Відповідь на перше питання (Становлення майбутніх фахівців
торгівельної сфери було б успішним якби …) дали змогу виявити загальні
тенденції розуміння майбутніми фахівцями торгівельної галузі умов
успішного становлення. Частина опитаних (47,6%) вважає, що такою умовою
є: гарантії працевлаштування, робота,яка гідно оплачувалась би, кар’єрний
ріст. Таким чином, студенти орієнтовані на державне гарантування власного
працевлаштування. Таку позицію можна пояснити економічною
нестабільністю та власною психологічною невпевненістю, що може
негативно позначитись на професійному становленні.
42,8% опитаних студентів визначають умовою успішного професійного
становлення якісну освіту. У відповідях на питання анкети це звучить так:
високий рівень навчання, бажано, щоб відбувалося стимулювання з боку
викладачів, відсутність корупції у ВНЗ, використання новітніх методик
навчання. Можна констатувати усвідомлення студентською молоддю
значущості якісної освіти в організаційному виявленні та особистій
мотивації.
Водночас, частина відповідей має декларативний характер, наприклад,
якість навчання має бути на високому рівні. Один із опитаних студентів
вказує на необхідність подолання корупції в країні, особливо у ВНЗ.
Одиничними були думки опитаних щодо професійного становлення,
зокрема: виокремленна потреба сприятливої комунікативної атмосфери та
бажання працювати за межами Україна.
За результатами тестового опитування найбільший вплив на
професійне становлення має: гарантії працевлаштування (38,1%); бажання
займатися улюбленою справою (33,3%); економічна ситуація в країні
(28,6%).
Отже, сприятливими факторами професійного становлення можна
вважати: бажання працевлаштуватись за профілем підготовки; небайдуже
ставлення до процесу професійного становлення в умовах ВНЗ.
Найголовнішими тенденціями є оправдання власної пасивності
економічною ситуацією в країні та вимога обов’язкового працевлаштування.
Отже, значущим в професійному становленні майбутніх торговельних
працівників є три значні групи факторів, що безпосередньо впливають на
вибір професії сучасної молоді: макросередовище як комплекс об’єктивних
соціально-економічних, політичних і демографічних умов, що впливають на
професійне самовизначення; мікросередовище – комплекс прямих або
109

опосередкованого, цілеспрямованих або стихійних профорієнтаційних
впливів на суб’єкта професійного самовизначення з боку найближчого
соціального
оточення,
шкільного
середовища
тощо;індивідуальні
особливості – здібності, нахили, психофізіологічні якості індивіда.
Список використаних джерел:
1. Волянська О.В., Ніколаєвська А.М. Соціальна психологія .нав. посіб./
О.В. Волянська., А.М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с.
2. Дунець Л. М. Психологічні аспекти професійної мотивації
особистості. філософія, соціологія, психологія / Л. М. Дунець // Збірник
наукових праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – Вип. 8. – ч. 2. –
С.120-128.
3. Психологія управління в бізнесі / [за ред. Е.Ф. Іпатова,
К.М. Левковського, В.В. Павловського]. – Харків.- Київ, НМЦВО, 2003. –
320с.
Катерина Кім
Науковий керівник: Тунік Л. Д., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ, ЗДОРОВ'Я І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ
У сучасних умовах інтегрування України у європейську систему вищої
освіти на перший план виходить необхідність реформування системи освіти
України, її удосконалення, підвищення рівня якості. Протягом останнього
десятиріччя в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилося
здоров’я і фізична підготовленість студентської молоді. Це насамперед
пов’язано з кризою в національній системі фізичного виховання, яка не
відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам фізичної
підготовленості людини. Незаперечним є той факт, що кожен член
суспільства має турботливо ставитися до свого здоров'я, своїх фізичних рис і
здібностей, має розуміти їхнє особисте і соціальне значення, повинен
відчувати і реалізувати внутрішню потребу фізичної і духовної досконалості.
Серед багатьох проблем однією з актуальних є втрата інтересу молоді до
занять фізичною культурою, що зумовлено низкою вагомих причин. Серед
них: абстрактність нормативної програми фізичного виховання, яка не
враховує регіональні, кліматичні, національні особливості; підхід не до
конкретної молодої людини з її індивідуальними особливостями, а до
навчальної групи; відсутність належної навчально-тренувальної бази у
навчальному закладі. Активність студента в процесі навчання повинна
дидактично забезпечуватись, а рівень цієї активності зумовлений, з одного
боку, індивідуальними особливостями особистості, що пізнає, з другого –
особливостями заданої предметної діяльності, яка визначає особистий сенс
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активності студента й опирається на основні принципи й положення, що є
засадами структурування змісту оздоровчих занять. З окресленої вище
проблеми випливає наступна: залучення студентської молоді до самостійних
занять фізичною культурою та спортом. Згідно з базовою програмою
фізичного виховання у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації
самостійна робота студента має стати однією з найважливіших складових
навчального процесу. Самостійність у роботі, збільшення її ролі у системі
навчання сприяє повнішому розкриттю потенційних можливостей студента,
забезпечує формування інтересу до вивчення предмету, активізує мислення,
спонукає до глибокого знання і слугує вмінню активно набувати його [6].
Обов'язкові заняття з фізичного виховання в вищих навчальних закладах не
завжди спроможні поповнити дефіцит рухової активності студентів,
забезпечити відновлення їх розумової працездатності, запобігти
захворюванням, що розвиваються на фоні хронічної втоми. Вирішенню цього
завдання сприяють самостійні заняття студентів фізичними вправами
протягом тижня. Організація самостійних занять студентів передбачає:
підвищення рівня теоретичних знань з фізичної культури і спорту; підготовку
до виконання нормативів з програми фізичного виховання, професійну
підготовленість, удосконалення рухових умінь та навичок, які були засвоєні
на обов'язкових заняттях. Самостійні заняття фізичною культурою та
спортом допомагають ліквідувати дефіцит рухової діяльності, сприяють
більш активному засвоєнню навчальної програми та здачі контрольних
нормативів. Ці заняття надають можливість оволодіти цілим рядом нових
рухових умінь та навичок, які не передбачені програмою з фізичного
виховання, розширити діапазон рухових дій, підвищити спортивну
майстерність. Під час проведення самостійних занять підвищується не тільки
рівень фізичної підготовленості студентів, але й розвиваються такі моральні
якості, як працьовитість та самодисциплінованість [1]. Безперечно,
нагальною у своєму вирішенні є проблема забезпечення формування
духовно-фізичного розвитку особистості у системі фізичного виховання.
Духовно-фізичний розвиток особистості – одна з постійних проблем, без
успішного розв'язання якої неможливе виховання всебічно розвиненої
особистості. Через відсутність духовних цінностей і відповідної мотивації,
усвідомленої потреби в руховій активності, студенти не зацікавлені в
систематичних заняттях фізичними вправами як у ефективному
універсальному засобі фізичного й духовного розвитку. У багатьох студентів,
а в масштабах країни – у більшості населення, недостатній рівень здоров'я,
низький розвиток фізичних якостей і фізичної підготовленості, має місце
фізична безграмотність, відсутність потреб у заняттях фізичними вправами, в
освоєнні різноманітних цінностей фізичної культури [2, 3]. Однієї із причин,
найімовірніше, є виключно прикладний характер практики фізичного
виховання, тобто з переважним впливом на тілесну сторону людини. При
цьому недооцінюються можливості фізичної культури у формуванні
духовно-ціннісної сторони людини (розвиток її моральних, інтелектуальних,
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естетичних та духовних компонентів). У свою чергу, саме навчальновиховний процес з фізичного виховання безпосередньо може вплинути на
зміну цього ставлення і на формування у студентів духовних і фізичних
якостей. Сучасна система фізичної освіти відкидає педагогічний процес, що
не торкається душі студента, не будить емоцій, естетичних почуттів, не дає
простору для розвитку особистості, а вимагає лише механічного виконання
фізичних вправ. У сучасному суспільстві велика увага приділяється
вихованню у людей свідомого ставлення до фізичного розвитку, стану свого
здоров'я, адже людина, яка знає і розуміє користь від регулярних занять
фізичною культурою та спортом і вміє на практиці реалізувати ці знання,
здатна на творчу, активну, суспільно-громадську діяльність. Опрацьовані
дослідження свідчать про те, що на момент вступу до ВНЗ різні відхилення у
стані здоров’я спостерігаються у кожного другого підлітка. Це пояснюється
тим, що навчання у школі супроводжувалось дефіцитом рухової активності,
нервовим перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки учнями
великої кількості інформації. Одним зі шляхів вирішення дефіциту рухової
активності є підвищення уваги до фізичного виховання, пошук нових форм
та засобів навчання, впровадження в навчальний процес інноваційних
педагогічних технологій, які дозволяють удосконалити навчально-виховний
процес у відповідності до сучасних вимог. Використання сучасних
технологій на заняттях фізичної культури дає змогу викладачеві найбільш
якісно виконувати одну із важливих вимог до сучасного навчального процесу
у поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої моторної
компактності, динамічності, емоційності, які стимулюють інтерес студентів
до занять фізичними вправами.
Кардинальні зміни, що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності
суспільства, вимагають нових підходів до виховання та соціалізації
підростаючого покоління. Особливого значення набуває формування
гармонійно розвиненої, суспільно активної, фізично досконалої, здорової
особистості. Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком
фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань сучасного
суспільства. У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і
демократичних принципах, здоров'я людини є вищою цінністю,
найважливішим надбанням держави, воно – безперечний пріоритет, запорука
життєстійкості і прогресу суспільства.
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ПРОФЕСІЙНІ ЗДІБНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ ТА ЇХ
ЗВ’ЯЗОК ІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
Перехід України в сучасну економічну формацію вимагає врахування в
новому столітті багатьох складових, що пов’язані з функціонуванням багатьох
державних і комерційних структур. При цьому не можна не враховувати того,
що постійно мінливий світовий ринок є сильним стимулюючим фактором
вдосконалення системи підготовки персоналу.
Кризові економічні явища, з якими зіткнулась наша країна, призводить до
того, що змінюються як загальні, так і приватні стратегії, і підходи до
організації професійної діяльності.
Останнім часом в нашій країні відбувалися серйозні соціально –
економічні зміни. У сфері цих подій торгівля почала розвиватися швидкими
темпами. Цей процес триває і далі. У зв'язку з цим з'явилася жорстка
конкуренція між різними фірмами та організаціями, зайнятими в одній сфері
діяльності. Це в свою чергу призвело до конкуренції на ринку праці, оскільки
підвищуються вимоги до людей, які претендують на робочі місця [2].
Конкурентоспроможність працівника — це відповідність рівня
професійної підготовки вимогам ринку праці щодо здійснення певного виду
діяльності. Головними чинниками конкурентоспроможності працівника є:
працьовитість, творче ставлення до професії, здатність бути лідером,
неперервний саморозвиток, а головне — реалізація професійних та
особистісних якостей в реальних умовах праці, що базуються на теоретичних
знаннях і практичних навичках. Таку підготовку забезпечують професійні
навчальні заклади різних рівнів.
Професійні здібності працівника торгівлі ґрунтуються на знаннях
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фундаментальних, професійно – орієнтованих і гуманітарних наук, уміннях і
навичках виконувати професійні обов’язки. Крім цього, фахівець повинен на
високому рівні володіти власне професійною діяльністю в обраній галузі;
вміти проектувати свій подальший професійний розвиток; володіти навичками
морально-правової відповідальності за якість і результати своєї праці.
Важливим показником сформованості професійних якостей фахівця є
його професійне мислення. Нині професійне мислення фахівця, як правило,
розглядається у двох аспектах. У першому – коли молоді фахівці, які
приходять на нове місце роботи, прагнуть виявити здобутий професійнокваліфікаційний рівень. Тут йдеться про особливості мислення, які виявляють
його якісний аспект. В іншому – коли намагаються виразити особливості
власного мислення, зумовлені, передусім, характером професійної діяльності,
тут мається на увазі предметний аспект. Втім, поняття ―професійне мислення
вживається одночасно у двох окреслених значеннях [3].
У зв’язку із цим доцільно виділити такі професійні якості, які мають бути
притаманні висококваліфікованому торговельному робітнику :
1. Професійна компетентність — єдність теоретичної та практичної
готовності до здійснення професійної діяльності, яка проявляється в здатності
та готовності до реалізації завдань діяльності, що базується на знаннях та
досвіді, які отримані в процесі навчання й орієнтовані на успішну та
самостійну участь у цій професії.
Можна виділити такі види компетентності: професійну, соціальнокомунікативну та компетентність самоуправління.
До професійної компетентності належать такі складові: організація праці,
аналіз документації завдань діяльності, дотримання вимог виробництва,
оволодіння додатковими кваліфікаціями та професіями, високий рівень
культури праці.
До соціально-комунікативної компетентності належать такі здібності:
здатність до співпраці у професійному колективі, уміння ефективно
співпрацювати з членами виробничого колективу, здатність розв’язувати
конфліктні ситуації.
Компетентність самоуправління складають такі елементи: виявляти
ініціативу у виконанні завдань, уміння розмірковувати й оцінювати професійні
ситуації та проблеми, творчий характер мислення, здатність до управління
виробничим колективом
2. Здатність працівника пристосуватися до колективу, до змісту, умов та
режиму трудової діяльності; вміння швидко адаптовуватися до змін на ринку
праці та ефективно здійснювати професійні дії в складних умовах. Майбутній
працівник торгівлі, який здатний до мобільної адаптації, зможе ефективно
здійснювати свою професійну діяльність.
3. Готовність до професійної взаємодії. Професійна взаємодія тісно
пов’язана з комунікативною компетентністю. Саме за допомогою якісної
професійної комунікації буде успішно здійснюватися професійна взаємодія
між фахівцем сфери торгівлі та клієнтом. Комунікативна компетентність
включає в себе культуру спілкування, риторику мовлення, невербальне
мовлення.
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Основне завдання робітника цієї сфери — це торговельне обслуговування
населення, тому, крім професійних аспектів, варто значну увагу приділити
формуванню особистих якостей робітника торгівлі, а саме: пунктуальності,
тактовності, дисциплінованості, працелюбності, ініціативності, чесності,
порядності та ін [1, 2].
Дані
експериментальних
досліджень,
які
висвітлюють
міру
сформованості професійних здібностей майбутніх працівників торгівлі
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Міра сформованості професійних здібностей майбутніх працівників
торгівлі
Які професійні здібності
необхідні працівнику торгівлі?
Комунікабельність;
ввічливість; кмітливість;
працьовитість;
цілеспрямованість;
відповідальність; вміння
слухати; витривалість;
дисциплінованість;
наполегливість;стресостійкість;
практичність; вміння знайти
підхід до кожної людини;
організованість; креативність;
впевненість; сміливість/

ЗАПИТАННЯ
Які із них у Вас
сформовані?
У 33% досліджених
сформовані всі раніше
зазначені риси працівника
торгівлі, а у 67% – тільки
половина з перерахованих.

Які особистісні якості
будуть шкодити у
майбутній професійній
діяльності?
Лінь; впертість; мінливість;
грубість; зарозумілість;
незнання в своїй сфері
діяльності; нахабність;
егоїзм; сором’язливість;
занудство; конфліктність;
безвідповідальність;
скептицизм; повільність.

Отже, за даними таблиці 1 можна констатувати, що респонденти (а це
студенти третього курсу спеціальності «Товарознавство і комерційна
діяльність» ВТЕІ КНТЕУ пов’язують власну конкурентоспроможнісь із
набуттям важливих психологічних якостей. На основі самоаналізу вони ж
вважають, що значна їх кількість уже сформована (від 33% до 67%).
Полярний профіль представлений якостями, які суперечать моральній
вихованості. Таким чином, можна стверджувати, що майбутні фахівці
торговельної сфери в процесі власного професійного становлення доволі
самокритично оцінюють наявність професійних здібностей.
Отже, професійні здібності майбутніх працівників торгівлі є важливою
складовою успішного навчання та подальшої професійної діяльності.
Визначені вище професійні якості є основними в роботі працівника торгівлі.
Професійні якості перебувають у взаємозв’язку, впливають одна на іншу,
характеризуються взаємодією.
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ДЖЕРЕЛА МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА
Іслам – це одна з трьох найбільших світових релігій, що має значний
потенціал для свого поширення. За кількістю віруючих іслам стоїть на
другому місті після християнства. Найбільший інтерес серед релігійних
систем світу посідає, напевно, мусульманська правова система. Адже
протягом останніх десятиліть іслам вливає на різні сфери людської діяльності
в тому числі і на правову. Мусульманське право можна розглядати як
специфічну правову систему, що існує в рамках ісламської релігії, має
державний характер і тісно пов'язана з правом.
Мусульманська правова культура є актуальною для дослідників, адже
мусульманське право мало вплив на розвиток держав та права країн Сходу.
На сьогоднішній день не має єдиного визначення мусульманського права,
тому що зупиняючись на тих чи інших характерних його ознаках вчені
наводять найрізноманітніші визначення. Так, К. Цвайгерт і Х. Кетц
визначають: «Ісламське право (шаріат) є сукупністю норм або правил,
здобутих з божественного відкриття, якими зобов’язаний керуватися
віруючий мусульманин, якщо він хоче правильно виконувати свій релігійний
обов’язок» [1, c. 447]. Л. Р. Сюкіяйнен формулює мусульманське право як
систему діючих юридичних норм, що підтримуються державою і виражають
інтереси пануючих соціально-політичних сил [2, c. 5]. В енциклопедичному
довіднику «Правові системи країн світу» зазначається, що мусульманське
право це одна з основних правових систем (правових сімей) сучасності, як
комплекс соціальних норм, фундаментом і головною складовою частиною
якого є релігійні встановлення і приписи ісламу, а також органічно пов’язані
з ними і проникнуті релігійним духом моральні та юридичні норми
[3, c. 831].
У загальному вигляді мусульманське право визначають як релігійноправову систему, що регулює суспільні відносини всередині громади, яка
сповідує іслам.
Можна зауважити, що представники мусульманської правової традиції
намагаються не використовувати поняття «мусульманське право», надаючи
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перевагу терміну «ісламське право». Але основне питання стосується джерел
мусульманського права (шаріат): для одних шаріат це Коран і суна, інші
включають іджму і кияс.
Учені у складі мусульманського права виділяють дві взаємозалежні
норми:
- юридичні приписи Корану і суни – це збірник юридично значущих
переказів про вчинки і висловлювання пророка Магомета.
- норми, сформульовані мусульмансько-правовою доктриною на основі
«раціональних» джерел – одностайної думки найавторитетніших
правознавців («іджма»), висновки за аналогією («кияс»). Основними
нормами вважаються норми першої групи, особливо ті, що записані в Корані.
[4, c. 592].
Головним джерелом мусульманського права,його непохитною основою
є Коран. Це головна священна книга мусульман, в якій зібрані різноманітні
проповіді, обрядові та юридичні настанови, заклинання, молитви, усякого
роду повчальні розповіді та притчі, які були проголошенні Магомедом у
Мецці і Медині.
Упродовж багатьох століть Коран був для віруючих мусульман не тільки
релігійною книгою, а й джерелом їх життєвої мудрості.
Коран складається головним чином із положень, що стосуються
моральності і які мають занадто загальний характер, щоб бути точними і
целеспрямованими. Наприклад, Коран повчає мусульман висловлювати
співчуття хворим та незаможнім, чесно займатися підприємництвом, не
пропонувати суддям хабара, ухилятися від лихварства та азартних ігор.
Однак у ньому не зазначається, якими є правові санкції за порушення цих
заповітів, правила поведінки стосуються більшою мірою молитовних
ритуалів, поста і паломництва.
Суна – це друге джерело мусульманського віровчення та права. Суна –
це своєрідний підсумок тлумачення Корану. Суна (сона, сюна) – арабське
слово, яке означає «звичай», що склався в мусульманській спільноті стосовно
якого-небудь релігійного чи юридичного моменту. Суна містить мало норм
юридичного характеру, в ній переважають морально релігійні положення.
В шаріаті під суною визначають вчинки здійснення яких є бажанням, але
не обов’язком. Суна складається з двох частин: а) правила, які слід
виконувати постійно і які пропускаються лише в крайніх випадках; б)
правила, які виконуються не постійно. На відміну від Корану, який містить
висловлювання самого Магомета, Суна є збірником адаптів, традицій, що
стусуються дій та висловлювань самого пророка, відтворених і опрацьованих
рядом відомих на той час(VII – IX) богословів та юристів. Суна передавалася
з вуст у вуста послідовниками Магомета і була зафіксована вигляді хадісів
(розповідей) [5, с. 258].
Третім джерелом мусульманського права є іджма, яка складається з
узгоджених думок з релігійних і правових питань, які були висловлені
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прибічниками Магомета і впливовими правознавцями. З розвитком іджми
сформувалися нові норми, які вже не пов’язувалися з Магометом. Вони
передбачали правила поведінки і ставали обов’язковими для підтримки
юристів. Такий спосіб розвитку норм мусульманського права називався
«іджтіхад».
В іджмі з'явилася догма про непогрішність і єдність мусульманського
суспільства. Виражена вона від імені Аллаха двома положеннями:
1) «Моя община ніколи не ухвалить помилкове рішення»;
2) «Те, що мусульмани вважають справедливим, справедливе й в очах
Аллаха».
Обов’язковою умовою прийняття іджми всією мусульманською
спільнотою є її обґрунтування на основі першоджерел ісламу — Корані і
Суні.
Сьогодні іджма є єдиною догматичною основою мусульманського права.
Сучасний суддя шукає мотиви для рішення не в Корані, а в книгах, де
викладені рішення, освячені іджмою [4, с.594].
Кияс – одне з найбільш спірних джерел мусульманського права. Кияс –
це роз’яснення справ за аналогією, яке дозволяє швидко врегулювати нові
суспільні взаємини. Судження за аналогією - це засіб тлумачення випадків із
життя пророка, його висловлень або мовчанки, які можна застосувати до
вирішення знову виникаючих конкретних ситуацій. За допомогою судження
за аналогією, виходячи із нормативних розпоряджень Корану і суни,
пропонувалося рішення для даного конкретного випадку, тобто тлумачення і
застосування права. Отже, мусульманське право засноване на принципі
авторитету.
Кияс сприяв як заповненню прогалин у нормативних розпорядженнях
Корану і суни, так і усуненню наявних у них значних суперечностей.
Іджма і кияс стали результатом діяльності сунітських і шиїтських
правових шкіл, які справили значний вплив на еволюцію мусульманського
права [4, с.594].
Шаріат допускає місцеві звичаї, як додаткове джерело права, що не
ввійшли в саме мусульманське право, але не суперечать його принципам і
нормам. Також існують правові звичаї, що склалися в самому арабському
суспільстві, а також у численних народів, підкорених внаслідок арабських
завоювань.
Узагальнюючи сказане, можна дійти висновку, що право
мусульманських країн має різні джерела (Коран, суна, іджма, кияс, звичай,
закон). Ці джерела є особливим видом норм, які закріплені у релігійних
текстах і є загальнообов’язковими. Мусульманське право наслідує створені у
VII ст. правила повсякденної поведінки правовірного народу. Воно відіграє
важливу роль у регулюванні суспільних відносин мусульман і є невід’ємною
частиною їхнього життя.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ПОВ’ЯЗАНИХ З
ХУЛІГАНСТВОМ
Завданням кримінального законодавства є охорона прав і свобод людини
і громадянина, власності, громадського порядку і безпеки, навколишнього
природного середовища, конституційного устрою України від злочинних
посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також попередження
злочинів. Для виконання цих задач КК України встановлює підстави та
принципи кримінальної відповідальності, визначає, які суспільно-небезпечні
визнаються злочинами, встановлює покарання та інші заходи кримінальноправового характеру за вчинення злочину. Саме тому, одним із головних
завдань, що стоять перед правоохоронними органами, являється
встановлення особи, що вчинила злочин та притягнення його до
кримінальної відповідальності. При цьому необхідно точно встановити, яке
саме суспільно-небезпечне діяння було вчинено і якою статтею КК України
воно передбачено. Процес встановлення точної відповідності вчиненого
діяння з ознаками складу злочину називається кваліфікацією злочину.
Питання щодо кваліфікуючих ознак складів злочинів взагалі та
хуліганства зокрема розглядалися у роботах таких вітчизняних дослідників
як М.І. Бажанов, В.К. Грищук, І.М. Даньшин, М.Й. Коржанський, Л.О.
Кузнецова П.С. Матишевський, В.О. Навроцький, М.Л. Наклович, В. В.
Налуцишин, А. В. Савченко, С.С. Яценко та інших. Але багато питань з цієї
проблематики залишаються поки не вирішеними та потребують відповідної
уваги науковців.
Правильна кваліфікація злочинів – необхідна умова забезпечення
законності в боротьбі зі злочинністю. В свою чергу неправильна кваліфікація
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веде до порушення прав і законних інтересів як держави, так і окремих
громадян, перешкоджає нормальному здійсненню правосуддя, підриває
авторитет органів розслідування і суду, а в кінцевому підсумку – авторитет
держави [1].
У слідчій і судовій практиці при кваліфікації діянь, пов’язаних із
знищенням чи пошкодженням чужого майна, виникає чимало спірних
питань, які не отримали належного висвітлення в науковій літературі.
Відсутні чіткі критерії щодо співвідношення злочинів, об’єктивна сторона
яких характеризується знищенням або пошкодженням майна (виступає
формою об’єктивної сторони), з суміжними злочинами, у яких знищення або
пошкодження є способом або наслідком.
Як показує аналіз колишнього та чинного вітчизняного законодавства, а
також законодавства зарубіжних країн, віднесення тих або інших обставин,
до цієї або іншої категорії кваліфікуючих ознак хуліганства залежить як від
конструкції статті в цілому, так й від ознак її основного складу зокрема. Так,
відповідно до ч. 1 ст.296 КК України чинної редакції ознаками основного
складу хуліганства передбачається наступне: «Хуліганство, тобто грубе
порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства,
що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом». До
звичайних кваліфікуючих ознак відповідно до ч.2 ст.296 КК віднесені ті самі
дії, вчинені групою осіб; до особливо кваліфікуючих ознак відповідно до ч. 3
ст.296 КК – дії, передбачені частинами першою або другої цієї статті, якщо
вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов’язані з
опором представникові влади або представникові громадськості, який
виконує обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам,
які припиняли хуліганські дії; до винятково кваліфікуючих ознак відповідно
до ч.4 ст.296 КК – дії, передбачені частинами першою, другою або третьою
цієї статті, якщо вони вчинені Із застосуванням вогнепальної або холодної
зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь
заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень [2].
Так, відповідно до ч. 1 ст.296 КК України кримінально караним
хуліганством визначається лише таке, що супроводжувалось особливою
зухвалістю або винятковим цинізмом. Наприклад, насильством із завданням
потерпілій особі побоїв або заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням
над нею, знищенням чи пошкодженням майна, зривом масового заходу,
тимчасовим припиненням нормальної діяльності установи, підприємства чи
організації, руху громадського транспорту тощо, або таке, яке особа
тривалий час уперто не припиняла; хуліганством, яке супроводжувалось
винятковим цинізмом, можуть бути визнані дії, поєднані з демонстративною
зневагою до загальноприйнятих норм моралі, наприклад, проявом
безсоромності чи грубої непристойності, знущанням над хворим, дитиною,
особою похилого віку або такою, яка перебувала у безпорадному стані
[3, с. 53].
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Перша кваліфікуюча ознака, яка встановлена у ч.2 ст.296 чинного КК
України і передбачена окремо від інших кваліфікуючих ознак у самостійній
частині статті, є вчинення хуліганства групою осіб. Виникає питання щодо
доцільності виокремлення у самостійну частину статті цієї кваліфікуючої
ознаки у ст.296 КК України і штучного порушення за рахунок цього відомої
тріади поділу хуліганства на просте, злісне та особливо злісне.
Крім того, у кримінально-правовій науці виникають чисельні дискусії
щодо тлумачення цієї кваліфікуючої ознаки та кваліфікації хуліганських дій
вчинених групою осіб. Справа у тому, що відповідно до ч. 1 ст.28 КК
України злочин вважається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому
брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між
собою. Тому одразу ж виникає питання стосовно кваліфікації хуліганства
вчиненого за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи
злочинною організацією.
Також дискусійною кваліфікуючою ознакою хуліганства, що
передбачена ч. 4 ст. 296 КК, є застосування вогнепальної або холодної зброї
чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь
заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Таке застосування
вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета полягає у фактичному їх
використанні для спричинення шкоди здоров’ю та заподіяння тілесних
ушкоджень, використанні бойових властивостей вогнепальної зброї,
направленні такої зброї на особу, здійсненні пострілу в сторону потерпілого,
намаганні завдати ударів ножем потерпілому, киданні ножа з метою
ураження потерпілого, приставлянні ножа (його колото-ріжучої частини) до
тіла потерпілого. Ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за
допомогою названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні
ушкодження або коли використання цих предметів під час учинення
хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я
громадян [1].
Адже, потрібно мати на увазі, що диспозиція ч. 4 ст. 296 КК (в редакції
2001 р.) на відміну від диспозиції ч. 3 ст. 206 КК (в редакції 1960 р.) не
містить такої кваліфікуючої ознаки хуліганства, як спроба застосування
вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально
пристосованого або заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних
ушкоджень. Тому однієї погрози застосування зброї або іншого предмета,
спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для зазначеної
мети, навіть підкріпленої їх демонстрацією, недостатньо для кваліфікації дій
за ч. 4 ст. 296 КК.
Таким чином, суди мають відрізняти хуліганство від інших злочинів
залежно від спрямованості умислу, мотивів, цілей винного та обставин
учинення ним кримінально караних дій.
Дії, що супроводжувалися погрозами вбивством, завданням побоїв,
заподіянням тілесних ушкоджень, вчинені винним щодо членів сім'ї, родичів,
знайомих і викликані особистими неприязними стосунками, неправильними
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діями потерпілих тощо, слід кваліфікувати за статтями КК України, що
передбачають відповідальність за злочини проти особи. Як хуліганство
зазначені дії кваліфікують лише в тих випадках, коли вони були поєднані з
очевидним для винного грубим порушенням громадського порядку з мотивів
явної неповаги до суспільства та супроводжувались особливою зухвалістю
чи винятковим цинізмом.
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ПОДАТКУ
На сучасному етапі розвитку господарювання земля постає перед нами
як предмет купівлі-продажу, тобто товар на ринку земельних ресурсів.
Внаслідок реалізації власності на землю формується особливий вид доходу,
який називають земельною рентою. Цікаво, що в економічно розвинутих
країнах (США, Канада, Франція, Німеччина та ін.) ціну землі визначають на
підставі оптимального терміну оренди, середньої облікової ставки
банківського довгострокового кредиту за курсом і чистого прибутку
(доходу), який отримують від реалізації основних сільськогосподарських
культур [1, с. 391]. Вагомий внесок у розвиток даної сфери зробили праці
таких відомих економістів як А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, В. Лаунхардт, М.
Туган-Барановський, А Маршал, В. Петі, А. Тюрго, а також вітчизняні
економісти: А. Даниленко, С. Добряк, І. Колесник, Є. Майовець, В. МесельВеселяк, В. Новаковський, І. Михасюк, Л. Паламарчук, П. Саблук, В.
Трегобчук, А. Третяк, М. Федоров, М. Юрчишин. Проте дискусії з приводу
даного питання тривають і по сьогоднішній день.
Рента – це особливий вид стабільного доходу, отримуваного від
капіталу, землі, майна, цінних паперів тощо, не пов'язаного з
підприємницькою діяльністю. Рента існує в різних формах. Так,
землевласники отримують земельну ренту, основні форми якої –
диференціальна, абсолютна, монопольна; власники корисних копалин –
ренту за особливі умови їх використання; домовласники – за приміщення у
престижних і вигідних районах міста та ін. [2, с. 195].
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Земельна рента є найдавнішою, в силу того, що вона виникла ще за часів
землеробських та скотарських племен. Вважається, що вони використовували
найбільш родючі землі та пасовища з метою отримання додаткового
продукту у натуральній формі, а також частково обмінювалися між собою
залишками продукції. Проте саме з приводу земельної ренти науковці досі не
можуть досягти консенсусу. Прихильники трудової теорії власності в силу
своїх переконань вважають земельну ренту продуктом праці, а інші
економісти – породженням природи, проте обидві сторони безспірно
визнають роль людського та природнього факторів.
Загалом, ренту можна поділити на наступні різновиди:
1. Абсолютна земельна рента – це рента, яка зумовлена монополією
приватної власності на землю, утворюється в наслідок встановлення
державою (як її власником) ціни та податку на землю.
2. Монопольна земельна рента – це вид ренти, що виникає за рахунок
суспільства та становить завищену вартість та довільну ціну, становить
різницю між монопольно високою ціною на рідкісний продукт та його
суспільною вартістю.
3. Диференційована земельна рента принципово відрізняється від
абсолютної та монопольної, вона характеризується відмінностями в
природних умовах, які призводять до того, що за однакових витрат на різних
за якістю і розташуванням землях створюється різний обсяг продукції, а
відповідно, й неоднаковий додатковий дохід, що й є матеріальною основою
ренти [3, с. 130].
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства право на користування
земельними ресурсами згідно чинного законодавства мають усі фізичні та
юридичні особи України, а також іноземці, особи без громадянства, іноземні
юридичні особи, міжнародні об’єднання та організації та іноземні держави.
Користування земельними ресурсами може відбуватися на умовах постійного
користування, оренди та права власності. У нашій державі закріплена основа
платного використання землі. Згідно статті 269 Податкового кодексу України
платниками податків є: 1) власники земельних ділянок, земельних часток
(паїв); 2) землекористувачі. В свою чергу частина перша статті 271 зазначає,
що базою оподаткування являються:
1.
нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням
коефіцієнта індексації;
2.
площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не
проведено.
Частина друга даної статті зазначає: «Рішення рад щодо нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених
пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому
планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін
(плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються
не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом»
[4].
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Загалом на теренах нашої держави не встановлена єдина
загальнообов’язкова ставка земельного податку. Встановлення податкової
ставки відбувається на рівні органів місцевого самоврядування та не повинна
перевищувати 0,3 % від розміру нормативної грошової оцінки. Що загалом є
позитивним явищем для нашої держави. Проте, як показує досвід, у силу
присутності корупції в окремих випадках відбувається заниження розміру
податкової ставки. Але головною проблемою земельного податку, на мою
думку, являється відсутність конкретно визначених напрямків використання
коштів, залучених від сплати земельного податку, чітко визначених норм
оплати земельного податку при відсутності попередньо проведеної
нормативно грошової оцінки. Сам факт проведення нормативної грошової
оцінки має багато недоліків, наприклад: залишається не врахованою реальна
динаміка собівартості вирощування сільськогосподарської продукції, що
призводить до спотворення землеоціночних показників; викликають сумніви
актуальність коефіцієнту норми рентабельності та терміну капіталізації
рентного доходу; не відповідність строків проведення оцінки; не передбачена
процедура визначення і затвердження нормативів проведення оцінки.
Враховуючи все вище зазначене та той факт, що
землі
сільськогосподарського призначення в загальній структурі земельного фонду
України займають близько 69 %, а одним із головних джерел надходжень до
місцевих бюджетів (згідно Бюджетного кодексу України) є податок на майно,
цілком зрозумілою є важливість виявлення та усунення проблем земельного
податку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТА МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ ЇЇ
ОБСЯГІВ
На сучасному етапі розвитку суспільства таке явище, як тіньова
економіка беззаперечно існує в усьому світі. Проте, варто зауважити, що у
різних країнах вона по-різному впливає на розвиток соціально-економічних та
політичних процесів.
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Загалом у світовій економічній практиці прийнято вважати, що масштаби
тіньової економіки у розмірах 5-10% ВВП не мають істотного впливу на
соціально-економічні процеси у суспільстві, не викликають суттєвих
порушень в економіці і вважаються припустимими. При розмірах тіньового
сектору в 30-50% ВВП настає критична маса, перевищення якої свідчить про
функціонування у країні відтворювальної системи тіньових економічних
відносин [1, ст.7]. За умов значного розширення тіньової економіки також
часто спостерігається розбалансованість окремих сфер економіки, зниження
керованості суспільством, підвищення криміналізації.
Дослідженням даної теми займалася велика кількість вчених, серед них
Базилевич В. Д., Варналій З. С., Харазішвілі Ю., Дж. Томас та інші. Проте,
західні вчені рекомендують використовувати визначення, наведене Е.
Фрейгом: "тіньова" економіка – це економічна діяльність, яка з яких-небудь
причин не враховується офіційною статистикою і не потрапляє до ВВП. [2, с.
120].
Особливістю дослідження даного сектору економіки є структурний підхід
до оцінки її рівня, який передбачає, що оцінювати та скорочувати вплив
тіньової економіки потрібно залежно від її структурних елементів
(«прихована», «неформальної» та «нелегальної» тіньових економік).
«Прихована» економіка – законна економічна діяльність, яка приховується або
применшується з метою ухилення від сплати податків. Для її розрахунку
пропонують використовувати електричний метод Лацко, суть якого полягає у
розрахунку
об’єму
спожитої
домогосподарствами
електроенергії.
«Неформальна» економіка – діяльність з виробництва продукції в домашніх
господарствах, індивідуальними виробниками, яка не реєструється, не
підлягає оподаткуванню (приватне перевезення, будівництво, ремонт будинку,
дачі та ін.). Для розрахунку цього виду тіньової економіки пропонують
використовувати метод економетричного моделювання, суть якого полягає
безпосередньо у визначенні основних причин, які сприяють появі та розвитку
нелегальної економічної активності. «Нелегальна» (або підпільна) економіка –
діяльність, заборонена законом (наркобізнес, проституція, контрабанда,
торгівля зброєю, людьми та ін.). Відповідно для її розрахунку пропонують
використовувати метод, пов’язаний із дослідженням динаміки злочинів.
Оскільки структурні частини складають єдність одного цілого, то відповідно
обсяг "тіньової" економіки – це сума трьох структурних частин [3, ст. 50].
Загалом існує велика кількість методів розрахунку рівня даного сектору
економіки, закріплені законодавством України, серед яких:
1) “витрати населення – роздрібний товарооборот”
2) фінансовий метод
3) монетарний метод
4) метод збитковості підприємств
5) розрахунок інтегрального показника рівня тіньової економіки.
Обчислення рівня тіньової економіки за методом “витрати населення –
роздрібний товарооборот” передбачає виявлення наявності значного
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перевищення матеріальних витрат домогосподарств на придбання товарів над
загальним обсягом реалізації товарів учасниками легального сектору
економіки. Дані щодо витрат домогосподарств отримуються за допомогою
вибіркового статистичного спостереження виключно на добровільних засадах,
а дані реалізації продукції підприємства є частиною обов’язкової статистичної
звітності [4, ст. 2-4].
Обчислення рівня тіньової економіки за фінансовим методом передбачає
визначення тенденції зміни пропорцій між вартістю товарів, робіт і послуг,
використаних у процесі виробництва, та валовим доходом підприємств
(господарських об’єднань), установ, організацій (далі – підприємства) у країні
в цілому або в і-му виді економічної діяльності [4, ст. 4-7].
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зазначає, що у І
півріччі 2016 року економіка країни функціонувала в умовах активного
проведення політики дерегуляції підприємницької діяльності, що обумовило
збереження позитивної тенденції до скорочення рівня тіньової економіки. За
попередніми розрахунками у І півріччі 2016 року рівень тіньової економіки
склав 38% від офіційного ВВП, що на 4 в.п. менше порівняно з показником
відповідного періоду 2015 року. Відповідно до рейтингу Doing Business-2017
Україна посіла 80 місце серед 190 країн; у рейтингу Doing Business-2016,
уточненому відповідно до методології, застосованій цьогоріч, Україні
належало 81 місце серед 189 країн). За методом збитковості підприємств
зменшення рівня тіньової економіки склало 13 в.п. (до 27% від обсягу
офіційного ВВП). Монетарний метод показав зменшення рівня тіньової
економіки на 7 в.п. (до 30% від обсягу офіційного ВВП). Електричний метод
зафіксував зменшення рівня тіньової економіки на 3 в.п. до 32%. За методом
“витрати населення – роздрібний товарооборот” рівень тіньової економіки
порівняно з І півріччям 2015 року залишився незмінним (53% від обсягу
офіційного ВВП) [5].
Тенденція до зменшення рівня тіньового сектору за підсумком І півріччя
2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року спостерігалася в усіх
основних агрегованих ВЕД (за виключенням ВЕД “Сільське, лісове та рибне
господарство”3 ): в оптовій та роздрібній торгівлі – на 15 в.п., у переробній
промисловості – на 14 в.п., у будівництві – на 13 в.п., у ВЕД “Операції з
нерухомим майном” – на 12 в.п., у добувній промисловості – на 11 в.п., у
транспорті – на 6 в.п., у ВЕД “Фінансова та страхова діяльність” – на 5
відсоткових пунктів. Змінився розподіл сфер діяльності за величиною частки
тіньового сектору порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Найбільший
рівень “тіні” за підсумком І півріччя 2016 року зафіксовано у ВЕД “Фінансова
та страхова діяльність” – 58% від рівня офіційного ВДВ даного ВЕД. Доволі
великим залишився рівень тіньового сектору у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів (52% від рівня офіційного ВДВ даної галузі), що
обумовлено, насамперед, високим рівнем монополізації ринку, а також тим,
що частина підприємств даного ВЕД знаходиться на території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Найменший
рівень “тіні” традиційно показав ВЕД “Сільське, лісове та рибне
господарство” (9% від рівня офіційного ВДВ даної галузі) [5].
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Отже, за наведеними даними статистичними даними ми спостерігаємо
незначне зниження тіньового сектору економіки порівняно з попереднім
роком, проте порівняно з іншими країнами світу най потрібно докласти ще
масу зусиль для зменшення рівня даного сектору економіки.
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В
КОНТЕКСТІ КАР’ЄРНОГО ДОМАГАННЯ
Сучасні соціальні умови активізують ті психологічні механізми
професійного самовизначення студента, які зумовлені внутрішньою потребою
бути конкурентноздатним на ринку праці. Останнє употужнює прагнення до
самовдосконалення та професійної самореалізації, які здійснюються на базі
високого рівня розвитку професійного самовизначення. Так, у змістовому
компоненті професійного самовизначення студентів діє механізм рефлексії
професійного “Я”, у ціннісно-цільовому – механізм цілевизначення щодо
професійної діяльності, у регулятивно-поведінковому – механізм
саморегуляції поведінки відповідно до реалізації професійних планів. Ця
гіпотеза випливає з аналізу наукових праць таких дослідників, як:
Боришевський М.Й., Титаренко Т.М., Гупаловської В.А., Кучеренка Є.В.,
Максименка С.Д., Сорочинської В.Є., Хьєл Л., Зінгер Д.
Отже, вітчизняні та зарубіжні вчені стверджують, що початковим
моментом активності особистості на шляху досягнень і самореалізації є
домагання, що обґрунтовує актуальність їх вивчення в контексті життєвого
шляху та професійних перспектив особливо студентської молоді.
Т. Титаренко життєві домагання розглядає як “комплекс вимог, очікувань,
бажань, надій особистості щодо власного життя та майбутнього. Це –
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очікування в майбутньому такої самореалізації, яка задовольняла б як плани
особистості, так і потреби суспільства, забезпечувала б стійку самоповагу та
визнання інших” [6, с.16].
Сформованість усвідомлених професійних домагань
допоможе
окреслити, спланувати, а якщо треба, й відкоригувати свої дії на шляху
професійного просування. У контексті сказаного К. Абульханова-Славська
зазначає, що домагання – більш узагальнений механізм особистості, ніж її
мотиви, і різниця між мотивацією та домаганнями полягає в тому, що
мотивація – це те, на що спрямовані потреби (тобто їхня предметна
спрямованість), а домагання виражають ціннісну характеристику і самого
суб'єкта, і його життя, відповідають його сенсові [1,с.58]. Результати
досліджень Р. Немова і Ю. Синягіна дають змогу припустити існування
залежності між рівнями домагань і психологічним благополуччям, оскільки
збільшення середньо-групових значень рівня домагань в розвиненому
колективі підвищує ефективність його діяльності загалом та сприяє створенню
доброзичливої ділової атмосфери [5,с. 19].У такий спосіб кар'єрні домагання
спонукають до виконання саме тієї діяльності та до досягнення саме тих її
результатів, які є ціннісними для молодої людини і які відповідають саме її
домаганням.
Звернення до характеристики поняття “кар’єра” переконує у тому, що
сутнісною складовою у цьому процесі є рух уперед, успішне вдосконалення
способу життєдіяльності [4, с. 29]. У широкому розумінні, це передусім
професіоналізм, досягнення людиною особливого визнання як професіонала з
гармонійно розвиненими особистісними якостями (Ю. Юкке, А. Маркова), у
яких відображені ціннісні пріоритети особистості. У вузькому розумінні,
кар’єра є посадовим просуванням, коли переважає не оволодіння рівнем
професіоналізму, а досягнення визначеного статусу в службовій ієрархії.
Кар’єру можна розглядати і як індивідуально усвідомлені судження та
відповідну позицію щодо трудового майбутнього у вимірі поступового
службового просування, зростання кваліфікаційних можливостей та розмірів
винагороди (А. Толстая) [7, с. 64].
Кар'єрне зростання – це методи і дії, які людина може застосувати для
досягнення намічених професійних цілей. Найбільш ємним є визначення
кар’єри як “... безперервного процесу успішного професійного просування,
професійного зростання, перехід від одних рівнів професіоналізму до інших”
[3, с. 6].
Отже, сутнісна характеристика поняття вміщує соціально задані
компоненти та їхнє індивідуальне переосмислення, що трансформується в
життєві наміри, конкретні цілі та пошук способів їхньої реалізації. У цьому
зв’язку актуалізується проблема соціальних переміщень, що об’єднує поняття
“професійна кар’єра” та “професійне зростання”. Останнє орієнтує не лише на
рівень досягнень, але передбачає врахування темпу, швидкості посадового
просування. У цьому зв’язку доречно відзначити зацікавленість студентів
вищих закладів освіти кар’єрним зростанням. За нашими даними, 39,4%
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опитаних студентів пов’язали кар’єру із матеріальним добробутом; 38,7% – із
соціальним статусом і можливими пільгами; 15,5 % – із досягненням
максимальних професійних результатів; 9,9% – із можливістю займатися
вибраною сферою діяльності; 4,5% – із соціальним визнанням. Отже, можна
констатувати загальну позитивну тенденцію студентів до кар’єрного
зростання, хоча значний відсоток респондентів усе-таки орієнтований на
зовнішні параметри престижності.
Намагання майбутніх фахівців досягти професійної самореалізації на
основі усвідомлення перспектив кар’єрного зростання, на думку В.
Сорочинської, має базуватись на виробленні певних якостей, таких як:
психологічна мобільність, що дозволяє людині ухвалювати рішення в різних
ситуаціях професійного вибору; готовність до самостійної, активної
пізнавальної, а отже й дослідницької діяльності у процесі вирішення
навчальних та професійних завдань; володіння техніками самопізнання й
саморозвитку для формування конкурентоспроможності на ринку праці;
гнучке планування власної життєвої та професійної стратегії.
Аналіз ролі кар’єрних домагань у професійній самореалізації особистості
дає змогу зробити такі висновки:
- кар’єрні домагання уособлюють той рівень професійних досягнень,
якого майбутній фахівець прагне досягти в майбутньому;
- кар’єрні домагання молодої людини безпосередньо пов’язані зі
стратегією їх реалізації, яка характеризується параметрами активності,
тривалості,
реалістичності,
оптимістичності,
диференційованості
й
узгодженості;
- завдяки стимулюючій, оцінній функціям та функціям самоконтролю
кар’єрні домагання є рушійним механізмом професійної самореалізації
особистості.
Отже, процес професійної самореалізації пов'язаний з перспективами
професійного шляху та орієнтований на реалізацію професійного потенціалу,
змістовою характеристикою якого постають кар’єрні домагання. Кар’єрне
просування функціонує в межах соціокультурної парадигми, що систематизує
цей процес і підпорядковує його загальним законам соціальної стратифікації.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МОЛОДІ ЯК ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Сьогоднішня молодь – майбутній економічний, науковий і культурний
потенціал нашої країни, а тому охорона здоров’я молоді, забезпечення їх
захисту та розвитку є пріоритетом державної політики України.
Важливе завдання фізичної культури міститься в виробленні у молодих
людей відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих
як до найвищих суспільних і національних цінностей, виховання здорового
способу життя та культури поведінки.
Метою даного дослідження є аналіз існуючих здоров’язберігаючих
звичок у компетентності молоді.
Здоров'язберігаючу компетентність розуміють як інтегральну якість
особистості, яка проявляється у загальній здатності та готовності до
здоров'язберігаючої діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь,
навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження
фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я – свого та оточення.
Вона охоплює низку життєвих навичок (компетентностей), що сприяють
здоровому способові життя.
Життєві навички, що сприяють фізичному здоров'ю: навички
раціонального харчування (дотримання режиму харчування; уміння складати
харчовий раціон, враховуючи реальні можливості та користь для здоров'я;
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вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів); навички
рухової активності (виконання ранкової зарядки; регулярні заняття фізичною
культурою, спортом, руховими іграми, фізичною працею); санітарно-гігієнічні
навички (навички особистої гігієни; уміння виконувати гігієнічні процедури:
догляд за шкірою, зубами, волоссям тощо); режим праці та відпочинку (вміння
чергувати розумову та фізичну активності; вміння знаходити час для
регулярного харчування й повноцінного відпочинку).
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров'ю: навички
ефективного спілкування (уміння слухати; уміння чітко висловлювати свої
думки; уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги та звинувачень;
володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо); адекватна
реакція на критику; уміння просити про послугу або допомогу); навички
співчуття (уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей; уміння
висловити це розуміння; уміння зважати на почуття інших людей; уміння
допомагати та підтримувати); навички розв'язування конфліктів (уміння
розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів; уміння розв'язувати
конфлікти поглядів на основі толерантності; уміння розв'язувати конфлікти
інтересів за допомогою конструктивних переговорів); навички поведінки в
умовах тиску, погроз, дискримінації (навички впевненої (адекватної)
поведінки, зокрема й застережливих дій щодо ВІЛ-СНІДу; уміння розрізняти
прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛінфікованих і хворих на СНІД; уміння обстоювати свою позицію та
відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов'язаних із залученням
до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин; уміння уникати
небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля); навички спільної діяльності
та співробітництва (уміння бути "членом команди"; уміння визнавати внесок
інших у спільну роботу; уміння адекватно оцінювати свої здібності та свій
внесок у спільну діяльність).
Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров'ю:
самоусвідомлення та самооцінка (уміння усвідомлювати власну унікальність;
позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;
адекватна самооцінка: уміння реально оцінювати свої здібності й можливості,
а також адекватно сприймати оцінки інших людей); аналіз проблем і
прийняття рішень (уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;
здатність сформулювати декілька варіантів розв'язання проблеми; уміння
передбачати наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей; уміння
оцінювати реальність кожного варіанта, враховуючи власні можливості та
життєві обставини; здатність вибирати оптимальні рішення); визначення
життєвих цілей та програм (уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми
потребами, нахилами, здібностями; уміння планувати свою діяльність,
враховуючи аналіз можливостей і обставин; уміння визначати пріоритети й
раціонально використовувати час); навички самоконтролю (уміння правильно
виражати свої почуття; уміння контролювати прояви гніву; уміння долати
тривогу; уміння переживати невдачі; уміння раціонально планувати час);
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мотивація успіху та тренування волі (віра в те, що ти є господарем свого
життя; установка на успіх; уміння зосереджуватися на досягненні мети;
розвиток наполегливості та працьовитості).
Серед усіх чинників, які так чи інакше впливають на стан як фізичного,
так і психічного здоров’я молоді, найважливішою є поведінка. Цей показник
перевищує вплив спадковості, навколишнього середовища та якості медичної
допомоги. Найважчі хвороби пов’язані з індивідуальними звичками, особливо
постійними, які в сукупності називають способом життя.
Поведінка людини дуже важлива для здоров’я, впливає на нього
безпосередньо, через спосіб життя або опосередковано – через економічні та
соціально-економічні умови, які, безперечно, є основою здоров’я. Щоб
вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля з боку як самої людини, так
і сім’ї та суспільства.
Проблеми здоров’я та здорового способу життя наголошують на
необхідності виховання свідомого ставлення до власного здоров’я у молоді,
створенні здоров’язбережувального освітнього та виховного середовища і
широкому застосуванні здоров’язбережувальних технологій.
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Функціонування підприємств в умовах ринкової економіки вимагає використання механізмів, суттєво відмінних від тих, що їх використовували в
період існування централізованої планової економіки. Зважаючи на те, що
економіка України все більше і більше набирає ознак ринкової економіки,
підприємства намагаються всіляко пристосуватися до цих змін та підвищити
свою конкурентоспроможність. Одним із найактуальніших таких способів є
інтернаціоналізація діяльності.
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Світовий ринок варто відрізняти від національних ринків окремих країн,
оскільки він охоплює торгівлю значної частини країн світу. З-поміж іншого,
йому характерні наступні ознаки:
− по-перше,
обумовленість
міждержавними
кордонами
та
зовнішньоекономічною політикою окремих країн;
− по-друге, регулювання системою світових цін;
− по-третє, доповненість ринку товарів ринком послуг, зокрема торгівлею
ліцензіями;
− по-четверте, нерівномірність росту як торгівлі окремих країн, так і усього
світового товарообігу.
Світовий ринок розвивається в умовах гострої конкурентної боротьби.
Активну роль у ній відіграють ті держави, які не лише вживають заходів
щодо захисту національного ринку від ввозу товарів ззовні, але і проводять
політику, спрямовану на форсування експорту товарів власного виробництва.
За тих умов одним із головних напрямів забезпечення успішного
розвитку підприємства є максимізація його економічного потенціалу. Під
економічним потенціалом розуміємо сукупність наявних та залучених
ресурсів. Підприємства, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність,
висувають особливі вимоги до кількісного та якісного складу сукупних
ресурсів, що вони ними послуговуються. Виходячи з цього, експортний
потенціал підприємства можемо окреслити як сукупний обсяг накопичених
ресурсів, які забезпечують йому стійке функціонування в умовах
зовнішнього ринку.
Поняття експортного потенціалу характеризується не тільки
можливістю залучення в процес виробництва всіх наявних ресурсів при
дотриманні їх оптимальних пропорцій при фіксованих умовах
господарювання, але і певним запасом ресурсів, які знаходяться в резерві і не
задіяні в процесі виробництва та реалізації продукції. Даний резерв
використовується як для адаптації підприємства до можливих змін умов на
протязі виробничого циклу, так і для відновлення системи в оптимальних
структурних пропорціях на довшу перспективу. Тобто для забезпечення
стійкого розвитку підприємства на зовнішньому ринку потрібно виключати з
процесу виробництва певну частину ресурсів (свідомо йти на зниження
експортного потенціалу) для створення адаптаційних механізмів адекватного
реагування на коливання зовнішніх умов функціонування.
Підприємство стає суб’єктом світової економіки, коли починає діяти на
іноземному ринку. Воно починає діяльність щодо інтернаціоналізації (виходу
на зовнішній ринок) з декількох причин. По-перше, йдеться про ринкові
причини, серед яких – брак розвитку на внутрішньому ринку, невикористані
виробничі потужності, олігополістична структура внутрішнього ринку, яка
затримує розвиток конкуренції, інтеграційні процеси, які притягують
закордонних інвесторів, ефект наслідування. До ринкових причин відносять
також так звані Push-мотиви, тобто ті, котрі виштовхують підприємство на
зовнішній ринок та Pull-мотиви, котрі притягують підприємства на зовнішні
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ринки. По-друге, – це можливість скоротити витрати (дешева робоча сила на
ринку іншої країни, низькі податки, низькі проценти по кредитах, звільнення
від сплати мита). По-третє, – це кращі умови постачання (кращий доступ до
сировини та нових технологій). По-четверте, – це політичні причини
(стабільність економічної політики, стабільність законів, легкість грошових
переказів, позитивна торгова політика, безпека діяльності) [1].
З огляду на постійну змінюваність зовнішніх ринків, набуття ними
нових характерних ознак, їх дослідження вимагає подальшого вивчення та
аналізу. Більшість спеціалістів з міжнародної торгівлі фокусують свою увагу
переважно на діяльності великих корпорацій. Але підвищення рівня
українського експорту, що спостерігаємо останнім часом, було спричинене
переважно невеликими підприємствами, діяльність яких, відповідно, і
потребує найбільшої уваги.
Безперечно, перед тим, як прийняти рішення про вихід на міжнародний
ринок, підприємство має ґрунтовно проаналізувати сильні та слабкі сторони
своєї діяльності і лише після цього дослідити можливості ринків інших країн.
Зробити це, на думку фахівців, краще у шість кроків [2].
Крок 1. Аналіз експорту схожих товарів. На даній стадії варто
опрацювати наявні дані та результати досліджень експорту аналогічних
товарів. Це прекрасний індикатор ринкового експортного потенціалу. Варто
також звернутися до урядових інституцій, які нададуть доречну та корисну
інформацію, а також допоможуть отримати доступ до програм, які надають
допомогу у міжнародній торгівлі тими чи іншими товарами. Але тут
потрібно звернути увагу на те, чи дані включають в себе тільки розмитнені
товари, чи й ті, які ще потребують розмитнення.
Крок 2. Аналіз даних веб-сторінок. Ланкою, яка пов’язує глобалізацію та
науково-технічний прогрес є Інтернет. Завдяки тому, що розміщену в
Інтернеті інформацію можуть прочитати люди у всьому світі, веб-сторінку
підприємства можна ефективно використати у сприянні та проведенні
операцій з міжнародної торгівлі. У наш час більшість підприємств, які
займаються експортом товарів чи послуг, мають свої веб-сторінки, на яких
можемо знайти інформацію не тільки про його діяльність, але і про
особливості країни його місця знаходження.
Крок 3. Аналіз процесу глобалізації клієнтів. Проаналізувавши ринки,
на яких працюють клієнти або конкуренти певного підприємства, його
спеціалісти можуть знайти підходящі іноземні ринки і для своєї фірми.
Крок 4. Аналіз потенціалу ринку. Проводити даний аналіз потрібно,
беручи до уваги якнайбільше чинників. Після цього доцільно ранжирувати
країни у порядку привабливості їх ринку для даного підприємства.
Крок 5. Поділ ринків за рівнем важкості виходу на них, адже, як відомо,
не на всі ринки однаково легко вийти. Такий поділ доцільно зробити за
наступними ознаками: 1) лінгвістичні відмінності; 2) соціально-економічна
структура; 3) рівень розвитку країни; 4) перспективи розвитку ринку.
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Крок 6. Оцінка найбільш сприятливих ринків. На цій стадії потрібно
сфокусувати увагу на країнах, на ринки котрих можна буде легше вийти.
Перш за все, країни доцільно поділити за географічним критерієм, тобто – за
місцем їх розташування. Потім доцільно розробити бізнес-план для кожного
з вибраних ринків, проаналізувати умови їх функціонування та оцінити їх.
Таким чином, максимізація експортного потенціалу підприємства є
одним із головних чинників підвищення його конкурентоспроможності.
Інтерналізація діяльності підприємства відбувається шляхом проходження
наступних етапів: 1) аналіз місцевого ринку; 2) оцінка експортних
можливостей; 3) пробний вихід на ринок; 4) активний вихід на ринок;
5) підтверджений (офіційний) вихід на ринок.
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РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Будь-яке суспільство практично на 1/3 складається з молоді, тому не
дивно, що питання, пов’язане з роллю молоді у суспільному житті, є
настільки актуальним.Дослідження місця молоді в соціальних процесах, у
формуванні соціальних тенденції та інших суспільних явищах є вкрай
важливим і необхідним питанням, адже молодь – це той соціальний
фундамент, на якому будуються засади майбутнього суспільства, його
ціннісних орієнтирів та загальносуспільних тенденцій.
На сьогоднішній день молодь залишається тією рушійною силою, яка
може кардинально вплинути на суспільне життя України, може визначити
нові пріоритети та тенденції до розвитку різних аспектів.Не враховувати роль
молоді – значить не враховувати реальну потенційну можливість суспільства,
адже саме молодь виступає тим рушієм, що формує майбутнє будь-якої
країни. Вивчення, дослідження питання молоді та її ролі у суспільному житті
є вкрай важливим і необхідним.
Розглядаючи питання про роль молоді у суспільному житті, варто
згадати про особливості свідомості молоді, важливо враховувати сукупність
ідей, настроїв, ціннісних орієнтації специфічної, ще не цілком дозрілої,
частини населення.
Свідомість молодої людини визріває повільно, відстає від фізичного
розвитку і реалій зміни буття. Сучасність висуває нові вимоги до молоді,
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піддає вимогливій перевірці її можливості забезпечити неухильний ріст
економіки, подальше удосконалювання суспільних відносин, розширення і
поглиблення демократії.
Молодь необхідно розглядати як самостійну систему усередині
загальної соціальної системи, визначаючи внутрішні і зовнішні взаємозв'язки
елементів цих систем залежно від конкретних функцій. Оптимальна
взаємодія всіх елементів соціальних систем суспільства в цілому неминуче
служить цілям позитивного розвитку людства і прогресу.
На порозі XXI ст. людство зіткнулося з тим, що світ став дуже складним.
Збувається прогноз О.Тоффлера, висловлений ще на початку 1970-х років:
“Випустивши на свободу сили новизни, ми штовхаємо людей в обійми
незвичного, непередбачуваного. Тим самим піднімаємо проблеми адаптації
на новий і небезпечний рівень, бо недовговічність і новизна утворюють
вибухову суміш. Жити в прискореному темпі означає випробовувати на собі
дію безперервних змін. Неконтрольоване прискорення змін в науці, техніці і
соціальному житті підриває сили індивіда, необхідні для ухвалення
розумних, компетентних рішень, що стосуються його власної долі”.
Виявляються межі людських можливостей. Тому проблеми стійкого
розвитку неможливо розглядати ніяк інакше, як тільки виходячи зі всіх
процесів, які відбуваються з людиною, поколінням, конкретним суспільством
і всім людством. На вістрі цих проблем - молодь - особлива частина
суспільства, соціальний феномен.
Молодь - це об'єктивне суспільне явище, виступаюче завжди як велика
специфічна вікова підгрупа. Молодь – це частина суспільства. Одним словом,
ключем до пізнання природи молоді є діалектика цілого і частини. Молодь є
дзеркалом, в якому відображається та соціальна дійсність, в умовах якої вона
живе. Якщо з молодіжного середовища пробиваються порочні втечі, якщо в
цьому середовищі з'являються проблеми, то це перш за все вина соціального
середовища. З молоддю може відбутися тільки те, що вже відбулося з
суспільством; молодь, така, яким є суспільство, що виростило її.
Це покоління - частина різних класів і соціальних шарів, націй, вона їх
продукт і засіб їх відтворення, що припускає соціологічний підхід, тобто
розгляд молоді як частини суспільства і, отже, вивчення їх у взаємозв'язку,
взаємозалежності, взаємодії; дослідження молоді в статиці (стан в даний,
конкретний історичний момент), в динаміці (розвиток в часі, в ході історії,
порівняно з минулими молодими поколіннями). При цьому вивчаються, поперше, психічний, фізичний і соціальний розвиток молоді, по-друге, її
положення (статус) і роль в суспільстві з погляду економічних, політичних,
соціальних і духовних умов її навчання, праці, побуту, відпочинку, дозвілля,
соціального просування і т.п., а також стимулів для її саморозвитку.
Ця частина соціального населення - явище конкретно-історичне, тобто
продукт історії і певної культури і в той же час їх рушійна сила і чинник змін,
соціальна цінність. Сучасне життя вимагає кардинальної зміни вікової
самосвідомості суспільства як наслідки фантастичних змін в економіці і
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виробництві під впливом науково-технічної революції, зміни стилю і
характеру у всіх сферах суспільного життя. Необхідне нове розуміння молоді
як самоцінної стадії вікового, духовного і соціального розвитку. Молодість не службово-підготовча фаза вікового розвитку, як вважалося століттями, а
головне джерело сьогоднішніх змін. Правильне розуміння суті молоді,
грамотна молодіжна політика - це умова прориву суспільства в майбутнє. Де
молодь і грамотна робота з нею - там успіх. Навпаки, дорослість сьогодні
нерідко збитковіша, чим молодість, оскільки обтяжена догмами вчорашнього
дня, застарілим досвідом, втратою до сприйнятливості нового.
Таким чином, молодь - свого роду соціальний акумулятор тих
трансформацій, які завжди поступово (день за днем, рік за роком) і тому
непомітно для загального погляду відбуваються в глибинах суспільного
життя, вислизаючи від уваги більшості. Це критичні погляди і настрої
відносно існуючої дійсності, нові ідеї і енергія, які особливо потрібні у
момент корінних реформ. Як носій величезного інтелектуального потенціалу,
особливих здібностей до творчості (підвищені чуттєвість, сприйняття,
образність мислення, і т.п.), молодь - прискорювач впровадження в практику
нових ідей, ініціатив, нових форм життя, бо за природою вона супротивник
консерватизму і застою. Таким чином, молодіжний вік сьогодні - це поняття
не стільки демографічне, скільки соціальне і політичне. Цінність молодості в
сучасному світі збільшується і у зв'язку з розширенням термінів освіти,
професійної підготовки, необхідної в умовах науково-технічної революції. В
молодості людина легко набуває основних знань, умінь і навиків.
Необхідність безперервної освіти дорослих, періодичного оновлення не
тільки знань, але часто і важливих принципових установок професійної
діяльності (що легше дається молодим) викликає у людей зрілих і немолодих
цілком з'ясовне небажання відповідати новим вимогам.
Отже, молодь — це найбільш здорова фізично частина населення, це
життєва сила суспільства, згусток енергії, нерозбещених інтелектуальних і
фізичних сил, що вимагають виходу. За рахунок цих сил життя суспільства
може бути жваве. Не можна не віддавати собі звіту і в тому, що принципово
нові типи машин і устаткування, новітні технології, системи управління, які
складають основні чинники інтенсифікації економіки, можуть бути створені
тільки людьми нового, нетрадиційного типа мислення.
Список використаних джерел:
1. Барабаш В. Інституалізація молодіжного руху України // Людина і
політика. – 2004. – №3.
2. Вашутін О. Cоціалізація молоді в державі // Людина і політика. –
2000. – № 5.
3. Виховання національне свідомого, патріотично зорієнтованого
молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник
забезпечення національних інтересів України: інформаційно-аналітичні
матеріали / Кол. авторів: В. А. Головенько та О. О. Яременко (керівники) та
ін. — К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.
137

4. Гедікова Н.Ф. Основні фактори соціалізації молоді та їх прояв в
Україні. – Одеса, 1999.
5. Тоффлер Э.,Тоффлер Х. Революционное богатство: Как оно будет
создано и как оно изменит нашу жизнь / Пер. з англ. М. Султановой,
Н. Цыркун: АСТ, 2008. — 569 с.
Ірина Любчак
Навчальний керівник: Грушко Ж. В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
УКРАЇНИ
Місцеві бюджети є важливою ланкою бюджетної системи держави, за
допомогою них визначається результативність фінансування інвестиційних
проектів на місцевому рівні, ефективність функціонування місцевих органів
влади. Вони є основним грошовим фондом органів місцевого
самоврядування, сприяють забезпеченню фінансової самодостатності
розвитку територій держави, визначають ефективність впливу місцевих
органів влади на розвиток економічного потенціалу їх територій. В Україні
місцеві бюджети виступають, як соціально спрямовані, що зумовлено
значними обсягами розподілу фінансових ресурсів на фінансування установ
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення,
житлово-комунального господарства при незначному рівні фінансування
економічних і екологічних статей витрат.
Дослідження даної теми дозволяє розглянути та проаналізувати склад і
структуру формування доходів місцевих бюджетів та обгрунтування
основних напрямків збільшення доходної бази місцевого бюджету.
Значний внесок у вивчення місцевого бюджету зробили такі вчені:
І.В. Усков, В. Савчин та В. Стоян. Вони не лише теоретично обгрунтували
роль місцевого бюджету, а й дали конкретні теоретичні пропозиції, що були
розроблені для цілої низки заходів, що прямо або опосередковано впливають
на розвиток фінансової системи України.
Головним нормативним актом, що регулює бюджетні питання, є
Бюджетний кодекс України, прийнятий в 2001 році. У 2010 була прийнята
нова редакція Бюджетного кодексу, яка містить більшість норм попередньої
редакції, усуваючи низку білих плям, але при цьому відтворюючи також
частину його недоліків. Специфіка бюджетного законодавства полягає в
тому, що в ньому застосовуються також норми обмеженого в часі закону,
яким є закон про державний бюджет на наступний рік. Також складовою
бюджетного законодавства слід вважати Податковий кодекс України, адже,
якщо Бюджетний кодекс регулює питання, що стосуються витрачання
суспільних коштів, то Податковий кодекс описує джерела та порядок
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наповнення коштів бюджетів. До бюджетного законодавства також варто
додати низку підзаконних актів, які важливі для місцевих бюджетів. Це
стосується постанови КМУ про порядок розрахунку трансфертів до місцевих
бюджетів, якою визначена формула розрахунку дотації вирівнювання та
коштів, що передаються з державного до місцевих бюджетів (часто їх
називають вилученням).
Місцеві бюджети це складна багато аспектна категорія, яка включає в
себе різні аспекти. З позиції фінансів - це фонд грошових коштів, що сприяє
акумулюванню фінансових ресурсів і їх розподілу для виконання функцій і
завдань місцевими органами влади. З правових позицій - це юридично
оформлений документ на підставі , якого здійснюється бюджетний процес на
місцевому рівні. З позиції економічної теорії - економічні відносини, що
виникають між місцевими органами влади із суб'єктами господарювання,
домашніми господарствами, з метою формування і використання фондів
грошових коштів для забезпечення розвитку економіки муніципальних
утворень і задоволення соціальних потреб населення, яке там проживає. З
політичних позицій - це документ в якому реалізуються інтереси політичних
партій, державних і місцевих органів влади. Стратегічна мета місцевих
бюджетів полягає в своєчасному та ефективному фінансуванні соціальноекономічних проектів і программ на місцевому рівні [4].
Формування місцевих фінансів, як і всієї фінасової системи України,
відбувається в жорстих умовах. Це гальмує процес становлення основ
фінансової автономії місцевих органів влади. В даний час регіональні
фінанси знаходяться в незадовільному стані. Комплекс проблем, пов’язаних з
формуванням місцевих фінансів, можна умовно поділити на дві частини:
проблеми, які неможливо розв'язати при чинному законодавстві і проблеми,
які можна розв'язати, але у віддаленій перспективі.
На сьогоднішній день можна виділити такі актуальні проблеми
формування місцевих бюджетів в Україні як:
- існування істотних протиріч в нормативно-законодавчій базі, що
регулює формування та використання фінансових ресурсів місцевих
бюджетів, а саме: діють протилежні за змістом законодавчі норми, кожна з
яких використовується урядом залежно від завдань, що постають в новому
бюджетному році; існують неузгодженості в термінології;
- надмірна централізація управління місцевими бюджетами та
відсутність чіткого розподілу компетенції щодо вирішення конкретних
завдань між центральними органами влади і органами регіонального та
місцевого самоврядування;
- нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та
відсутність ефективного механізму міжрегіонального перерозподілу
державних доходів [3].
Згідно із ст. 9 Бюджетного кодексу України, доходи бюджету
класифікуються за такими розділами: податкові надходження, неподаткові
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надходження, доходи від операцій із капіталом та трансферти. Відповідно до
Бюджетного кодексу України, доходи місцевих бюджетів розподіляються
між загальним та спеціальними фондами. При цьому кошти загального фонду
не мають цільової спрямованості та використовуються на фінансування
поточних видатків, тоді як доходи спеціального фонду мають конкретне
призначення, у тому числі пов’язане із формуванням бюджету розвитку [1].
Таблиця 1
Структура доходів місцевих бюджетів України у 2016 році
млн.грн.
Податкові надходження
Неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Офіційні трансферти
Цільові фонди
Всього

98688,4
12660,7
1384,4
183389,5
328,8
296451,6

Структура
%
33,3
4,3
0,5
61,8
0,1
100

Як видно з розрахунків проведених на підставі фактичних даних за 2016
рік, відображених у звіті Державної казначейської служби, біля 60% доходів
місцевих бюджетів складають трансферти. В доходах місцевих бюджетів, які
надходять від здійснення діяльності територіальною громадою – найбільшу
долю займають податкові надходження (33%)[2].
У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки, що
місцеві бюджети є основним джерелом, за допомогою якого задовольняються
потреби суспільства. Вагомим джерелом зростання доходів місцевих
бюджетів в Україні залишається податок на доходи фізичних осіб та
трансферти.
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1. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456 –
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обслуговування / В. Савчин, В. Стоян // Казна України. – 2014. – №13 –
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ
ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ
В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток молодої людини є
не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичне гартування невід'ємна
складовою гармонійного розвитку молодої людини, що є, в свою чергу,
запорукою майбутнього держави. Одним з напрямків, що впливає на стан
здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе значення
для людей молодого віку. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже
не є самоціллю. Вони стають каталізатором життєвої активності, умовою і
невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Україні потрібні
фізично міцні, впевнені в собі люди, які не бояться труднощів.
Усвідомлення студентами того, що здоров’я – це приватна власність
кожного, і є не менш важливим чинником успішності в житті, ніж певні
матеріальні блага, буде сприяти вихованню у студентів бажання
систематично займатися фізичною культурою і спортом.
Стан здоров'я дітей та дорослих погіршується з кожним роком, з часів
Чорнобильської трагедії 20 століття. З одного боку через проблеми здоров'я
молодих батьків (покоління дітей, що народилось від ліквідаторів цієї аварії),
негативний внесок екології в здоров'я українців, сьогодні великий відсоток
новонароджених дітей уже мають проблеми із здоров'ям, тому є вкрай
важливим завдання укріплення здоров’я через фізичні вправи, заняття
спортом та гартування організму. З давніх часів
фізичні вправи
використовуються не тільки для розвитку рухових якостей людини,
тренування сили, швидкості та витривалості. Фізична культура здобула
визнання як незамінний засіб покращення й розвитку функціональних
можливостей організму людей різного віку, профілактики й лікування
захворювань, досягнення довголіття [1].
У процесі фізичного виховання вирішується комплекс наступних
завдань:
- формування розуміння ролі фізичної культури в зміцненні здоров'я,
розвитку людини, підготовці до професійної діяльності, вихованні потреби
здорового способу життя, фізичного вдосконалення і регулярних занять
фізичними вправами на підставі системи наукових знань;
- оволодіння системою необхідних практичних умінь та навичок, які
забезпечують загальну та професійно-прикладну фізичну підготовленість і
визначають готовність студента до майбутньої професії;
- зміцнення здоров'я студентів, забезпечення належного рівня розвитку
показників морфофункціональних можливостей організму, фізичних якостей,
рухових здібностей, фізичної працездатності;
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- набуття студентами досвіду самостійного застосування здобутих
знань, умінь, навичок у сфері фізичної культури в особистій, навчальній та
професійній діяльності, в побуті і сім'ї
Розвиток фізкультури і спорту в нашій країні є питанням першорядної
важливості, так як здоров'я нації вирішальною мірою визначається рівнем
розвитку фізичної культури і спорту. Наша система фізичного виховання у
своєму розпорядженні має комплекс профілактичних і гігієнічних заходів,
спрямованих на всебічний розвиток і підтримку на довгі роки фізичної
працездатності і рухової активності людей.
Фізичний стан і здоров'я населення будь-якої країни є найважливішим
критерієм її благополуччя. Саме цей критерій лежить в основі збереження і
відтворення людського потенціалу в інтересах національної безпеки держави.
На початку XXI століття соціально-техногенний розвиток суспільства став
все більше характеризуватися динамічним прогресом соціальних, але разом з
тим, і зниженням природних, фізичних і психічних якостей людини.
Заняття фізичною культурою і спортом є імпульсом і рушійною силою
до всебічного розвитку особистості, стимулом і школою для духовного,
фізичного і соціального становлення, виховання психологічно стійкого
сприйняття стресових ситуацій, пов'язаних з впливом зовнішніх факторів.
Світовий досвід показує, що засоби фізичної культури і спорту мають
універсальну здатність в комплексі вирішувати проблеми підвищення рівня
здоров'я населення та формування здорового морально-психологічного
клімату в колективах і в суспільстві в цілому. Розуміння того, що майбутнє
країни визначається здоров'ям членів суспільства, призвело до посилення
ролі фізичної культури і спорту в діяльності по зміцненню держави і
суспільства [2].
Фізична культура - це один із засобів ефективного розвитку соціальноекономічних завдань суспільства, профілактики захворювань, зміцнення
здоров'я, підтримки високої розумової і фізичної працездатності молоді,
виховання патріотизму, підготовки молоді до захисту Батьківщини, розвитку
і зміцнення дружби між народами.
Володіючи і активно використовуючи різноманітні фізичні вправи,
людина покращує своє здоров'я, фізичну і функціональну підготовленість,
фізично вдосконалюється. Фізична досконалість відображає таку ступінь
фізичних можливостей особистості, її пластичної свободи, які дозволяють їй
найбільш повно реалізувати свої сутнісні сили, успішно брати участь в
необхідних суспільству і бажаних для неї видах соціально-трудової
діяльності, посилюють її адаптивні можливості і зростання на цій основі
соціальної віддачі [3].
Фізична культура являє собою складне соціально-культурне явище, яке
не обмежене рішенням одних тільки завдань фізичного розвитку, а виконує і
інші потреби, соціальні замовлення суспільства в галузі політики, моралі,
виховання, естетики і в цій частині належить суспільній свідомості. Вона,
будучи однією з граней загальної культури, багато в чому визначає поведінку
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людини в навчанні, на виробництві, в побуті, в спілкуванні. Тому сьогодні
необхідно створення максимально сприятливих умов для оздоровлення
людей у трудових колективах, в освітніх установах, за місцем проживання, в
місцях відпочинку.
Спосіб досягнення гармонії людини - систематичне виконання фізичних
вправ. Крім цього, експериментально доведено, що регулярні заняття
фізкультурою, які раціонально входять в режим праці і відпочинку, сприяють
не тільки зміцненню здоров'я, але і істотно підвищують ефективність
виробничої діяльності. Турбота про розвиток фізичної культури і спорту найважливіша складова соціальної політики держави, що забезпечує втілення
в життя гуманістичних ідеалів, цінностей і норм, які відкривають широкий
простір для виявлення здібностей людей, задоволення їх інтересів і потреб,
активізації людського фактора [3].
У сучасному світі істотно наростає усвідомлення ролі фізичної культури
як фактора вдосконалення природи людини і суспільства. Здоровий спосіб
життя в цілому, фізична культура і спорт зокрема, стають соціальним
феноменом, об'єднуючою силою і національною ідеєю, що сприяє розвитку
сильної держави і здорового суспільства.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСОВОГО
ПРАВА
Докорінні зміни, що нині відбуваються в державі, зумовлюють
формування принципово нових засад правового регулювання у сфері
фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.
Становлення України як самостійної і незалежної держави супроводжується
інтенсивним розвитком фінансових відносин, їх ускладненням, що потребує
розроблення нової моделі регулювання таких суспільних зв’язків і
збагачення юридичного інструментарію для їх оформлення.
Процес удосконалення фінансового законодавства став своєрідною
ознакою останніх років: прийнято нову редакцію Бюджетного кодексу
України
та
Податковий
кодекс
України,
виносяться
рішення
Конституційного Суду України, які стосуються фінансів. Це є одним з
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найважливіших етапів розвитку фінансових відносин, який можна
охарактеризувати як більш послідовний і детальний.
За таких умов на порядку денному постає проблема з’ясування природи
джерел фінансового права, яка набуває особливої актуальності та
значимості. Разом з тим потрібно зазначити, що проблема джерел
фінансового права є зовсім не новою: майже кожен підручник чи учбовий
посібник з фінансового права має окремий розділ або параграф, присвячений
її висвітленню.
Комплексне вивчення джерел фінансового права у своїх працях
досліджували такі вітчизняні фахівці права як М. С. Бондар, Г. А. Гаджиєв,
С. Г. Єрьомін, О. М. Козирін, І. А. Кривих, Ю. О. Крохіна,
М. П. Кучерявенко, С. Г. Нотін, С. Г. Олейнікова, О. П. Орлюк,
С. Г. Пепєляєв, К. А. Сасов, Г. П. Толстоп’ятенко, О. А. Фоміна,
Н. І. Чужикова та ін.
Джерела права – це офіційні способи зовнішнього вираження і
закріплення норм права. Виходячи з цього, джерела фінансового права
представляють собою офіційні способи зовнішнього вираження і закріплення
норм фінансового права [2, с.448].
Можна виокремити такі ознаки джерел фінансового права: формальна
визначеність, нормативність, загальнообов’язковість, юридична сила,
загальновідомість, системність, видання уповноваженим органом. Названі
характеристики є загальними, бо вони однаковою мірою властиві й джерелам
інших галузей права. Окрім цього джерела фінансового права мають свої
особливості. Це, зокрема, предметна ознака, множинність, спрямованість на
реалізацію публічних інтересів, а також чіткість та ясність формулювання
прав та обов’язків учасників фінансових правовідносин [3, с.123].
Система нормативно-правових актів, які містять у собі фінансовоправові норми, також позначається терміном «фінансове законодавство».
Тому характеристика джерел фінансового права тісно пов’язана зі
з’ясуванням змісту категорії «фінансове законодавство». Виходячи з
положень правової доктрини, законодавство розумі- ється і трактується у
двох значеннях: у широкому та вузькому. Так, у першому значенні
законодавство розглядається як система нормативно-правових актів, що
діють на території певної держави. У другому значенні воно трактується як
сукупність усіх законів, що приймаються Верховною Радою України та діють
на території держави.
Характеризуючи джерела фінансового права, слід виділити окремі групи
нормативно-правових актів, що утворюють наступні рівні. Перший – рівень
законодавчих нормативно-правових актів. За юридичною силою він також
нерівномірний. Фінансове законодавство базується на нормах Конституції
України від 28 червня 1996 року.
Наступну групу джерел фінансового права складають Закони України,
підзаконні нормативно-правові акти. Закон – це нормативно-правовий акт,
який наділений найвищою юридичною силою, приймається в особливому
порядку та регулює найбільш важливі суспільні відносини. Відповідно до
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Конституції України (ст. 92), до основних положень, що стосуються
фінансової сфери та визначаються виключно законами України (ч. І),
належать: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина; організація і діяльність органів виконавчої
влади, основи державної служби [1, с.532].
Постановами Кабінету Міністрів можуть встановлюватись: 1) як
виняток, ставки податків у випадках, передбачених законодавцем, причому у
порядку та межах, знову ж таким регламентова-них законодавцем; 2) порядок
списання безнадійних недоїмок по податках; 3) перелік галузей і видів
діяльності, що мають сезонний характер; 4) порядок ведення єдиного
державного реєстру платників податків; 5) порядок і розміри виплат, що
належить здійснити свідкам, перекладачам, спе-ціалістам, експертам і
понятим для компенсації останніми витрат, здійснених ними у зв’язку з
явкою у податковий орган за його ж викликом та деякі інші.
Також до системи джерел фінансового права, на мій погляд, органічно
входять нормативно-правові договори. Однак для фінансово-правової
доктрини проблема нормативно-правового договору як джерела фінансового
права є достатньо новою, що обумовлюється, поміж іншим, застосуванням
при правовому регулюванні фінансових відносин імперативного методу,
відносно невеликим терміном застосування договірних конструкцій при
упорядкуванні відносин у сфері фінансової діяльності. Окрім того,
мобільність фінансових правовідносини, а також мінливість самої сфери
фінансової діяльності теж говорить на користь підвищення регулятивної
можливості договору за рахунок того, що в законодавстві неможливо
передбачити всі без винятку варіанти розвитку фінансових відносин.
Таким чином, виокремлення та аналіз вищенаведених ознак джерел
права дозволяє сформулювати таке визначення джерела фінансового права:
це різноманітні форми встановлення і вираження (об’єктивізації) приписів
щодо мобілізації, розподілу й використання коштів публічних фондів, що
видаються компетентними органами держави і складають певну систему,
мають загальнообов’язковий, нормативний, загальновідомий, ієрархічний
характер.
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ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ ЖІНОК
ТА СПОСОБИ ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
З кожним роком все більший відсоток жінок прагне побудувати кар’єру
та самореалізуватись у професійній сфері. Одначе, частина дівчата після
закінчення навчального закладу все-таки надають перевагу створенню сім'ї.
У більшості випадків причиною цьому служить прагнення забезпечити свій
побут, підвищити свій статус у суспільстві.
Тематику використання праці жінок детально розглядали такі вчені: І.
Багрова, Д. Богиня, М. Долишний, Ю. Краснова, Е. Лібанова, Т. Мельник, О.
Нестерцова-Собакарь, М. Прокопенко, В. Піскунов, А. Перковський, В.
Стешенко, Н. Рімашевська, А. Титаренко, К. Якуба та ін. Але не всі аспекти
даної проблеми розкриті повною мірою. Тому дослідження та об’єктивна
оцінка становища жінки, як суб’єкта трудового потенціалу, має не тільки
теоретичне, а й практичне значення. У цьому контесті здійснюється
інтенсивний пошук можливостей кар’єрного зростання жінки у різних
галузях професійної діяльності.
Кар’єра (італ. carriera – дія, життєвий шлях, поприще від лат. carrus – віз,
візок) – швидке й успішне просування в службовій, суспільній, науковій та
іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід діяльності. Кар’єра
(від франц. carriete) – це професійний шлях до успіху службовими східцями,
до престижного соціального статусу й становища в суспільстві. У соціальній
психології та психології професійної діяльності поняття «кар’єра»
розглядається як соціальна динаміка розвитку особистості і її поведінкових
проявів, що пов’язані з досвідом та активністю у сфері праці протягом
людського життя [1, с. 302].
В галузі професійної праці жінки були і залишаються дискримінованими
впродовж століть. Навіть сьогодні, суспільство чинить перепони кар’єрного
зростання жінок, оскільки головним їх призначенням проголошується
реалізація репродуктивної функції. На сьогоднішній день в Україні жінці
важко прийняти рішення стосовно своєї кар’єри через низку причин, які
постають у вигляді різноманітних бар’єрів, подолання яких складає для
багатьох з них суттєві труднощі.
Перший бар’єр - культурно-історичний, він проявляється у заздалегідь
визначеній ролі жінки в суспільстві. У випадку, якщо мовиться про жінку, то
одразу спрацьовує стереотип: берегиня домашнього вогнища, мати,
продовжувачка роду. Проте у сьогоднішньому світі жінку вже давно не
влаштовує суто домашня роль. Вона претендує – і небезпідставно – на значно
активнішу позицію. Жінки демонструють, що їм цілком під силу займатися
будь-яким видом бізнесової, економічної, державної, законотворчої
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діяльності. Хоча в суспільстві розповсюджена думка, що кар’єра і сімейне
щастя несумісні, але жодних серйозних підстав вона не має, оскільки це є
різні форми реалізації особистісного потенціалу людини, які вона цілком
може поєднувати.
Психологічний бар’єр проявляється, з однієї сторони, в упередженості
чоловіків, які не бажають працювати із жінкою-керівником чи як з
рівноправним партнером. Роботодавці довіряють і сприймають серйозніше
чоловіків при прийомі на роботу чи при вирішенні певного робочого
питання, ніж жінок, керуючись при цьому стереотипами, що чоловіки більш
активні, логічні, мужні, незалежні, прогресивні, реалістичні тощо, а жінки
більш емоційні, вразливі, м’які, непостійні, що робота для жінки – це завжди
щось другорядне. Тому в сучасній Україні накопичується проблема
економічної та політичної нерівності, оскільки жінки переважно працюють в
таких галузях, як освіта, медицина, соціальна сфера, культура, де заробітна
плата є значно нижчою, ніж в інших секторах економіки [2, с.120].
Інша сторона означеного бар’єру – сумніви жінки у своїх здібностях
поєднувати роботу і сім’ю, будувати особисте життя, в недооцінці своїх
можливостей, у недостатній інформації про механізми кар’єрного зростання.
Важливою є проблема страху перед майбутніми здобутками, можливістю
бути більш успішною, ніж чоловік. Успіх викликає у жінки тривогу,
асоціюється з небажаними наслідками: втратою жіночності, більшими
витратами часу на роботу, зменшенням шансів побудувати особисте життя.
Окрім цього, жінка відчуває вину перед дітьми, чоловіком, яка виливається у
рольовий конфлікт «сім’я чи робота». З огляду на зазначені обставини жінка
підсвідомо намагається відмовитись від професійної кар’єри, тим більше, що
культурні традиції не схвалюють жінок, які досягнули більшого успіху в
порівнянні із їх чоловіками [3, с. 133].
Трудове законодавство України проголошує формальну рівність,
забороняє дискримінацію на ринку праці. Але на практиці жінки мають
менше можливостей кар’єрного зростання, працюють переважно в
низькооплачуваній сфері, зазнають труднощів при працевлаштуванні. 80 %
безробітних в Україні – жінки. Рівень жіночої заробітної платні становить у
середньому 73 % від платні чоловіків. Практично питома вага жінок у складі
вивільнених працівників постійно зростає і значно перевищує їхню частку
серед числа працюючих чоловіків. Скорочується попит на робочу силу в
державному секторі, що також ускладнює становище жінки [4]
У приватному бізнесі гендерний баланс зберігається більш-менш стало:
50,4 % жінок – 49,6 % чоловіків. Також більше 50 % жінок зайняті у сфері
сільськогосподарського виробництва. Торгівля і послуги – традиційно жіночі
сфери – займають друге місце. Бізнесом у промисловості займається 2 %
жінок. В юридичній сфері, у Вищому господарському суді України близько
40 % суддів – жінки, в обласних – жінки-судді складають 60 %. У складі
Верховної Ради жінки складають 5 % від загальної кількості депутатів
(середній світовий показник – 10 %).
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Означені бар’єри кар’єрного просування жінок є не вердиктом, а
викликом сучасній представниці інформаційної доби. Обстоюючи
конструктивістську парадигму, пропонується підхід, за якого на основі
кар’єрної компетентності стає можлива дієва участь кожної жінки у
конструюванні успішної кар’єри. Під кар’єрною компетентністю розуміється
інтегральна характеристика суб’єкта кар’єри, яка визначає його здатність
вирішувати типові та нестандартні професійні та позапрофесійні завдання,
які виникають у реальних виробничих, життєвих, комунікативних ситуаціях.
Було б справедливо, аби держава надавала деякі пільги "жіночому"
бізнесу, як це відбувається у ряді таких розвинених країн як: США,
Німеччина, Франція. Держава має сприяти участі жінок у підприємницькій
діяльності для забезпечення рівних прав та можливостей.
Відстоювати свої права при дискримінації та інших порушеннях
законодавства відносно жінок у трудових правовідносинах не тільки
можливо, а й необхідно для формування правового підходу роботодавців до
найманих працівників, а також попередження таких порушень. Таким чином,
можна стверджувати, що питанню забезпечення рівних прав між жінками та
чоловіками у сфері соціально-трудових відносин треба приділяти більше
уваги. Необхідно включити в стратегію розвитку держави заходи щодо
ліквідації проблем гендерного змісту. Законодавче закріплення й практичне
забезпечення гендерної рівності жінок і чоловіків є безсумнівним показником
розвиненого громадянського суспільства.
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Праця – це найважливіший людський ресурс будь-якого виробничого
процесу. Від якості праці залежать якість виробленої продукції і, як наслідок,
попит на неї. Це особливо важливо, коли фірма веде нецінову конкурентну
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боротьбу. Таким чином, праця – це визначальний фактор виробництва,
оскільки за допомогою нього відбувається якісне злиття основних фондів
підприємства (обладнання, технологій) і оборотних коштів (сировини, різних
матеріалів). Таким чином, у будь-якій країні важливою проблемою є
збільшення трудових ресурсів. Для цього держава як вищий орган влади
інвестує, субсидіює і заохочує трудову діяльність. Тому дана тема є
актуальною саме у сучасний період.
Основними напрямами досліджень попиту та пропозиції є аналіз,
вивчення і розробка методів дослідження, вивчення факторів, що впливають
на попит та пропозицію на ринку праці. В науковій літературі нині існує ряд
дискусійних питань та відсутня єдина точка зору щодо формулювання
сутності і визначення особливостей ринку праці. Широкий діапазон
визначень ринку праці інтерпретований такими авторами, як: Л.О. Аза,
В. С. Васильченко, М. Л. Головко, О. Д. Гудзинський, І. Ф. Гнибіденко,
А. Г. Горілий, А. М. Колот, Ю. М. Краснов, Е. М. Лібанова, Ю. М. Маршавін,
Г. І. Мімандусова, А. А. Нікіфорова, В. П. Пастухов, М. М. Руженський,
М. І. Синюченко, М. В. Шаленко та іншими.
Поняття «ринок праці» завжди привертало увагу вчених і практиків в
галузі філософії, соціології, психології, економіки. Дослідники розглядали й
аналізували ринок праці крізь призму власних поглядів, переконань, об’єктів
дослідження. Актуальними залишаються питання досягнення збалансованого
розвитку ринку праці як країни в цілому.
Як економічна категорія ринок праці тривалий проміжок часу
розглядався явищем притаманним лише капіталістичному суспільству, а
безробіття вважалось звичайним соціальним явищем, що породжувалось
виникненням суперечностей між працею та капіталом. Перехід капіталізму в
монополістичну стадію розвитку зумовив ускладнення економічних відносин
і наклав свій відбиток на розвиток сучасного виробництва.
Ринок праці є основою ефективного функціонування підприємств,
оскільки тільки він забезпечує наявність трудових ресурсів на робочих
місцях. Значним серед факторів соціальної організації економіки є людина і
праця. Саме від залучення людини у продуктивну діяльність залежить дія
усіх інших факторів, бо саме праця як процес реалізації фізичних і розумових
здібностей людини є фактором суспільного прогресу.
На ситуацію на ринку праці впливає: загальна соціально-економічна
ситуація в країні і регіоні, якісний показник людського капіталу, становище у
сфері надання соціальних послуг, національно-культурні особливості,
соціально-психологічні чинники та ін. Попит на робочу силу країни в останні
роки змінювався під впливом фінансово-економічної кризи, розвитку
інформаційних технологій, дистанційної зайнятості та посилення
міграційних процесів. Ще одним важливим чинником, що впливає на зміну
попиту на робочу силу в нашій країні є зміна потреб та вимог роботодавця до
фахівців певних видів діяльності, зокрема молодих спеціалістів.
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Ринок праці як система упорядкованих взаємовідносин між агентами
попиту на робочу силу та її пропозиції є невід'ємною частиною економічного
простору країни і природним чином залежить від динаміки його розвитку і
змін у його структурі. Тому під час аналізу і прогнозування динаміки
зайнятості та ринку праці необхідно враховувати вплив демографічних та
макроекономічних факторів. Необхідність повернення на траєкторію
стійкого економічного зростання особливо гостро стоїть проблема
узгодженого розвитку основних факторів виробництва. Їх вирішення має
бути спрямоване на забезпечення ефективної зайнятості населення країни та
її регіонів. Ефективна зайнятість означає відповідність між попитом на
робочу силу з боку виробництва та її пропозицією, раціональне використання
праці, узгодженість процесів формування зайнятості та її структур з
демографічним розвитком, вдосконалення системи підготовки та
перепідготовки кадрів. Майбутнє українського ринку праці значною мірою
визначається станом локальних (регіональних, галузевих, професійних)
ринків робочої сили. Без вирішення виниклих на регіональному рівні завдань
неможливо досягти довготривалої розрядки на загальноукраїнському ринку
праці в цілому.
Структурними елементами ринку праці виступають попит на робочу
силу, пропозиція, вартість та ціна робочої сили. Попит створюють
роботодавці, які наймають робочу силу; він віддзеркалює загальну структуру
потреб країни з боку підприємств, установ, організацій. Пропозиція на ринку
праці залежить від суспільної та демографічної ситуації в країні, віку, статі,
освіти, кваліфікації працівника. Як і будь-який товар, робоча сила має свою
вартість і ціну. Заробітна плата найманого працівника і є тією ціною, за якою
він продає свою працю. Працівник визначає заробітну плату як трудовий
дохід, необхідний для створення умов відтворення робочої сили;
підприємство розглядає заробітну плату як структурний елемент витрат на
виробництво та визначальний фактор матеріальної зацікавленості в
отриманні ефекту від діяльності.
Попит на працю формується під впливом основних макроекономічних
факторів і тенденцій. Чисельність зайнятих кількісно характеризує
задоволений попит на працю і, спільно з об'ємом вакантних робочих місць
(поточний попит), відображає сукупний попит економіки на працю. Останній
і його територіальна та галузева (за КВЕД) структура визначаються, перш за
все, обсягами виробництва та інвестицій в основний капітал, оскільки останні
створюють нові робочі місця.
Пропозиція праці відображає готовність працівників продавати послуги
своєї праці і її структури (територіальної, галузевої, професійнокваліфікаційної (за видами занять), освітньої) безпосередній вплив мають
демографічні тенденції, політика в галузі доходів і заробітної плати, якість
трудового потенціалу [1, c, 45].
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На сьогоднішній час основним завданням є подолання, де пріоритетом
повинно бути: удосконалення трудового законодавства та законодавства про
зайнятість населення, відповідно до міжнародних норм; удосконалення
системи моніторингу та прогнозування на ринку праці; удосконалення
міграційної політики; збалансування професійної освіти та попиту на робочу
силу; стимулювання економічної активності українського населення та
підвищення якості професіоналізму; розмежування повноважень державних,
регіональних та місцевих органів влади у галузі регулювання ринку праці.
Відтворення людського потенціалу залежить не тільки від індивідуальних
потреб, інтересів, мотивацій та особистих зусиль кожної людини, її
професійного потенціалу, а й від регулюючого впливу органів державної та
регіональної влади на розвиток ринку праці та його окремих сегментів. Отже,
оптимізація ситуації на професійних ринках праці та національному й
регіональних ринках праці, забезпечення зростання виробництва і добробуту
українського населення та соціально- економічного розвитку регіонів
України є пріоритетними напрямами розроблення програм розвитку ринку
праці з метою забезпечення збалансованості попиту і пропозиції робочої
сили у професійно- кваліфікаційному розрізі на державному та
регіональному рівнях.
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ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ФІЛОСОФСЬКЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
У духовному житті людства неможливо знайти феномен, який протягом
тисячоліть, а точніше, впродовж усього його земного існування відігравав би
вагомішу роль, ніж релігія. Від кам'яного віку і до сьогодення, зазнаючи
дивовижних метаморфоз, живе вона в нерозривному зв'язку з людським
духом як надбанням світової культури.
Зараз існує чимало визначень поняттю «релігія». Слово "релігія"
латиною означає благочестя, святиня, предмет культу, що співвідноситься з
чимось вищим, святим, надлюдським у житті людини. Це абсолютне, святе
називають Богом, Божеством, хоча кожна окрема релігія по-своєму іменує
цю вищу силу. Не існує релігії без Бога, тобто уявлення про Бога. Бог є
початком і сенсом будь-якої релігії [6].
Релігія — не тільки уявлення про Бога, не тільки форма свідомості. Це й
реальне життя, дії людей: культ, богослужіння, церковна організація, форми і
принципи організації суспільного життя, що певною мірою ґрунтуються на
релігійних засадах.
Релігійна тематика майже ніколи не залишалася поза увагою істориків,
етнографів, літературознавців, письменників. Проте найбільшою мірою
проблеми релігії інтригували філософську думку [4].
Спроби філософського осмислення релігії виникають ще в античному
світі. Завдяки Арістотелю та Платону стало відомо, що філософський підхід
до релігії притаманний вже Ксенофану та Сократу. Проблеми релігії знайшли
широке висвітлення в діалогах Платона (“Держава”, “Закони”, “Федр”) та у
“Метафізиці” Арістотеля. Так, для Платона релігія є згадкою про Бога як
наслідок його споглядання людською душею у світі ідей Єдиного. Пізнання
Божественних істин, пов’язане тут з пригадуванням того, що споглядала
душа у своєму передіснуванні. Платон описує пригадування як своєрідну
нестямність, несамовитість, адже “це пригадування того, що колись бачила
наша душа, коли вона супроводжувала Бога...” [1, c. 350].
Зазвичай термін “філософія релігії” поєднує два значення: 1) під
філософією релігії мається на увазі релігійна філософія, чи теософія, тобто
світогляд, що, хоча і викладений у філософських термінах, але має своїм
головним джерелом власне релігію; 2) під філософією релігії мається на увазі
філософська наука про релігії, тобто наука, що ставить собі предметом
досліджувати релігію як ціле.
В першому сенсі філософія релігії така ж давня наука, як і сама
філософія. Адже: 1) будь-яка релігія у деякий період свого розвитку
природно прагне набути філософського забарвлення, у певний момент релігія
починає усвідомлювати, що в своїй ранній, наївній формі вона вже не може
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бути сприйнята розвинутою в розумовому відношенні свідомістю людини, а
тому сама починає спонукати мисленнєву діяльність людини і шукає більш
відповідну собі розсудливу, абстрактну форми; 2) філософське мислення,
особливо на ранньому етапі свого розвитку, знаходиться в природній
залежності від релігії. Релігійний світогляд владно пронизує філософське
мислення, і філософ невільно підкорюється йому. Прагнучи дати людині
цілісний світогляд, він сприймає в мережу свого міркування і релігійне
вчення, а тому, як наслідок, його світогляд стає забарвленим до певної міри
релігією [2, c. 231].
Нові зміни в підходах до осмислення проблем релігії протистоять
традиційному гносеологічному підходу до людини і відзначаються
зверненістю до конкретного індивіда в світі, вибудовою ним власної
життєдіяльності в процесі творення та трансформації смислів. Відтак
вихідним моментом виступає людина, а похідними - такі прояви її буттєвості
як соціальне, культурне, природне.
Питання щодо визначення сутності релігії завжди було досить
проблематичним, оскільки стосується внутрішнього стану індивіда і являє
собою задоволення трансцендентних потреб. Адже релігія є особливим
духовним життям індивіда, пов’язаним з усією безкінечністю багатоманітних
переживань і поряд з тим містить у собі відповідний суспільно-практичний
вираз, певну соціальну організацію. Тому й існує величезна кількість
дефініцій релігії, що акцентують увагу на тому чи іншому почутті, яка її
характеризує (любов, радість, страх, благоговіння), чи абсолютизуючи її такі
зовнішні моменти як ритуали, визначені догми і встановлені правила, вимоги
культу.
І все ж найміцнішу опору, найповнішу сферу вияву релігія знайшла в
людській особі. Видатний український мислитель В. Вернадський зазначав,
що немає жодного народу, стосовно якого була б неспростовно доведена
відсутність релігійних вірувань. На думку Гегеля, немає жодної людини, яка
була б повністю позбавлена релігійних почуттів незалежно від форми вияву,
оскільки людина внутрішньо пов'язана з релігією. Немає жодної людини, за
словами Е. Фромма, яка не відчувала б потреби в релігії.
Релігія, релігійна свідомість, релігійне ставлення до світу не залишалися
життєвими. Протягом історії людства вони, як і інші культури, розвивалися,
набували різноманітні форми на Сході й Заході, в різні історичні епохи. Але
всіх їх об’єднувало те, що в центрі будь-якого релігійного світогляду варто
шукати вищих цінностей, істинного шляху життя, і те, що і ці цінності, і
ведучий до них життєвий шлях переноситься в трансцендентну, потойбічну
область. Всі справи і вчинки людини і навіть її помисли оцінюються,
схвалюються або засуджуються з цього вищого, абсолютного критерію .
Широкомасштабність впливу релігії, абсолютність її поширення,
функціонування на всіх етапах людської історії закономірно породжували й
породжують питання про природу цього духовного явища, неминущу силу
його впливу як на світ внутрішніх людських потреб, так і духовну культуру
людства загалом.
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Відкриття кордонів, забезпечення серед інших людських прав права на
вільне пересування та вибір місця проживання стало для України одним з
найважливіших
здобутків
незалежності,
переконливою
ознакою
демократизації суспільного життя. Реалізації цього права сприяв той факт, що
низка європейських країн (Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія, Румунія та
ін.), прагнучи налагодити добросусідські відносини з молодою українською
державою, створили сприятливі умови для в’їзду її громадян на свою
територію.
Процес зовнішньої трудової міграції розпочався з перших років
незалежності України. Сам зміст трудової міграції був визначений у Законі
України «Про зовнішню трудову міграцію». Відповідно до нього, зовнішня
трудова міграція – це переміщення громадян України, пов’язане з
перетинанням державного кордону, з метою здійснення оплачуваної
діяльності в державі перебування.
Міграційна ситуація в Україні майже з перших років її існування
характеризується стабільною щорічною чисельною перевагою еміграції над
імміграцією. Проте, незважаючи на таку ситуацію, довгий час в Україні було
відсутнє міграційне законодавство, яке б базувалось на загальновизнаних
принципах і нормах міжнародного права. Лише з 1 січня 2016 р. в Україні
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вступив у дію вже згадуваний закон «Про зовнішню трудову міграцію», який
регулює основні правові аспекти легального працевлаштування українців за
кордоном. Однак варто зазначити, що значна частина українців працює за
кордоном нелегально, і їх права там захищати нікому, що створює широке
поле для сваволі несумлінних роботодавців.
В цілому, виїзд громадян України за кордон для тимчасового перебування
з метою працевлаштування характеризується певними особливостями, а саме:
– значною невідповідністю між фактичним обсягом зовнішньої трудової
міграції і офіційними статистичними даними щодо неї;
– переважно стихійним характером зовнішньої трудової міграції,
здійсненням її значною мірою через комерційні посередницькі структури, які
не забезпечують ефективного дотримання прав мігрантів;
– відсутністю в більшості трудових мігрантів належним чином оформлених
документів на працевлаштування;
– масовими порушеннями прав трудових мігрантів;
– відсутністю офіційних угод, спрямованих на захист прав працівниківмігрантів з більшістю держав, в яких працюють трудові мігранти з України [1]
В українських офіційних та неофіційних джерелах, зокрема у пресі,
можна знайти різні оцінки кількості українських трудових мігрантів, які
протягом останніх років виїхали з України. При цьому діапазон таких оцінок
значно коливається. Цьому є пояснення: з'ясувати точно або хоча б приблизно
кількість українських заробітчан за кордоном надзвичайно важко, оскільки
значна частина співвітчизників перебуває там нелегально і не бажає ставати на
облік. За статистикою, яку наводять демографи, на заробітки за кордон за
останні 20 років виїхало від 7 до 15% економічно активних громадян. При
цьому, обсяги офіційно зареєстрованої трудової міграції постійно зростають:
у 1996 р. вони становили 12 тис., у 1998 р. – 24 тис., у 2002 р. – 41 тис. З
початку 2005 р. до 1 червня 2008 р. за кордоном працювали 1,5 млн.
мешканців України, з яких майже 1,3 млн. перебували за межами України з
метою трудової діяльності, що складає 6,7% від кількості економічно
активного населення або 7,2 % працездатного населення.
Згідно із статистичними даними, з 1 січня 2010 р. до 17 червня 2012 р. в
Україні виявлено 1,2 млн. осіб, які працювали або шукали роботу за кордоном.
Це складає 5,4 % економічно активного населення або 5,9 % працездатного
населення .
При цьому, дещо змінюються напрямки трудової міграції українців. Хоча,
як і раніше, значна їх частина їде до країн ЄС (Польща, Німеччина, Італія,
Чехія, країни Скандинавії), проте, значно зросла кількість трудових мігрантів
до США та Канади. А от бажаючих виїхати на заробітки до Росії, навпаки,
знизилася: порівняно з 2011 р. нині в Російській Федерації офіційно працює на
6% менше українців. Загалом, за 2014–2015 роки з України лише офіційно
виїхали на заробітки трохи більше 1 млн. українців. І тенденція йде лише до
зростання. Нині, за різними даними, за кордоном у різних країнах світу
працюють від 4 до 8 млн. українців [2]. Проте, точної кількості трудових
мігрантів з України не знає ніхто.
155

Некерованість, стихійність процесу, відсутність достовірної інформації
стосовно загальної чисельності та якісного складу громадян України, які
працюють за кордоном, значно ускладнювало можливість оцінки масштабів
зовнішньої трудової міграції та прогнозування її наслідків для держави. Тому
важливим кроком з метою ефективної реалізації всього комплексу
управлінських функцій держави у сфері міграції стало створення Державної
міграційної служби України (2014 р.). ЇЇ діяльність дає надію, що будуть
створені умови не лише для соціальної захищеності українських працівників
за кордоном, якнайширшого залучення міграційних грошей в економіку
України, а й можливості працевлаштування на внутрішньому ринку праці.
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Права та обов’язки людини та громадянина є основною, ключовою
парадигмою всього сучасного світу, а їхнє забезпечення – завданням кожної
правової держави. Неповнолітні с особливими учасниками суспільного
життя, в силу вікових особливостей, динамічного формування моделі
психологічної поведінки, недостатності життєвого досвіду вони потребують
особливо гуманного ставлення, на шляху їхньою становлення як
повнолітнього громадянина.
Сучасні реалії, на жаль, вражають стрімкою динамікою росту
злочинності неповнолітніх та низкою проблем, що виникають при
притягненні таких суб’єктів до відповідальності. Адже тонка грань між
гуманністю та дієвістю призначеного покарання є одною з найбільш гострих
проблем, що погребує наукового аналізу та розробки шляхів вдосконалення
відповідальності неповнолітніх за злочини, передбачені Кримінальним
кодексом України (КК України).
Останніми роками питання притягнення до кримінальної відповідальності
неповнолітніх, звільнення їх від відповідальності й покарання досліджували й
вивчали такі вчені: Н. Л. Березовська, Ю. В. Баулін, В. М. Бородін,
В. М. Бурдін, І. П. Васильківська, В. О. Глушкова, Т. О. Гончар, Л. С. Дубчак,
Я. М. Квітка, С. Г. Киренко, А. О. Клевцов, Н. Я. Ковтун, Н. М. Крестовська,
Н. А. Орловська, О. О. Северін, Т. М. Приходько, В. Я. Тацій та ін.
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Метою даного дослідження є аналіз основних особливостей
кримінальної відповідальності неповнолітніх.
На сьогодні слід констатувати соціально-правову проблему – високий
рівень злочинності неповнолітніх. Сім’я є основним агентом правової
соціалізації, тому негаразди в сімейному колі стимулюють злочинні прояви у
неповнолітніх. Алкоголізм та наркоманія батьків все частіше ускладнює
ситуацію. У даному випадку такі батьки приділяють вихованню підростаючою
покоління вкрай мало часу, що має свої негативні наслідки. Діти, що
зростають у таких умовах, не отримують належного виховання, вони є
частими свідками конфліктних ситуацій, іноді навіть насилля. Індиферентне
ставлення батьків до проявів інфантильності неповнолітніх породжує
негативний вилив на свідомість несформованої особи та призводить до
вседозволеності поведінки останнього. Ці явища, на нашу дуку, є основними
передумовами протиправної поведінки неповнолітніх [1, с. 148].
У кримінальному кодексі України (який набрав чинність у 2001р.) вперше виділенорозділ (ХV), присвячений особливостям кримінальної
відповідальності та покарання неповнолітніх. Встановлюючи ці особливості
законодавець виходив з того, що норми даного розділу повинні сприяти
врахуванню вікових, соціально-психологічних, психофізичних та інших
особливостей розвитку неповнолітніх, які вчинили злочин.
Необхідність виокремлення спеціальних норм про кримінальну
відповідальність неповнолітніх обумовлена принципами справедливості,
гуманізму, економії кримінальної репресії. Особливості психології
неповнолітніх, зокрема їх схильність до сприйняття стороннього впливу, з
одного боку, спонукають максимально обмежувати їх спілкування з
повнолітніми злочинцями, які розміщуються в окремих установах з
відбування покарання, а з другого, – дає змогу обмежитися щодо таких осіб
порівняно більш м’якими заходами, достатніми для забезпечення їх
виправлення і перевиховання. Суспільство не має права висувати до
неповнолітніх такі самі суворі вимоги, як до своїх дорослих членів. Тому
часто щодо неповнолітніх достатніми є міри виховно-педагогічного, а не
карального характеру [3, с. 93].
Неповнолітніми визнаються особи, які досягли віку кримінальної
відповідальності (тобто 16 років, а в передбачених КК України випадках 14
років), але яким ще не виповнилося 18 років.
Особливими умовами кримінальної відповідальності та покарання
неповнолітніх, які вчинили злочин порівняно з дорослими злочинцями є
наступне:
1) за певних умов допускається можливість звільнення неповнолітнього
від кримінальної відповідальності із застосуванням до нього примусових
заходів виховного характеру;
2) скорочено види покарань та обмежено строки і розмір встановлених
покарань порівняно зі строками і розмірами покарань до дорослих злочинців;
3) визначено умови, за яких можливим є звільнення неповнолітніх від
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відбування покарання із застосуванням до них примусових заходів виховного
характеру;
4) передбачено більш м’які вимоги (умови) для звільнення від
кримінального покарання;
5) встановлено більш короткі строки (порівняно зі строками для
повнолітніх злочинців) щодо давності притягнення неповнолітніх до
кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку і щодо
погашення і зняття судимості з неповнолітніх злочинців.
У ст. 102 КК врегульовано певні особливості призначення
найсуворішого виду покарання, яке може бути застосовано до
неповнолітнього. Так, відповідно до ст. 102 КК покарання у виді позбавлення
волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку,
може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років, крім
випадків учинення особливо тяжкого злочину, поєднаного з умисним
позбавленням життя людини. Позбавлення волі не може бути призначене
неповнолітньому, який уперше вчинив злочин невеликої тяжкості (ч. 2 ст.
102 КК). За вчинений повторно злочин невеликої тяжкості позбавлення волі
може бути призначено на строк не більше одного року шести місяців [2].
Позбавлення волі на певний строк є найсуворішим покаранням, що може
бути призначене особам, яким на момент вчинення злочину не виповнилося
18 років. Це покарання має застосовуватися до таких осіб тільки тоді, коли у
суду є переконання, що застосування більш м’якого покарання не сприятиме
виправленню засудженого. Висновок суду про необхідність застосування до
неповнолітнього позбавлення волі, якщо санкцією статті, за якою він
засуджується, передбачені й інші види покарань, повинен бути мотивованим
у вироку.
КК України передбачені певні особливості звільнення неповнолітнього
від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
Зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності та відбування
покарання у зв’язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили
злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до ст. ст. 49 та
80 КК з урахуванням положень, передбачених ст. 106 КК. Так, відповідно до
ч. 2 ст. 106 КК щодо злочину невеликої тяжкості, який учинив неповнолітній,
встановлено дворічний строк давності [2]. У разі засудження
неповнолітнього до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, а також
до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості строки
виконання обвинувального вироку становлять два роки.
Таким чином, юридичні принципи та норми закріплюють особливий
статус неповнолітнього, у тому числі й того, який порушив закон, і
вимагають більш лояльного, у порівнянні з дорослими, зокрема тими що
вчинили правопорушення.
Ми вважаємо, що неповнолітні є особливою категорією засуджених,
враховуючи їх психічні, психологічні та соціальні особливості.Тому
необхідно, щоб законодавець ставив спеціальну (особливу мету) щодо
заходів виховного впливу на неповнолітніх, а не кари.
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ
Здоровий спосіб життя майбутнього покоління людської популяції – це
одна з найактуальніших проблем сьогоднішнього дня. Кожна держава чекає
майбутнього від свого нового покоління, яке буде здоровим, здатним
працювати, захищати Батьківщину, жити у відповідності з моральними
вимогами суспільства, нормативними настановами держави і своєю
індивідуальністю. У нових умовах підвищується соціальна значимість
фізичного виховання у формуванні усебічно і гармонійно розвиненої особи з
високою мірою готовності до соціально-професійної діяльності. На
сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність
усебічної підтримки сфери фізичної культури і спорту з боку держави. Такий
стан речей унормований чинним законодавством.
У ст. 3 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» відзначається,
що держава регулює відносини в сфері фізичної культури і спорту шляхом
формування державної політики у цій сфері, створення відповідних
державних органів, фінансового, матеріально-технічного, кадрового,
інформаційного, нормативно-правового та іншого забезпечення розвитку
фізичної культури і спорту, а також визнання широкого самодіяльного
статусу фізкультурно-спортивного руху в Україні і комплексної взаємодії
державних органів з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості.
Реалізація вказаної норми законодавства потребує цілеспрямованої
злагодженої роботи державних інституцій, територіальних громад,
виробничих структур, приватних організацій, громадських об’єднань і
фахівців сфери. Насамперед це стосується категорії фахівців, які мають
статус державних службовців або працюють в організаціях, які фінансуються
з державного або місцевих бюджетів. Тільки за умови оптимального
поєднання дій усіх зацікавлених суб’єктів управління стане реальним
забезпечення людям оптимальною руховою активністю протягом усього
життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної
підготовленості, упровадження традицій здорового способу життя, сприяння
її соціальному, біологічному та психічному благополуччю.
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Проблеми управління сферою фізичної культуриo: і спорту розглянуто в
роботах таких вітчизняних учених, як В. Гузар. Ю. Довгенько, М. Дутчак, В.
Жуков, В. Затилкін, В. Куделко, М. Олійник, В. Платонов, Ю. Шкребтій та
ін. Ці питання частково розглянуті в роботах зарубіжних фахівців, таких як
С. Амстронг, В. Андрефф, М. Брюн, А. Кларк, Д. Мюсслер, В. Ритнер, Ф.
Шааф, Д. Хайнеман та ін.
На сьогодні в країні визначено заходи для вдосконалювання процесів
розвитку фізичної культури і спорту. Так, у теоретичному аспекті
обґрунтовано основні напрямки і закономірності функціонування фізичної
культури і спорту в соціальній системі. У Цільовій комплексній програмі
“Фізичне виховання – здоров’я нації” визначено практичні заходи для
реалізації основних положень програми. Проте дослідженням установлено,
що впровадження засобів фізичної культури і спорту в спосіб життя людей
мусить бути кращим. Ідея розвитку фізичної культури і спорту ще не
знайшла адекватного відгуку в суспільній свідомості як проблема
загальнодержавного значення. У зв’язку з цим необхідно підсилити
діяльність суб’єктів управління фізичною культурою і спортом за рахунок
інтенсифікації процесів управління, що дозволяє забезпечити більш
ефективне функціонування галузі в нових умовах [2, c.123].
Аналіз рівня охоплення населення масовим спортом у світі засвідчує, що
українці в декілька разів поступаються за цим показником провідним
країнам. В Україні до регулярних занять фізичною культурою і спортом
залучено лише приблизно 13 % населення, в той час як у розвинутих
європейських країнах цей показник дорівнює від 21 до 50 %. Лише кожен
п’ятдесятий мешканець України бере участь у спортивних змаганнях.
Гіподинамія характерна для більшості людей працездатного та похилого віку
(відповідно, 92 – 94 % та 96 – 97 %). Лише кожна десята дитина 6 – 18 років
займається в системі дитячо-юнацьких спортивних закладів.
В Україні практично відсутня система пропаганди фізичного виховання
та спорту. Аналіз вітчизняних засобів масової інформації показує, що
більшість з них часто віддають перевагу інформаціям про “розкручених”
зарубіжних зірок та змагання, залишаючи на другому плані досягнення
вітчизняних спортсменів.
В Україні сьогодні відсутній реєстр громадських організацій
фізкультурно- спортивної спрямованості. Проте їх можна розділити на певні
групи: – загальнонаціональні спортивні об’єднання; – фізкультурноспортивні товариства; – фізкультурно-спортивні громадські об’єднання
(федерації, асоціації, спілки тощо) з певного виду спорту або групи видів
спорту; – фізкультурно-спортивні об’єднання соціальних груп населення; –
спортивні клуби різної організаційно-правової форми; – колективи фізичної
культури [1].
На сьогодні існує чітке протиріччя між завданнями, які визначаються
державою у сфері фізичної культури та спорту, задекларованими правами
громадян на заняття фізичною культурою, оздоровленням свого організму та
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спортом, з одного боку, та умовами діяльності, а особливо фінансовими
джерелами діяльності, спортивними товариствами та клубами – з іншого. Для
вирішення цієї проблеми необхідно регламентувати діяльність громадських
фізкультурно-спортивних об’єднань як платників податків, в яких одним з
основних завдань, окрім постійного підвищення рівня здоров’я, фізичного та
духовного розвитку населення, ще й стоїть завдання економічного і
соціального прогресу суспільства. Це означає отримання фінансових коштів
унаслідок своєї діяльності, надання послуг, консультацій, оздоровлення
тощо; податки на такий вид діяльності мають бути мінімальними або
відсутніми взагалі протягом певного часу, що дасть можливість гідно
оплачувати працівникам об’єднання їхню працю, покликану на виконання
важливих соціальних завдань, розвивати матеріальну базу об’єднань,
використовувати в своїй діяльності як новітні досягнення в наукових
розробках, так і сучасні тренажери та інші засоби спортивного тестування та
медичного контролю [3, c.13].
Таким чином, підводячи підсумки проведеного аналізу організаційноправових засад державного управління розвитку фізичної культури і спорту,
можна зробити такі висновки: існує потреба чіткого визначення й
розмежування стратегічних завдань державних і громадських організацій у
розвитку фізичної культури й спорту; низькі темпи зростання фінансових
потоків із позабюджетних джерел і невелика їх питома вага в загальній
структурі свідчать про необхідність нормативно-правового врегулювання
економічних засад щодо утворення сприятливого інвестиційного клімату в
галузі як на рівні окремих адміністративно- територіальних одиниць, так і
держави в цілому. Стає очевидно, що система управління сферою фізичної
культури і спорту в Україні потребує серйозних змін, які останнім часом
активно обговорюються в колі фахівців, на різноманітних нарадах. Окремих
робіт, присвячених цій проблематиці, мало. Однак існує велика проблема у
взаємовідносинах між управліннями, комітетами з питань фізичної культури
і спорту та громадськими фізкультурними органами. У даному контексті
подальші наукові пошуки можуть бути спрямовані на розв’язання інших
проблем організації державного управління галуззю фізичної культури й
спорту.
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ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В
НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Проблеми, які існують в напрямку зростання ролі іноземних інвестицій в
економічному розвитку України є важливими для вивчення та дослідження.
Це пов’язано з тим, що наша держава набирає великі темпи розвитку
економіки, про це свідчить той факт, що різке нарощування присутності
іноземного капіталу в економіці України, яке мало місце протягом останніх
років, актуалізувало проблеми впливу підприємств з іноземним капіталом на
якість зовнішньоторговельного обороту України.
Питання розвитку інвестиційної діяльності завжди знаходились у центрі
уваги багатьох учених-економістів, зокрема фундаментальний економікотеоретичний аналіз розвитку інвестиційних процесів висвітлено в працях Л.
О. Чернишова, В. В. Сазанова [1], К. М. Пастухова, Н. Є. Гришко [2], І.
В.Паламарчук [3], та ін.
У сучасних умовах іноземні інвестиції виступають найважливішим
засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних
зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу,
підвищення якісних показників господарської діяльності. Отримані протягом
багатьох років результати як теоретичних, так і практичних розробок щодо
розкриття сутності іноземних інвестицій мають вагоме значення для
розвитку теорії інвестицій. Водночас проблеми формування сприятливого
інвестиційного клімату, механізму залучення іноземних інвестицій
потребують подальших досліджень і пошуку шляхів розв’язання.
Першими кроками держави в 90-х роках 20 століття в напрямку
економічного розвитку на ринкових засадах, були заходи щодо залучення
іноземних інвестицій. Головним шляхом для цього мало стати створення
привілейованого становища для закордонних капіталовкладень порівняно з
вітчизняними [1, c. 88].
В Україні розроблено законодавство про іноземні інвестиції. Основним є
Закон України «Про режим іноземного інвестування», яким визначено
суб’єкти і об’єкти інвестування, форми інвестування, державні гарантії
захисту іноземних інвестицій, розгляд спорів тощо [4, с. 80]. Проте,
основними недоліками законодавства в даній сфері є його нестабільністьта
наявність суперечностей в різних законодавчих актах, що негативно впливає
на бажання іноземних інвесторів вкладати кошти в українську економіку.
Динаміку залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в економіку
України можна проаналізувати за даними табл.1.
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Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в Україну наростаючим підсумком,
млн.дол.США [5]
Роки

Обсяги залучення ПІІ

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

29542,7
35616.4
40053,0
44806,0
50333,9
54462,4
58156,9

Темпи зростання в
порівнянні з минулим
періодом, %
136,73
120,56
112,46
111,87
112,33
108,20
106,78

Дані свідчать що, темпи зростання прямих іноземних інвестицій в
економіку України мають тенденцію до зростання в абсолютних показниках,
але темпи зростання з року в рік стають щораз нижчими. Це говорить про те,
що в нашій країні мають місце проблеми, які змушують інвесторів
скорочувати обсяги інвестицій, виводити свої капітали з економіки України,
вкладати менше, ніж раніше тощо.
Основними чинниками, які перешкоджають залученню іноземних
інвестицій в економіку України, є:
− нестабільність, недосконалість законодавства;
− відсутність гарантій для потенційних інвесторів;
− висока інфляція, економічна криза;
− нерозвиненість ринку цінних паперів;
− відсутність податкових пільг для інвесторів;
− високий рівень корупції в державі та інше.
Вирішальну роль в залученні іноземних інвестицій відіграє держава, яка
формує законодавство, впливає на грошово-кредитну систему, тобто
визначає правила діяльності та оподаткування. Основними інструментами,
які застосовуються для регулювання інвестиційної діяльності є: надання
податкових і митних пільг, інформаційне забезпечення, запровадження
страхування, державні гарантії (неможливість примусового вилучення
іноземних
інвестицій), грошово-кредитне регулювання, створення
спеціальних економічних зон, законодавче регулювання тощо [2, c. 47].
Щоб покращити інвестиційний клімат в Україні, тим самим активізувати
притік іноземного капіталу в Україну, на нашу думку доцільно реалізовувати
державну політику, яка б здійснювалася за такими напрямами:
– забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів,
вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької та інвестиційної
діяльності;
– сприяння розвитку науки, науково-технічної та інноваційної діяльності;
– вдосконалення системи корпоративного управління;
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– розробка скоординованої державної політики у сфері державних
запозичень;
– вдосконалення державної політики у сфері приватизації державних
підприємств та її реалізації;
– вдосконалення процедури банкрутства;
– реформування діючої амортизаційної системи;
– реформування податкової системи в Україні;
– створення в Україні дієвого механізму протидії корупції;
– розвиток фінансової сфери.
Для покращення інвестиційної активності пропонуються наступні
заходи: удосконалення законодавства, стабілізація фінансової системи,
стримування інфляції, поліпшення державного управління, мінімізація
політичних ризиків, боротьба з корупцією та тіньовою економікою, надання
податкових пільг іноземним інвесторам, які здійснюють довгострокові
вкладення, проведення судової реформи, яка забезпечить незалежність судів,
надання державних гарантій іноземним інвесторам, страхування іноземних
інвестицій тощо [3, c. 26].
Можна зробити висновок, що іноземні інвестиції відіграють важливу
роль в розвитку економіки, оскільки крім фінансових надходжень
забезпечують підприємства новими прогресивними технологіями, створюють
нові робочі місця, сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції
та її виходу на міжнародні ринки. Водночас гальмуючим чинником в
залученні іноземних інвестицій є несприятливий інвестиційний клімат в
Україні.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Проблема визначення ролі сучасного фізичного виховання у формуванні
особистості і здорового способу життя набуває все більшої актуальності.
Саме фізкультурно-спортивній діяльності відданий пріоритет у вихованні
здорового покоління молоді, так як саме тут вирішуються не тільки виховні
та освітні завдання, а й оздоровчі. Постійне оновлення різних сторін
суспільного життя вимагає нових підходів в організації освіти. Освіта у всіх
його формах визначається як пріоритетний напрям у розвитку особистості.
Тому здатність до самовдосконалення, самовиховання, саморозвитку стає
особливо значущою.
Тенденція до погіршення здоров’я студентів, зниження рівня їх фізичної
підготовленості спостерігається майже повсюдно. Однією з причин такого
становища є те, що основна маса студентів не займається фізкультурою і
спортом ніде, крім занять з фізичного виховання, що недостатньо для
виконання необхідної добової рухової активності. Необхідно збільшити
рухову активність студентів, щоб припинити розвиток гіподинамії та усунути
багато хвороб. При цьому необхідно створити умови для задоволення
біологічної потреби студентської молоді в руховій активності, для
досягнення високого рівня фізичної підготовки, для формування стійкої
мотивації на здоровий спосіб життя. Таким чином, важливою проблемою
сьогодні є оптимізація рухової активності студентського контингенту з
використанням різних форм організації навчального процесу з фізичного
виховання.
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури (А. Б. Артемов,
І. А. Анохін, Р. В. Александрова, В. П. Зайцев) показав, що для того, щоб
домогтися результатів у поліпшенні фізичної підготовленості, підвищення
рівня розвитку психофізичних якостей студентської молоді, необхідні
принципово нові підходи, методи і технології, які повинні відповідати
індивідуальним особливостям, сприяти максимально ефективної реалізації їх
інтересів, нахилів та здібностей.
Оптимізація процесу фізичного виховання, створена на базі нових
технологій, включає в себе наступні складові: цілі навчання; зміст навчання;
засоби діагностики і контролю стану результатів навчання; методи навчання;
організація навчального процесу; засоби навчання; результат діяльності досягається рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.
Впровадження в процес організації фізичного виховання інноваційних
технологій мотивує студентів до занять фізичними вправами, оптимізує
власну рухову активність не тільки під час навчальних занять, а й в поза
аудиторний час, сприяє формуванню здорового способу життя.
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Використання
ціннісних,
загальнокультурних,
пізнавальних,
інформаційних, особистісно-орієнтованих компетенцій розширює коло
пізнань студентської молоді. Поліпшення якості навчання і виховання у вузі
залежить від багатьох чинників: від рівня науково-методичної підготовки
викладачів, від стану навчально-матеріальної бази, від моральнопсихологічного клімату, від ступеня взаємодії педагогів зі студентами. Тому
велике значення має системний підхід до вдосконалення всіх сторін
педагогічного процесу при одночасному виділенні особливо оптимальних
варіантів їх рішень [1, с. 63].
Оптимізація фізичного виховання не представляє собою якийсь
особливий метод або прийом. Це цілеспрямований підхід до побудови
педагогічного процесу на основі закономірностей і принципів теорії і
методики фізичного виховання, свідомий науково-обгрунтований вибір
найкращого для конкретних умов, ситуацій варіантів побудови занять і
навчального процесу в цілому. Отже, з метою підвищення ефективності
занять з фізичного виховання в програми включають не тільки перевірені
практикою, а й нові організаційні методи.
В останні роки все ширше в фізичне виховання студентської молоді
впроваджуються спортивно-орієнтовані технології, що сприяє підвищенню
інтересу студентів до фізичної культури в освітньому просторі вузу. Мета
застосування даної технології полягає в залученні студентів вузу в регулярні
і доступні заняття певним (особисто обраним) видом спорту. Результатом
впровадження спортивно-орієнтованих технологій в процес фізичного
виховання є поетапне підвищення рівня знань студентів з фізичної культури,
за певним видом спорту, підвищення рухової активності, як в навчальний,
так і в позаурочний час.
В практику фізичного виховання студентів широко впроваджуються
технічні засоби навчання для отримання інформації безпосередньо під час
виконання тренувальних і змагальних завдань, для вимірювання динаміки
функціонального стану різних систем організму, а також для отримання
експрес-оцінки працездатності студентів[2, с. 29].
Широке застосування в навчально-тренувальному процесі знаходять
тренажери, що здійснюють програмування рухових завдань, а також
тренажери, за допомогою яких здійснюється більш швидке і цілеспрямоване
тренування рухових якостей, умінь і навичок.
Інноваційні технології навчання мають такі напрямки:
− «Активізація пізнавальної діяльності» - студент отримує інформацію
від педагога в готовому вигляді. Характер навчання пасивний, немає
елементів творчості, немає самостійності. При такому напрямку студент
здобуває знання і навички без використання їх на практиці;
− «Інтерактивні технології навчання» - орієнтоване напрямок в
навчанні. Концентрація на студента як на формується особистості, яка може
самовиражатися, самореалізовуватися. Основа даної технології –
особистісно-орієнтована взаємодія студента і викладача.
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В рамках традиційної організації фізичної культури не завжди є
можливості для реалізації індивідуального підходу, хоча він так необхідний,
тому що мова йде про здоров’я молодих людей. Крім цього традиційне
виховання не орієнтовано на можливість вибору студентом будь-якого виду
фізичної культури, будь то плавання або легка атлетика, футбол або
баскетбол, ковзани або тренажерний зал. Тому для викладачів стає актуальна
проблема про введення нових методик занять, щоб зацікавити студентів. До
нових методик можна віднести використання нетрадиційних видів фізичної
культури і спорту в навчальній практиці. Багато нетрадиційні види дійшли до
нас з глибокої давнини. Однією з таких систем є йога.
Новим видам спорту, який набув популярності недавно є Pole dance. Це
вид спорту, який поєднує танець з гімнастичними вправами на пілоні. Танець
на пілоні визнаний видом фітнесу який базується на аеробних та анаеробних
вправах[ 3, c. 98].
Таким чином, введення нових форм, технологій і методів у
тренувальний процес студентів дасть ряд переваг перед звичайними
заняттями фізичною культурою. Дозволить оптимізувати навчальний
процес,зробити його більш ефективним, допоможе спрогнозувати
результати, пробудити інтерес студентів до фізичної культури. Інновації у
фізичному вихованні дають можливість студентам не тільки фізично
розвиватися, а й формують світогляд, здатність скеровувати власну освітню
траєкторію та програму життєдіяльності в цілому. Використання
інноваційних технологій у фізичному вихованні є невичерпним джерелом
можливостей як для зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей, так і для
розвитку психофізіологічної сфери студентів, що сприяє набуття
відповідного статусу в соціальному середовищі.
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Рушійною силою економіки на сьогоднішній день є наявність
злагодженого фінансового механізму країни. Він визначає сукупність
способів організації фінансових відносин, які застосовуються в суспільстві
для забезпечення сприятливих умов соціально-економічного розвитку країни.
Головним завданням його є злагоджене комплексне функціонування усіх
його елементів та ефективне використання фінансових ресурсів для сталого
соціально-економічного зростання держави. Фінансовий механізм стимулює
весь процес відтворення: виробництво, розподіл, обмін і споживання. Він
забезпечує сприятливі умови для макроекономічних процесів, а на мікрорівні
– сприяє чіткій взаємодії усіх його елементів [5, с. 51]. Виходячи з цього,
метою дослідження є з’ясування сутності фінансового механізму, його
структурних елементів, його ролі в розвитку держави, а також розробка
планів та шляхів підвищення ефективності його функціонування.
Серед вітчизняних науковців, що займаються дослідженням даної
проблеми, слід відзначити Г. Дедушека [1], Л. Лисяка [2], В.Тропіну [3], І.
Чугунова [4], O. Ковалюка [5] та інших.
Л. В. Лисяк визначає фінансовий механізм як систему дії фінансових
важелів, яка виражається в організації, плануванні й стимулюванні
фінансових ресурсів. Цю позицію також поділяє О. М. Волкова, яка
розглядає фінансовий механізм як систему фінансових важелів впливу на
організацію, планування й стимулювання фінансових ресурсів [2, с. 214].
Схожий погляд й у І. Я. Чугунова, який представляє фінансовий
механізм як систему організації, планування і використання фінансових
ресурсів. Але ще він доповнює це визначення характеристикою складу
фінансового механізму, до якого входять: фінансові інструменти, фінансові
прийоми і методи, що забезпечують відповідні підсистеми (кадрове, правове,
нормативне, інформаційне, технічне й програмне забезпечення) [4, с. 46].
Механізм державного регулювання економіки ґрунтується на сукупності
взаємопов’язаних фінансово-економічних інструментів, форм, важелів та
методів впливу на процес розширеного відтворення продуктивних сил
суспільства з урахуванням цілей та інтересів суб’єктів економічних відносин.
В залежності від пріоритетів розвитку, об’єктом державного регулювання
економіки є економічний цикл, структура національної економіки, платіжний
баланс, ринок праці, грошовий обіг, зовнішньоекономічна діяльність.
Слід враховувати, що фінансовий механізм за ринкових умов потребує
чіткої взаємодії всіх його складових. Серед них немає таких, якими можна
було б знехтувати чи застосувати без взаємозв’язку з іншими складовими
(табл. 1).
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Таблиця 1
Елементи фінансового механізму [3, с. 98]
Засоби державного регулювання
Економічні (податки, мита та збори, державні
інвестиції та субсидії, субвенції, дотації, кредити
та позички, інструменти НБУ; державні
замовлення та закупівлі, ціни на
сільськогосподарську продукцію)
Адміністративні (стандарти, нормативи,
дозволи, заборони, обмеження, ліміти, штрафи)

Інструменти державного
регулювання
Законодавчо-правові(закони,
постанови, укази)

Нормативно-адміністративні
(розпорядження, рішення, вказівки,
накази, інструкції, положення,
договори)
Інформаційні (публікації у засобах масової Організаційно-економічні (плани,
інформації, документи)
проекти, державний та місцевий
бюджети, державне замовлення та
державний контракт, договори,
цільові програми, прогнози)

Для нормального функціонування фінансового механізму, в його складі
фінансових методів і важелів, необхідне відповідне їх нормативно-правове
забезпечення, яке представлене, в першу чергу, Конституцією України,
великою кількістю законів, а також підзаконних нормативно-правових актів
[1, с.129].
Ефективність фінансового механізму визначається взаємозалежним,
узгодженим, комплексним функціонуванням усіх його елементів. Основними
шляхами для підвищення ефективності функціонування фінансового
механізму є:
⎯ об’єктивна обґрунтованість фінансового механізму, який повинен бути
сформований з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку
економіки держави;
⎯ удосконалення правового забезпечення фінансового механізму
організації економіки України;
⎯ використання економіко-математичного моделювання, яке дасть змогу
знаходити оптимальні значення фінансового механізму як на мікро- так і на
макрорівні, спрогнозувати бажаний результат впливу фінансового механізму
на економічні показники держави чи підприємства;
⎯ науково-обґрунтоване фінансове планування й прогнозування обсягів
централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і
використання.
Призначення фінансового механізму зводиться до двох основних
функцій фінансового забезпечення й фінансового регулювання економічних
і соціальних процесів у державі. Слід зауважити, що вказані функції є
повною теоретичною абстракцією. За наявного досвіду фінансове
забезпечення одночасно виконує функцію регулювання так само, як
регулювання може здійснювати функцію фінансового забезпечення.
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Теоретичні дослідження ефективності фінансового механізму знаходять
відображення у фінансовому плануванні - діяльність по складанню планів
формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на рівні окремих
суб’єктів господарювання, їх об’єднань, галузевих структур, територіально адміністративних одиниць, країни в цілому. У фінансових планах вказуються
основні пропорції розподілу створеної вартості через задоволення власних
виробничих потреб, спрямування частини коштів на сплату податків і
обов’язкових зборів, стимулювання працюючих, інвестування тимчасово
вільних коштів та ін. У фінансовому плануванні важливим є застосування
принципів наукового обґрунтування показників плану і забезпечення їх
стабільності, використання прогресивних норм і нормативів, математичних
методів та електронно-обчислювальних машин. Фінансовий механізм діє
ефективно, якщо діють усі його складові у комплексі. Приводячи їх у дію,
держава може спрямовувати соціально-економічний розвиток на своїй
території відповідно до потреб її громадян. Цієї мети досягають через
створення і використання фондів фінансових ресурсів. Від ефективності
функціонування фінансового механізму залежить економічна незалежність
держави. Саме тому держава намагається контролювати всі процеси,
пов’язані із функціонуванням фінансового механізму. Окремо слід зазначити,
що Державна програма соціально-економічного розвитку України і
Державний бюджет України мають своє особливе місце, роль і призначення у
системі суспільно-економічних відносин. Одночасно вони нероздільні,
взаємозалежні, доповнюють один одного, вимагають комплексного підходу
при розробці ефективного фінансового механізму в процесі виконання [2, c.
256].
Кількісна та якісна характеристики ефективності фінансового механізму
визначаються тим, яка величина фінансових ресурсів зосереджується й
витрачається на відповідних рівнях господарського управління та якою є
технологія їх зосередження й витрачання. Дуже важливо правильно вибрати
суб’єкт і об’єкт зосередження і витрачання фінансових ресурсів, показники,
ставки, норми, строки, санкції, пільги, тобто увесь інструментарій здійснення
руху фондів грошових засобів.
Отже, всі елементи фінансового механізму є складовою частиною
єдиного цілого і, в той же час, функціонують відносно самостійно. У зв’язку
з цим виникає необхідність постійного узгодження їх діяльності. Таким
чином, фінансовий механізм включає комплексну взаємодію фінансових
інструментів, за допомогою яких забезпечуються оптимальні параметри
формування фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх
використання для забезпечення економічного розвитку та соціальних потреб
громадян.
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«НОВИЙ КУРС» Ф.Д. РУЗВЕЛЬТА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ
АСПЕКТ
Кризові явища в період «великої депресії» у США 1929-1933 рр. мають
подібні причини й характер розвитку, які відзначаються й в Україні, криза
банківського сектора, що потім охопила промисловість і суміжні галузі;
значне скорочення виробництва; зростання безробіття й погіршення
економічного становища більшості населення. У практиці державного
управління накопичено позитивний досвід ефективного керівного впливу з
боку держави в умовах нестабільності й кризи, що вимагає систематизації й
творчого осмислення: розумний вчиться не тільки на особистому досвіді, але
й на чужій практиці. Прикладом такого досвіду є «Новий курс»
Ф. Д. Рузвельта.
Метою даного дослідження є визначення основних елементів «Нового
курсу» Рузвельта та їх політичне значення.
У світовій історії «Новий курс» – це одна з найбільш відомих і
ефективних реформ. Ф.Рузвельт ввів у життя більше реформ, ніж обіцяв під
час передвиборної кампанії. Спеціальна сесія Конгресу США протягом 100
днів заклала основи політики «Нового курсу» [3].
У період кризи в США 1929-1933 рр. були прийняті закони, які надали
державі право втручатися в економічні процеси. Разом з тим, ці закони були
спрямовані й на регулювання соціальної сфери: забезпечували право
робітників створювати профспілки, регулювали правила у сфері заробітної
плати й тривалості робочого часу, гарантували виплату допомоги з
безробіття й пенсій по старості, передбачали дотації для фермерських
господарств, забезпечували страхування банківських вкладів, сформували
базу для додаткового захисту працівників і споживачів. Була оголошена поза
законом дискримінація під час найму за віковою, статевою, расовою або
релігійною ознакою, заборонена дитяча праця. Незалежним профспілкам
були гарантовані права на організацію, укладання угод і проведення страйків
[2, с. 65].
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Важливим інструментом «Нового курсу» був державний бюджет, за
допомогою якого здійснювалося фінансування виробничого сектора й
соціальних програм. Золото в той період було вилучено з обігу, також
заборонявся його вивіз за кордон і обмін на банкноти. Урядом було здійснено
девальвацію долара. Завдяки цим заходам змінилася структура доходу на
користь промислового виробництва, а не кредитної сфери. Для
стимулювання акціонерів і вкладників банків були вжиті заходи із захисту
внесків від ризику.
Центральне місце у заходах «Нового курсу» приділялося проблемі
відновлення промисловості. У червні 1933 р. був прийнятий один із найбільш
важливих законів – Закон про відновлення національної промисловості. Для
його проведення була створена Адміністрація національного відновлення, до
складу якої ввійшли представники фінансової олігархії (від торговельної
палати, від фірм «Дженерал Моторс», «Стандарт ойл», від групи Моргана й
інших концернів), а також економісти, діячі Американської федерації праці.
Головою Адміністрації національного відновлення був призначений генерал
Хью Джонсон [1, с. 36].
Істотним моментом ідеології «Нового курсу» було звернення до «забутої
людини» – до тих людей, які не мали постійної роботи, достатніх коштів для
існування, не мали власного житла. Уряд закликав пересічних американців
підтримати реформи, запропоновані «зверху» в інтересах «забутої людини»,
тиском «знизу», тому що тільки це могло б гарантувати їх успіх. У цьому
велику роль відіграли «Бесіди біля каміна» Ф. Рузвельта, які полягали в
роз’ясненні американським громадянам цілей нової державної політики,
засобів для її реалізації й очікуваних результатів. Слід зазначити логічність й
аргументованість дій уряду: починаються «Бесіди біля каміна» звертанням до
простих громадян і характеристикою існуючої ситуації в країні, причому
ситуація описувалася доступною, але не дипломатичною мовою; потім
Рузвельт дає обґрунтування діям уряду по виправленню ситуації;
проводиться аналіз досягнутих результатів і негативних моментів, які все ще
мають місце.
Проте завдяки активному регулюванню з боку держави, відкритості
політики Рузвельта, підтримці з боку більшої частини населення, СШA
змогли вибратися із кризи.
Таким чином, «Новий курс» Ф. Рузвельта може бути корисним досвідом
для країн, що перебувають у стані кризи, у тому числі для України.
Завданням державного регулювання в такій ситуації є вихід країни з кризи. У
США вона була вирішена шляхом прийняття непопулярних на той період
рішень та кардинальній зміні світогляду населення США.
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МОЛОДЬ ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
На сучасному етапі в українському суспільстві здійснюється низка
кардинальних реформ у всіх сферах буття, які мають на меті допомогти
країні стати на шлях цивілізованого розвитку, створити підвалини
ефективної ринкової економіки, сформувати громадянське суспільство і
правову та соціальну державу. Значна роль у реалізації названих реформ
відводиться молодому поколінню українців. Ця роль зумовлена низкою
чинників. Найважливіші з них:
по-перше, молодь є найбільш рухливою, динамічною верствою в
суспільстві;
по-друге, студентська молодь має досить високу питому вагу в
сукупному населенні країни. На початок 2015/16 навчального року в Україні
нараховувалося 1 млн. 604 тис. студентів (1 млн. 374 тис. у ВНЗ III-IV рівня
акредитації та 230 тис. у ВНЗ I-II рівня акредитації);
по-третє, молодь – це та соціальна група, що, вступаючи у дієздатний
вік, сильніше відчуває на собі невідповідність між декларативністю
проголошуваних у суспільстві прав і реальних можливостей їх здійснення
[2, с. 97].
Актуальність проблеми зумовлена також значним впливом на політичну
участь молодих українців міжнародних чинників через поширення
пріоритетів західного способу життя, прагнення до прагматизму й
індивідуалізму.
Сучасна участь молоді в політичному житті держави, на нашу думку,
має низку особливостей, а саме: вона розгортається в нових історичних
умовах, нерідко ініціюється політичними партіями або державними та
регіональними владними структурами; має низький рівень представництва в
структурах законодавчої, виконавчої та судової влади; характеризується
слабкістю молодіжного руху, розмитістю політичних інтересів, відсутністю
ефективної державної молодіжної політики, що стимулює прояв політичних
інтересів, низьким рівнем політичної культури; у молоді недостатньо досвіду
політичної участі в житті суспільства [3, с. 98].
Проте, незважаючи на складнощі, історія незалежності України тісно
пов’язана з політичною активністю молоді. Яскравим свідченням цього стали
акції громадянської непокори молоді, які охопили Україну в жовтні
1990 р. Вони заклали традиції проведення демократичних акцій протесту в
державі, подальшим виразником яких стала Помаранчева революція та
Революція Гідності 2014 р.
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Революція на граніті 2–17 жовтня 1990 р. стала переломним моментом в
утвердженні незалежності України, а молоде покоління вже на початку 90-х
років продемонструвало своє непереборне прагнення жити у вільній
демократичній державі. Ці події виявили неабиякий політичний потенціал
українського молодіжного руху, який змусив рахуватися з собою як тодішніх
компартійних керівників республіки, так і досвідчених діячів опозиції.
Українська молодь, насамперед студенти, беручи участь в акціях
протесту, показали себе важливою рушійною силою Революції Гідності.
Вони де-факто задекларували «нову політику», якісно відмінну від
попередньої не лише за назвою, формами, а й за змістом [1].
Сьогодні на політичну арену виходить нове покоління, яке диктує новий
порядок денний для українського політикуму. І, можливо, саме це є
найбільшим досягненням нинішніх революційних виступів в Україні.
Роль молоді у політичних процесах важко переоцінити. Молодь як
соціальна група найбільш схильна до інновацій, вона не пов’язана
стереотипами, а тому значно легше, ніж старше покоління, може здійснити
перехід від пасивної, виконавчої життєвої настанови, яка не так давно
домінувала в масовій свідомості, до активної позиції. Тому молодь є
важливим соціальним та електоральним ресурсом суспільства, що може бути
використаний політичними партіями, їх лідерами у процесі розбудови
незалежної української держави.
Політичні зміни є невід’ємною частиною політичного процесу будь-якої
країни. Вони можуть відбуватися як еволюційним шляхом, через здійснення
реформ, так і навіть шляхом революції. Важливим є залучення молоді до
позитивних політичних змін в країні. Без виокремлення молоді у якості
самостійного суб’єкта політики неможливий розвиток демократичного
суспільства, побудованого на принципах рівноправ’я та свободи. До того ж,
розширення участі молоді у політиці прискорить руйнування бюрократичних
наслідків минулого, утворення нових, більш ефективно функціонуючих
структур та органів влади.
Формування цілісної політичної свідомості молоді є важливою
функцією соціальних інститутів. Виховання на принципах толерантності,
громадянської відповідальності, патріотизму, буде сприяти успішній
інтеграції молоді в політичний і соціальний простір, забезпечить її активну
участь в політичних і економічних процесах України, що є важливою
запорукою її подальшого поступального розвитку і стабільності.
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК РІЗНОВИДУ
ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
У забезпеченні дієвого функціонування всіх ланок національної
економіки особливо важливу роль відіграє бюджетна система держави.
Особливого значення набуває аналіз фінансово-правової відповідальності за
порушення бюджетного законодавства (бюджетної відповідальності),
оскільки визначення її сутності та особливостей є важливим і актуальним як
з погляду теоретичної науки, так і задля реалізації норм бюджетного
законодавства щодо забезпечення захисної функції права та стабільного
функціонування системи бюджетної відповідальності в державі
Низка наукових досліджень стосуються питання фінансово-правової
відповідальності (в тому числі і бюджетної) як специфічного виду
юридичної відповідальності. Серед них варто виділити праці таких
науковців як С.С. Теленик, О.В. Дічкова, І.А. Сікорська, В.Д. Чернадчук,
О.П. Гетманцець, та інші.
Метою даного дослідження є встановлення сутності та призначення
бюджетної
відповідальності
як
різновиду
фінансово-правової
відповідальності, з’ясування її особливих рис.
Важливим інститутом фінансового права є фінансово-правова
відповідальність, яка має всі ознаки юридичної відповідальності, а саме:
застосовується за порушення у фінансових правовідносинах, виконується у
вигляді фінансових санкцій, визначається у повноваженнях суб’єктів
фінансового контролю, має процесуальні особливості. У бюджетному
процесі притягнення до фінансово-правової відповідальності за вказаними
ознаками дає змогу стверджувати про наявність її різновиду – бюджетної
відповідальності.
На сьогодні не існує єдиного підходу стосовно розуміння суті та місця
бюджетної відповідальності. Як показує аналіз наукової літератури найбільш
поширеним є розуміння її як різновиду фінансово-правової відповідальності,
яка наділена специфічними ознаками, що дозволяють говорити про
самостійний характер бюджетної відповідальності стосовно інших видів
фінансово-правової відповідальності. Правове забезпечення бюджетної
відповідальності, суб’єктний та об’єктний склад, принципи застосування
вирізняють її серед інших видів фінансово-правової відповідальності. До
власних ознак (особливостей) бюджетної відповідальності, що дозволяють
говорити про її відносну автономію належить те, що:
- бюджетна відповідальність має власне бюджетне законодавство, яке
підпорядковане принципам бюджетного права;
- підставою бюджетної відповідальності є порушення бюджетного
законодавства;
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- суб’єктами бюджетної відповідальності є учасники бюджетного
процесу;
- бюджетна відповідальність реалізується у специфічній процесуальній
формі, що відрізняє її від інших видів фінансової відповідальності;
- бюджетна відповідальність тягне за собою для правопорушника певні
негативні наслідки майнового й організаційного характеру, що зумовлено
специфікою бюджетно-правових санкцій [1, c. 450].
віднесення
бюджетної
Ці
ознаки
доводять
неможливість
відповідальності до підвиду класичних кримінальної, адміністративної та
цивільно-правової відповідальності, проте цілком «вписуються» у концепцію
фінансово-правової відповідальності. Цю позицію підтримує багато
українських учених. С.С. Теленик вважає бюджетну відповідальність
різновидом фінансово-правової відповідальності та зазначає, що вона полягає
у застосуванні до суб’єкта бюджетного правопорушення заходів впливу,
передбачених санкцією бюджетно-правової норми, в суворо визначеному для
цього процесуальному порядку [2, c. 77]. На думку О.П. Гетманця інститут
бюджетної відповідальності є складовим елементом галузі бюджетного
права, норми якої, відповідно, поширюють на неї свій регулюючий вплив, що
становить об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки [3, c. 32]. У свою чергу
В.Д. Чернадчук зазначає, що специфіка правовідносин бюджетної
відповідальності полягає в тому, що в їх межах здійснюється застосування
оперативно-бюджетних санкцій (заходів впливу), тому, можна стверджувати
наявність попереджувальної та сигналізаційної функцій бюджетної
відповідальності,а також складність правовідносин, що виникають під час
застосування заходів бюджетної відповідальності. Також В.Д. Чернадчук
визначає правовідносини бюджетної відповідальності як владні
індивідуалізовані бюджетні правовідносини, що виникають між державою в
особі уповноваженого органу, та правопорушником внаслідок прийняття
рішення про застосування оперативно-бюджетних санкцій (заходів впливу), в
межах яких у правопорушника виникають додаткові обов’язки зазнати
несприятливих правообмежень фінансового або організаційного характеру та
усунути бюджетне правопорушення, а в управленого суб’єкта – обов’язки
застосувати несприятливі правообмеження, передбачені санкцією бюджетноправової норми [4, c. 91].
Як зазначається в літературі, інститут бюджетної відповідальності,
містить норми, які визначають поняття порушення бюджетного
законодавства як підстави притягнення до бюджетної відповідальності,
заходи впливу, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства
та коло суб’єктів бюджетної відповідальності. У Бюджетному кодексі
України відсутнє поняття «бюджетне правопорушення», натомість
законодавцем визначено термін «порушення бюджетного законодавства».
Очевидно, що легальне визначення поняття таким і повинно бути, оскільки
виглядає більш вузьким і конкретним. Поняття «бюджетне правопорушення»
виглядає більш широким і є, скоріше таким, що більшою мірою задовольняє
інтереси теорії і навчального процесу під час вивчення фінансово- та
бюджетно-правових дисциплін.
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Виділять три основні види заходів впливу на правопорушника за
порушення бюджетного законодавства:
- превентивні (попереджуючі) заходи впливу, що спрямовані на
попередження порушень бюджетного законодавства. До них можна віднести
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з
вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
- заходи впливу, які використовуються для припинення порушень
бюджетного законодавства, наприклад: зупинення операцій з бюджетними
коштами; призупинення або зменшення бюджетних асигнувань;
- правовідновлювальні заходи впливу, що мають на меті компенсацію,
усунення шкоди та збитків, завданих суспільно-територіальним утворенням
та суб’єктам отримання бюджетних коштів неправомірними діями у
бюджетній сфері. До таких заходів впливу належать повернення бюджетних
коштів до відповідного бюджету; безспірне вилучення коштів із місцевих
бюджетів [5, с. 13].
Отже, можна зробити висновок про визнання бюджетну відповідальність
різновидом фінансово-правової відповідальності, що має примусовий
характер та передбачена бюджетним законодавством, застосовується у
встановленому процесуальному порядку уповноваженими державою
органами до суб’єктів, які порушили або порушують бюджетне
законодавство, і зумовлює настання для них негативних наслідків
фінансового та організаційного характеру, а також обов’язку усунути дане
порушення. Всі названі вище у дослідженні особливості дозволяють
відмежувати бюджетну відповідальність від інших видів фінансово-правової
відповідальності.
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Проблеми професійного становлення конкурентоспроможного фахівця
особливого значення набувають в умовах інтеграції до європейського
освітнього простору, інформатизації та технологізації, професійної
діяльності. В умовах розвитку Української держави сучасний вищий
навчальний заклад повинен формувати особистість громадянина України,
створювати відповідні умови для підготовки компетентного фахівця,
орієнтованого на постійний професійний розвиток, саморозвиток, що
забезпечить у подальшому високий рівень конкурентоспроможності,
професійної мобільності, продуктивності професійної діяльності і, як
наслідок, – кар’єрне зростання та самореалізацію. Саме завдяки успішному
професійному становленню у студента формуються якості фахівця, з якими
він увійде в основну для нього сферу професійної діяльності, де
відбуватиметься його подальший розвиток як професіонала та особистості.
У сучасній психології є чимало досліджень, присвячених різноманітним
психологічним аспектам професійної діяльності особистості та становлення
майбутнього фахівця, серед них праці О. Єрмолаєва, Л. Захарова, Е. Зеєр, Є.
Климов, Т. Кудрявцев, С. Максименко, С. Марков, А. Маркова, Л. Мітіна, Г.
Абрамова, І. Андрійчук та інші.
Метою дослідження є аналіз професійного становлення фахівців в
умовах вищого навчального закладу.
Як зазначає Л. Б. Шнейдер професійне становлення особистості можна
визначити, як формування професійної спрямованості, компетентності,
соціально значущих і професійно важливих якостей і їх інтеграції, готовність
до постійного особистісного і професійного зростання [5, с.136]. Професійне
становлення майбутнього фахівця залежить від певних характеристик
людини, які визначають кінцевий успіх становлення студента як
професіонала, його професійну діяльність, самореалізацію та соціальний
статус. На думку В. Бодрова основними із цих характеристик є:
- загальна і професійна підготовленість у формі загальних знань, навиків
та умінь (для опанування професії) і кваліфікаційних з урахуванням
спеціальності (необхідних для виконання стандартних і нетипових
професійних завдань);
- професійна мотивація як спонукальна та спрямовуюча діяльність
особистості на задоволення потреб у праці, професійному самоствердженні,
самореалізації та самовдосконаленні;
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- стан індивідуально-психологічних функцій людини і передусім
професійно важливих якостей для конкретної діяльності, що характеризують
темперамент, характерологічні та емоційно-вольові особливості особистості;
- рівень функціональної готовності і резервів організму до трудової
діяльності, розвиток професійно важливих інтелектуальних, фізіологічних і
фізичних якостей (сила, швидкість, витривалість тощо) [4, с.265].
Провідною діяльністю у вищій школі є навчально-професійна, яка
вимагає від студента значної навчальної (і наукової) активності, засвоєння
нових психологічних норм і критеріїв соціокультурного і професійного
розвитку. Саме вона найбільш інтенсивно впливає на особистісне зростання
та професійне становлення майбутніх фахівців. У процесі навчальнопрофесійної діяльності завершується професійне самовизначення суб’єкта,
трансформується структура його самосвідомості. Мета навчальнопрофесійної діяльності – засвоєння наукового знання у формі теоретичних
понять та практичних умінь, застосування їх під час вирішення професійних
завдань. Характерним для навчально-професійної діяльності є те, що
професійне становлення у вищій школі для майбутнього фахівця починається
під час формування професійних знань, умінь і навичок та засвоєння
способів професійно-творчої діяльності. Теоретичне знання має бути
включене в реальну діяльність студента. Це можливо за умови, коли
професійні цінності, норми постають як знаряддя досягнення його цілей,
способів вирішення прийнятих ним професійних завдань.
Спілкування є інтегруючою ланкою у процесі професійної підготовки
майбутніх спеціалістів. Саме під час вузівського етапу професійної
підготовки
завершується
професійне
самовизначення
особистості,
формування професійного світосприйняття, відшліфовуються професійні
уміння і навички, набувається первинний професійний досвід. Все це
здійснюється через безпосереднє спілкування викладача зі студентом,
міжособистісні контакти всередині студентської групи [1, с.95].
З досвіду навчально-виховної діяльності вищих навчальних закладів
очевидно, що ефективно вирішувати питання професійного становлення
майбутніх фахівців можна лише за активної участі в цьому процесі студентів,
тобто йдеться про формування готовності до самовдосконалення. Професійне
самовдосконалення – свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня
власної професійної компетенції та розвитку професійно значущих якостей
відповідно до соціальних вимог, умов професійної діяльності та власної
програми розвитку.
З метою вивчення рівня навчальної мотивації було проведено
діагностичний експеримент за методикою В. Сопова, в якому брали участь
студенти 1-4 курсів українських вищих навчальних закладів. Аналіз
результатів підтвердив домінування низьких показників. Низький і середній
рівень навчальної мотивації виявився характерний відповідно для 37,34% та
37,66% осіб. Оптимальний рівень навчальної мотивації продемонстрували
лише 25% студентів. З високим рівнем навчальної мотивації не було
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виявлено жодного досліджуваного. Також було проведено анонімне
анкетування за методикою Т. Шамової, шо дозволило визначити ставлення
студентів до навчання. Аналіз результатів анкетування засвідчив, що
більшість студентів (53,57%) мають низький рівень ставлення до навчальної
діяльності (нестійкий ситуативний інтерес); достатній рівень (зацікавленість
процесом навчання) – характеризує 34,09 % осіб; оптимальний (підвищений
пізнавальний інтерес до навчання) мають 12,34%.
Незадовільний рівень сформованості навчальних мотивів студентів дав
підстави для припущення, що причинами цього можуть бути: значні об’єми,
складність, високий темп подання навчальної інформації із суттєвим
психоінформаційним перевантаженням студентів, особливо на перших
курсах; недостатнє усвідомлення значущості набутих знань для майбутньої
професійної діяльності; недосконале володіння студентами прийомами
осмислення та логічного структурування нових масивів інформації;
недосконалість традиційних форм організації навчальної діяльності,
застосованих методів навчання та контролю. Для підвищення рівня
підготовки сучасних фахівців до успішної конкурентоспроможної
професійної діяльності на світовому ринку праці потрібно розвивати
професійну мотивацію студентів ВНЗ. Вища школа має систематично
формувати мотивацію студентів до професійної діяльності за допомогою
фахової практики, розкриття можливостей позитивного використання
професійного досвіду [3, с.57].
Отже, професійне становлення особистості під час навчання у ВНЗ –
складний, динамічний процес, у якому неабияку роль виконують якості
особистості, які розвиваються і вдосконалюються у процесі здобуття
професійної освіти, самоосвіти і виховання. Професійне становлення
майбутнього фахівця є поетапним моментом індивідуально-професійного
розвитку, формування професійної компетенції, розкриття його творчого
потенціалу, професійної готовності до самостійної трудової діяльності.
Зазначеному сприяє професійно-орієнтований навчально-виховний процес
вузу, залучення студентів до проведення науково-дослідних заходів,
самостійної роботи та педагогічної (виробничої) практики тощо.
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РЕВІЗІЯ ЯК МЕТОД ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Основною вимогою реформування системи фінансового контролю за
фінансово-господарською діяльністю підприємства повинна бути її
адекватність сучасним вимогам, тобто відповідність визначеним
параметрам суспільно-господарського розвитку. При цьому досить важливу
роль в удосконаленні відіграє модифікація контрольних дій, оскільки вони
віддзеркалюють методологічний аспект контролю.
Удосконалення та посилення контролю за фінансово-господарською
діяльністю підприємства залишаються актуальними й сьогодні у зв’язку з
невирішеністю ряду як теоретичних, так і практичних питань. Для
посилення функцій контролю, його подальшого становлення як
повномасштабної системи, потрібно реально оцінювати сучасний стан
основних елементів цієї системи й розробити дієві заходи щодо
удосконалення контролю за фінансово-господарською діяльністю
підприємства.
Ревізія є частиною науки про контроль. Вона тісно пов’язана з
бухгалтерським обліком, економічним аналізом, фінансами, правом,
математикою та іншими науками. За своєю суттю ревізія передбачає
вивчення раніше здійснених господарських операцій на підставі
документів. Внутрішню ревізію проводять на конкретному підприємстві
спеціально призначені для цього ревізори.
Основні проблеми ревізії досліджували великі вітчизняні науковці,
такі як Ю. Денисенко, Г. Гузєватий, А. Хмельков, О Шевчук, М. Баленкова,
Ф. Бутинець, П. Германчук, О. Гребельник, Л. Дікань, О. Огійчук, В.
Панікаров, В. Плаксієнко.
Фінансово-господарський контроль на підприємствах є однією із гілок
економічного контролю нашої держави. Економічний контроль є загальною
системою державного і господарського управління, що здійснює контроль
за економічним і соціальним розвитком нашої держави. Він охоплює
економічну діяльність усіх галузей народного господарства [1, с. 42].
Від дієвості цього контролю на всіх стадіях його проведення на
підприємствах залежить ефективність їх фінансово-господарської
діяльності. Фінансово-господарський контроль – це дві невід’ємні гілки
однієї його системи, що діють взаємопов’язано [3, с. 296]. Такий контроль
на підприємствах багато в чому сприяє здійсненню нормальних процесів
фінансово-господарської діяльності підприємства, впливає на трудову
діяльність службових і матеріально відповідальних осіб, підвищує їх
відповідальність за ефективність господарських операцій і процесів під час
управління.
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Фінансово-господарський контроль на сучасному етапі на
підприємствах здійснюється як на стадії до початку здійснення
господарських операцій, так і на стадії після завершення господарських
операцій шляхом проведення ревізій та перевірок [1, с. 42].
Сутність першої стадії контролю (він на цій стадії називається
попереднім) полягає в тому, що ще на стадії зародження, проектування чи
прогнозування господарської операції або процесу можна обґрунтувати їх
ефективність із погляду законності, доцільності і тим самим попередити
можливі негативні наслідки і конфліктні ситуації в діяльності
підприємства. Але на цій стадії, коли ще не здійснена господарська
операція, господарський процес не завжди можна заздалегідь передбачити і
попередити під час попереднього контролю ці негативні явища.
Тому більш ефективним є контроль на стадії, коли господарська
операція виконується й оформляється документально (так званий поточний
контроль). Такий поточний контроль здійснюється способом фактичної
перевірки суті, змісту, доцільності господарських операцій і процесів,
контрольного вивчення об’єкта. Це і контроль дотримання лімітів
використання і списання сировини на виробництво, виробництва і
реалізації продукції, грошового обігу, розрахункових відносин і багато
інших об’єктів діяльності підприємства.
Але найчастіше державна контрольно-ревізійна служба в Україні
здійснює фінансово-господарський контроль на наступній стадії
(наступний контроль), коли вже господарські операції і процеси здійснені й
оформлені бухгалтерською документацією. Ревізори контрольно-ревізійної
служби України застосовують методи фактичного і документального
контролю, виявляють факти марнотратства і зловживань у фінансовобюджетній
сфері,
економіці,
займаються
профілактикою
та
відшкодуванням завданих державі збитків [3, с. 320].
Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні" визначено, що ревізія – це метод документального контролю за
фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації,
дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і
звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень
та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових
зловживань. За наслідками ревізії складається акт [2].
Мета ревізії - встановлення порушень у фінансового-господарській
діяльності, виявлення винуватих осіб та застосування штрафних санкцій.
Основними завданнями ревізії є:
• здійснення контролю за наявністю і використанням коштів і
матеріальних цінностей;
• перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності
суб’єктів господарювання;
• розробка пропозицій щодо ліквідації виявлених недоліків і порушень.
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Але при всій необхідності періодичного проведення ревізій на
відповідних об’єктах державної форми власності професіоналізм
ревізорського апарату цієї служби, сама процедура цього, так званого,
наступного контролю, несе в собі негативні якості. Це пояснюється тим,
що, по суті, ці недоліки, прорахунки, зловживання тощо, що були на
об’єктах у минулому і виявлені ревізорами, виправити не можливо. Тому
доцільно в межах розумного координувати проведення всіх процедур
фінансово- господарського контролю на підприємстві, не допускаючи
дублювання ревізій і перевірок.
Значні порушення виникають із причин незабезпеченості збереження
власності внаслідок понаднормативних запасів товарно-матеріальних
цінностей [4, с. 435]. Для здійснення фінансово-господарського контролю
важливе значення має достовірна облікова документація як фактографічна
інформація. Це пояснюється ще і тим, що на підприємствах різні методи
зловживань у фінансово-господарській діяльності в спотвореному вигляді
знаходять відображення в обліковій документації.
Кожна ревізія чи перевірка облікових документів (за винятком судовобухгалтерської експертизи) не може бути останньою, це є одним із
постулатів процедур перевірки, і воно обґрунтовується тим, що навіть
суцільний метод перевірки облікової документації під час ревізії не може
гарантувати відсутність зловживань та їх приховування на підприємствах.
Як показує практика, зловживання виникають тоді, коли задіяні в
комплексі підприємства і підприємці різних галузей та форм власності й
особливо, коли в цих процесах беруть участь комерційні або торговельні
працівники.
Отже, контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль у
господарському механізмі, адже координує і погоджує ряд однорідних
процесів, виконання яких здійснюється колективом працівників. Контроль
є ефективним засобом подолання кризових явищ у діяльності підприємства,
але за умови якщо такий контроль буде здійснено правильно та доцільно.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕ ОСВІТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ КАР'ЄРІ
У розвитку економіки країни важливу роль відіграє процес підвищення
інтелектуальної та професійної складової якості населення. Це пред'являє
підвищені вимоги до змісту освіти. Професійне навчання у ВНЗ за своїм
сенсом є умовою подальшого професійного життя людини, яке відбувається
зазвичай впродовж тридцяти-сорока років. Саме з професійною працею
пов’язується розвиток особистості у дорослому віці, її психічне здоров’я,
самоповага, задоволеність життям в цілому. Одержуючи в навчальному
закладі професію, майбутній фахівець, зазвичай, сподівається на розвиток
свого подальшого професійного життя, на успішність своєї професійної
кар’єри.
Кар’єра вважається одним з показників розвитку індивідуального
професійного життя людини, тобто досягнення нею бажаного статусу й
відповідного йому рівня і якості життя. Успішно втілена кар’єра дозволяє
людині домогтися визнання своєї неповторності, значимості для інших
людей, для суспільства в цілому. Така трактовка професійної кар’єри
відмічається у багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких
О.Г. Молл, О.М. Толстая, М.В. Сафонова, В.О. Чикер, В.Г. Почебут, О.Я.
Кібанов, М.С. Пряжніков, Є.О. Могільовкин, І.Д. Ладанов, О.О. Бодальов,
Л.О. Рудкевич, Т.Х. Невструєва, Т.Г. Гнедіна.
Позитивне ставлення до майбутньої професійної кар’єри постає
важливою основою спрямованості людини на реалізацію своїх можливостей
в умовах професійної діяльності, утвердження в професійній сфері,
досягнення високого рівня професіоналізму. Тому вибір кар’єри,
зауважується в науковій літературі, має смислоутворюючий характер, а
реалізація індивідуальної професійної кар’єри виступає найважливішим
елементом самореалізації та саморозвитку людини [1, с.272].
Сучасний стан українського суспільства визначається соціальноекономічними змінами та змінами в сфері професійної діяльності, які
вимагають швидкої адаптації від усіх учасників професійного становлення.
Зміна пріоритетів характеризує перехід до якісно іншого типу економічного
розвитку, що базується на створенні та відтворенні людського капіталу.
Процесами його формування є, перш за все, освіта, кваліфікація, виробничий
досвід.
Професійне становлення молодого фахівця – складний процес
входження людини в професійне середовище, який характеризується
поєднанням якостей особистості та здібностей індивіду. Молодий фахівець
повинен володіти не тільки набором компетенції, а й знаннями про себе як
суб'єкта професійної діяльності. Початок розгляду професійної кар'єри як
необмеженого трудовим стажем людини, позначається на початку та й після
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професійний періоди життєдіяльності процесу знаходження, – виразу –
прояви людиною себе в професії дозволяє представити окремі пропозиції за
більшим погодженням інституту освіти ринку праці [2, с. 258-266].
Поширене уявлення про успішну в професійній кар'єрі людину
характеризується високим рівнем його особистої самоефективності,
самореалізацією в діяльності, поступовим просуванням на вищі професійні
рівні та вищі у посадовій ієрархії посади. Представлена ідеальна модель не
дає змогу охопити все різноманіття кар'єрних ситуацій (вимушеної зміни
місця роботи, втрати можливості конструктивного спілкування з
керівництвом, роботи з тривалим терміном на одній посаді) і тому не може
забезпечити людину достатніми підставами та показниками успішності саме
його професійної кар'єри. Кар'єрна самореалізація напряму залежить не
тільки від компетенції самої людини, але і від компетенції, які є у
роботодавця; – чим більше сторін компетенції збігаються, тим вище
ймовірність подальшого кар'єрного зростання [3, с.11].
Центральне місце у розумінні професійної кар'єри починає займати
прагнення людини до розширення забезпеченого (насамперед – економічно)
простору своїх можливостей – прагнення досягнення бажаного (мети). Для
того, щоб задовольнити потреби сучасного ринку праці та бути
конкурентоспроможними, в особистості повинні бути розвинені знання та
практичні навики, які дозволять у майбутньому грамотно планувати свою
кар'єру й ефективно реалізовувати свої плани.
Сфера професійної діяльності займає більшу частину життя людини, в
якій вона задовольняє свої потреби та реалізує свої життєві плани. Важливим
етапом у професійній сфері є здатність людини взяти на себе
відповідальність за свій професійний розвиток та вміння керувати собою в
процесі кар'єрного зростання, адекватно оцінювати свої базові компетенції.
Комунікативна компетентність є необхідною умовою успішної реалізації
професіонала. Це ключовий фактор успіху, вона є надпрофесійною якістю,
оскільки забезпечує спілкування з партнерами на якісно іншому
цивілізованому рівні, що в свою чергу відзначається на ефективності
вдосконалення результатів праці [4, с. 15]. Сучасна соціально-економічна
ситуація вимагає від особистості не тільки бути носієм набутого
індивідуального досвіду на шляху свого кар'єрного зростання, але й швидко
орієнтуватися в умовах, що змінюються, самостійно розвиватися в процесі
міжособистісної взаємодії [5, с. 171].
За даною темою роботи проведено соціологічне дослідження студентів,
що навчаються в інституті. Результати дослідження певною мірою
спростували наші очікування. Так 44% респондентів сказали, що прагнуть
стати високоосвіченими фахівцями та професіоналами у своїй справі, 28%
студентів бажають стати культурними людьми та інтелігентами і 8%
опитуваних відвідують заняття в інституті лише для задоволення бажання
пожити цікавим студентським життям. Було визначено, що 75% студентів
подобається вибрана спеціальність та 60% хочуть одержати добрі знання з
профілюючих дисциплін. Також опитування показало, що у навчальному
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процесі багато важить особа викладача та способи його навчальної
діяльності, адже 65% студентів готові назвати тих викладачів, які є
прикладом та зразком для наслідування, що у підсумку впливає на навчання
та підготовку до занять.
Упродовж навчального процесу у студентів з’являється багато друзів та
знайомих, так з опитування видно, що 62% респондентів мають друзів саме з
свого інституті чи своєї спеціальності. Більшість студентів, а саме 63% стали
б поступати в інститут за цією ж спеціальністю, але лише 6% підуть
працювати за одержаною спеціальністю, 76% шукатимуть місце, де добре
платять, і є можливість відкрити власну справу.
З дослідження можна зробити висновок, що в загальному студентам
подобається обраний напрям навчання, але більшість з них будуть вибирати
роботу з вищою заробітною платою. Адже 82% студентів сказали, що хочуть
стати бізнесменами та професіоналами у своїй справі. На сьогоднішній десь
освіта має велике значення та займає значне місце у житті кожної людини,
адже професіоналізм у кожній сфері економіки та галузі народного
господарства впливає на економіку та соціальний стан країни в цілому.
Освітня галузь має динамічно реагувати на зміни на ринку праці,
адаптуючись до нових потреб суспільства, де все більше зростає місце
особистого фактора, і водночас активно впливає на його стан, забезпечуючи
економіку кваліфікованими кадрами, здатними ефективно використовувати
свої знання відповідно до існуючого рівня технологій, визначаючи тим самим
і самі потреби. Освіта, з одного богу, впливає на ринок праці, з іншого –
значною мірою залежить від нього.
Для того, щоб економіка України була конкурентоспроможною, все
працююче населення слід постійно вчити та перенавчати, адже виробничі
технології змінюються й оновлюються дуже швидко, і тому лише принцип
безперервної освіти – освіти протягом усього життя – дасть змогу успішно
вирішувати цю проблему. Для реалізації принципів безперервності,
випереджаючого характеру та власної професійної освіти необхідне їх
послідовне проведення впродовж всіх етапів професійної кар'єри людини.
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ПЛАГІАТ ЯК ОДИН З ВИДІВ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
З появою глобальної мережі Інтернет все більше і більше людей
користуються чужими ідеями та творами. Обсяг інформації настільки
великий, що нікого навіть не турбує хто її автор, а держава просто не має
часу та сил вирішувати дане питання. Але зараз ця тема як ніколи актуальна,
тому потребує негайного розгляду та вживання певних заходів.
Даної тематики торкнулись багато науковців. Приділили увагу
вивченню плагіату такі вчені, як: В.М. Зуб, Е.П. Гаврилова,
М.М. Дем’яненко, М.О. Мінц, I.В. Порало , Р.Б. Шишка. Вони не лише
подали своє бачення плагіату, а й зробили певні його класифікації, наводили
різноманітні приклади та саме головне – підняли таку важливу тему.
Отже, щодо визначення плагіату існує безліч думок і варіацій. У цьому
випадку визначити одне, яке охопить всю значимість, дуже важко. Тому
почнемо із значення самого слова плагіат.
Значення слова плагіат походить від латинського слова plagium –
викрадати. В українську мову цей термін увійшов з французької мови, де
plagiat означає пограбування, викрадення.
Пізніше поняття «plagium» почали використовувати у літературній
діяльності. Ним називали крадіжку твору або його частини іншим автором.
Історія явища привласнення інтелектуальної або творчої праці починається
більше ніж дві тисячі років тому і перші випадки були зафіксовані ще за
античних часів, однак у той час такого явища як плагіат ще не існувало, а
запозичення окремих частин чужих літературних творів вважалось
абсолютно нормальним і було досить розповсюдженим. Плагіат у сучасному
його розумінні, як і саме поняття з’явилось у Європі лише у XVII сторіччі
[1].
Плагіат – привласнення авторства на чужий твір науки, літератури,
мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію,
а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора
[1].
У Законі України «Про авторське право та суміжні права» плагіат
визначається як оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору. [2].
Але тут потрібно ввести деяке пояснення. У зазначеній нормі закону
законодавець ототожнює поняття «оприлюднення» й «опублікування». Проте
це різні поняття. Так, під оприлюдненням твору розуміють здійснену за
згодою автора чи іншого суб’єкта авторського права й (або) суміжних прав
дію, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування,
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публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації,
публічного сповіщення тощо (ст. 1 Закону України «Про авторське право і
суміжні права»). Поняття «оприлюднення» є більш широким і таким, що
поглинає собою поняття «опублікування». Опублікування розуміють як один
з можливих шляхів оприлюднення твору.
За сучасних технологій можна виявити будь-який плагіат, хоча бувають
і проблеми. По-перше, якою б сучасною не була програма, проте вона не
може мислити як людина. Тобто вона не зможе виявити такий вид плагіату,
як перефразування. По-друге, до виявлення плагіату піддаються лише твори
та дисертації, але саме на буденному рівні ВНЗ і відбувається видавання
чужого за своє. Звичайно, вся відповідальність лежить на плечах
недобросовісного студента і можливо байдужого або неуважного викладача.
По-третє, Інтернет – це величезний масив інформації, якою ніхто не в змозі
керувати, а, отже, слідкувати за масовим плагіатством і піратством не
збираються, втім спроби робляться.
Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права»
від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (із змінами і доповненнями) порушенням
авторського права є:
– вчинення будь-яких дій, які порушують особисті немайнові права та
майнові права авторського права;
– піратство у сфері авторського права, тобто опублікування,
відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної
території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у
тому числі комп’ютерних програм і баз даних);
– плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково,
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
– ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають
авторське право, примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і
баз даних);
– вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права;
– підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній
формі, про управління правами;
– розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою
розповсюдження, публічне сповіщення об’єктів авторського права, з яких без
дозволу суб’єктів авторського права вилучена чи змінена інформація про
управління правами, зокрема в електронній формі [2].
Адміністративна відповідальність у вигляді штрафу передбачена ст. 51-2
Кодексу України про адміністративні правопорушення за незаконне
використання об'єкта права інтелектуальної власності – Незаконне
використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи
художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення,
комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної
моделі, промислового зразка, знака для товарів і послу, топографії
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інтегральної мікросхеми раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо),
привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на
об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, тягне за
собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадянин з конфіскацією виготовленої продукції та
обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення [3].
Кримінальну відповідальність передбачено ст. 176 Кримінального
кодексу України, а саме: за незаконне відтворення, розповсюдження творів
науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само
незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і
програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення
авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у
значному розмірі, – караються штрафом від 200 до 1000 неоподаткованих
мінімумів доходів громадян або виправними роботами до 2 років, або
позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією та знищенням всіх
примірників творів, матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних,
виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які
спеціально використовувались для їх виготовлення.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою
групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, –
караються штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавлення
волі на строк від 2 до 5 років, з конфіскацією та знищенням всіх примірників
творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань,
фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів. які
спеціально використовувались для їх виготовлення [4].
На сьогоднішній день проблеми пов’язані з плагіатом постають все
частіше. Закон є, відповідальність за правопорушення є, але на дійсності
мало хто звертає на це увагу. Тому чим більше ми закриваємо на це очі, тим
більше буде відбуватися беззаконня в сфері інтелектуальної власності.
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ФЕНОМЕН РЕКЛАМИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ТРАКТУВАННЯ
Реклама на сучасному етапі розвитку суспільства стала універсальним
знаково-смисловим простором культури, а водночас масштабним
соціокультурним транслятором, істотним фактором загальносвітової
інтеграції [1, c. 147]. «Мова реклами» зрозуміла в кожному куточку планети,
а тому реклама, цілком заслужено, на нашу думку, сприймається такою, що
символізує собою «єдність людства». Водночас, реклама виконує і
диференціюючу функцію, підкреслюючи відмінності, які існують між
культурами - від гендерних до етнічних.
У загальноісторичному плані реклама, з одного боку, символізує перехід
від індустріального до постіндустріального суспільства, з характерною йому
тоталізацією інформаційно-технічної складової життєвого простору, з іншого
боку, вона здійснює реанімуючий вплив на культуру, про кризу якою стільки
говорилося протягом усього XX ст. Разом з тим, було б неприпустимим
спрощенням сприймати рекламу лише частиною або навіть основою масової
культури, тобто розуміти її як щось примітивне, звернене виключно до
філістера. Така точка зору була частково вірною кілька десятиліть тому, коли
у рекламодавців апріорними були тільки міркування про економічну вигоду,
водночас суспільна значущість реклами, її культуроформуючі потенціали не
були належним чином усвідомлені, в тому числі і з боку держави. Сьогодні ж
ситуація змінилася найрадикальнішим чином: реклама розглядається не
тільки і не стільки в якості чисто утилітарної категорії, а все більше як
найпотужніший індикатор державного розвитку, один із головних
компонентів вибудовування державної стратегії.
Все це повною мірою відноситься і до ситуації в сучасній України. В
умовах тривалого трансформаційного періоду, характерного пануванням у
суспільстві ціннісної невизначеності та кризи самоідентифікації, реклама
перетворилася на один із головних чинників його організації, формування
людини, що володіє новою ментальністю. За такої умови дуже важливо
мінімізувати маніпулятивне використання рекламного потенціалу, що
неодноразово мало місце в ході передвиборчих кампаній.
У цьому контексті не викликає заперечень необхідність формування
нового наукового напрямку – філософії реклами. В рамках даного напрямку
необхідним, перш за все, видається опрацювання питання, пов'язаного з
різним розумінням самого феномена реклами. Ґрунтуючись на відмінностях
у визначенні суті реклами і методів її дослідження, фахівці виділяють
декілька теоретичних підходів до її осмислення: економічний, соціальнопсихологічний, соціологічний, культурологічний і т.д. Всі вони не
виключають один іншого, а навпаки, роблять свій внесок у формування
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чіткого та всеохоплюючого уявлення про рекламу. Так, згідно економічного
підходу, реклама розглядається як складова частина маркетингу, а її
головним завданням є прискорення переміщення товару від виробника до
споживача [3, с. 110]. Концентруючись на аналізі чинників, які стимулюють
продажі і та примножують прибуток, економічний підхід, разом з тим, нічого
не розповідає про механізми, які за допомогою реклами формують
споживчий попит. Цей недолік компенсує соціально-психологічний підхід,
який досліджує вплив форми реклами та її змісту є на психіку людини - як на
свідомому, так і на несвідомому рівні. Згідно соціологічного підходу,
реклама є інститутом, який перебуває у зв’язку з великою кількістю
професійних корпорацій та засобів масової інформації, а тому спроможна
формувати масовий стандарт життя та уявлень про нього, задовольняти
потреби суспільства у свіжій соціальній інформації [2, с. 26].
Культурологічний підхід розглядає рекламу одним із основних елементів, які
формують масову культуру; відповідно, реклама - це нагромадження певних
образів, символів, знаків. Цей підхід дає підстави розглядати рекламу
специфічною формою масової культури, тісно пов'язаною з ритуалами
споживання, які, впливаючи на колективне несвідоме, задають стандарти
поведінки, засновані на властивостях текстів реклами. Своєю чергою
філософський підхід показує рекламу багаторівневим та багатозначним
соціокультурним явищем, що безперервно формується і розвивається як
найважливіший механізм соціалізації та ідентифікації особистості. В рамках
філософського підходу, реклама – це, перш за все, безмежний резервуар
культурних символів, потужний генератор і транслятор самих різних смислів
і значень.
Таким чином, осмислення змісту реклами, її форм та спроможностей
впливати на суспільну свідомість, маніпулювати смаками й уподобаннями
споживачів дозволяє робити висновок про неї як цілісну систему, з
властивою їй структурою, кожен з елементів якої виконує свою функцію, а
водночас, є включеним у комплекс єдиної програми функціонування реклами
як соціокультурного явища.
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Астропринт, 2009. – 400 с.
191

Владислав Пневський, Дмитро Кушнірук
Науковий керівник: Тунік Л.Д., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ
ПОСЛУГ
Останніми роками вченими було проведено ряд досліджень,
спрямованих на з’ясування передумов фізичної активності населення.
Перепони, які заважають займатися тренувальними заняттями, а також
причини, які примушують припинити заняття, були проаналізовані,
наприклад, Dishman et. та King et. al [1, c. 67]. Однак ці дослідження майже не
висвітлюють причини, які спонукають людей займатися фізичними
вправами. Проведено багато досліджень, які створили передумови для
розробки методів упровадження рухової активності.
Проте мало наукових праць із організації, управління й фінансування
спортивних і фізкультурно-оздоровчих послуг, а саме з механізму
маркетингу в цій сфері.
Що спонукає людину займатися спеціально організованою руховою
активністю як діяльністю, не пов’язаною безпосередньо з добуванням
матеріальних благ, необхідних для життя? Це можуть бути усвідомлені
особистісні потреби (мотиви, прагнення, цілі): зміцнення здоров’я,
підготовка до трудової діяльності та служба в армії, спілкування, отримання
матеріальних благ (у спорті), суспільне визнання, організація вільного часу,
подорож та ін. Потреби – це вимоги організму особистості, тобто внутрішній
спонукач активності. Вони поділяються на біологічні, соціальні й ідеальні.
Нині з’являється нова суспільна група людей – представників сфер
комерційної діяльності, які все частіше звертаються до нових підходів у
використанні засобів фізичного виховання в умовах зростаючих вимог до
соматичного здоров’я, котре стало безпосередньо впливати на конкурентні
відносини у сфері бізнесу. Конкуренція під час отримання престижних посад
спонукає їх більш послідовно покращувати свій загальний фізичний
розвиток. Посади референтів, секретарів, завідувачів відділів та ін. у різних
сферах економіки – бізнесі, соціальному обслуговуванні, банках,
туристичних фірмах, шоу-бізнесі – вимагають відмінного вигляду та фігури,
що є їхньою візитною карткою.
Таким чином, можна констатувати, що в умовах сучасного суспільства
маркетинг так само актуальний для сфери фізичної культури, як і для будьякої сфери людської діяльності.
Спортивний маркетинг базується на загальній концепції виробничоекономічного маркетингу. Однак, залежно від спрямування, його
класифікують за певними ознаками й виділяють різновиди маркетингу:
дитячо-юнацький, студентський масовий, олімпійського професійного
спорту та маркетинг фізкультурно-оздоровчих послуг. Маючи багато
загальних рис, кожен із них має свої специфічні особливості, пов’язані
передусім із різними потребами [4].
192

Фізкультурно-оздоровчі послуги охоплюють фізичну активність;
здавання спортивних споруд в аренду; консультаційні послуги.
Пропонування послуг, пов’язаних із фізичною активністю, включає в себе
розробку, розвиток і впровадження фізкультурно-оздоровчих програм.
Причому в одному випадку клуб, центр може сам вибирати вид фізичної
активності, а в другому – клієнти диктують, що конкретно вони хочуть. У
багатьох країнах діють різні типи спортивно-оздоровчих клубів:
– шкільні (оздоровчі, за видами спорту, за інтересами);
– студентські (оздоровчі, за видами спорту);
– на підприємствах і фірмах (оздоровчі, за видами спорту);
– при поліклініках і на курортах (лікувально-оздоровчі);
– спортивні клуби за видами спорту.
Існують і багатоцільові клуби. Вони, як правило, мають різні споривні
споруди: плавальні басейни, спортзали для ігор, тренажерні зали, доріжки для
бігу, зали для дітей тощо.
Відомий спеціаліст оздоровчої індустрії М. Уолф ділить усі спортивнооздоровчі клуби за такими категоріями [2, c. 21]:
1) комерційні оздоровчі центри й атлетичні клуби;
2) приватні спортивно-оздоровчі клуби;
3) оздоровчі центри-клуби в готелях, великих спорудах, у парках;
4) клуби, що належать різним асоціаціям і корпораціям (ком’юніті);
5) спортивно-оздоровчі клуби, центри корпорацій, фірм, компаній;
6) центри, клуби серцево-судинної реабілітації;
7) любительські й професійні клуби за видами спорту.
Відповідно до типу клубу вибираються і програми. Остатнім часом
характер і направленість спортивно-оздоровчих клубів змінюється. Особливу
популярність на сьогоднішній день отримують клуби, де працють персональні
інсруктори (25 дол/год), сімейний спорт; швидко зростають клуби із надання
послуг інвалідам, спортивно- оздоровчі клуби при церквах і костелах (фізичне
оздоровлення через духовне вдосконалення).
Забезпечення необхідними спортивними спорудами є другим видом
фізкультурно-оздоровчих послуг. Часто спортивні споруди орендують, тоді
вони стають видом послуг.
Сфера консультаційних послуг. Консультанти працюють і на спортивних
спорудах, і в оздоровчих центрах. Вони допомогають клієнтам у виборі
необхідного для них, залежно від віку й рівня фізичної підготовленості, типу
оздоровчої програми, визначити інтенсивність занять, навчають азам
самоконтролю і т. д. Існують і консультанти з маркетингу.
Маркетинг послуг, у тому числі фізкультурно-оздоровчий, значно
відрізняється від маркетингу товарів речовинних. Важливо завжди пам’ятати
його особливості.
Невідчутність (нематеріальність) послуг означає, що їх неможливо
продемонструвати, побачити, спробувати, почути до моменту придбання.
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Виробник може лише описати ті вигоди й той ефект, який отримає покупець
послуг після їх придбання – це обіцянка.
Невіддаленість (невіддільність послуги від постачальника або навколишніх
умов) від джерела означає, що послуги здебільшого виробляються та
споживаються одночасно. Отже, покупець ніби включається в процес
виробництва послуги й перебуває в безпосередньому контакті з виробником
послуг (так, робити масаж неможливо без участі пацієнта й масажиста).
Основним завданням є забезпечення взаємодії покупця та продавця, а саме за
рахунок високого рівня якості роботи персоналу та підвищення ефективності
використання часу продавців.
Унікальність (мінливість) послуг є неминучим наслідком їх невіддаленості
від джерела й виражається в тому, що якість послуг коливається в широких
межах залежно від їх виробників, часу й місця надання послуг. Унікальність
послуги передбачає три напрями вдосконалення роботи фірми: підвищення
якості послуг (підвищення вимог на етапі проведення підбору та навчання
персоналу фірми), стандартизація послуг, аналіз ступеня задоволеності клієнтів.
Фізичне виховання як соціальне явище слід розглядати як вид діяльності,
спрямований на задоволення потреб людини та інтересів соціальних груп і
суспільства, що здійснюється в межах норм моральності. Результат оцінюється
за ступенем задоволення цих потреб.
Ключовою особливістю маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг є
вміння задовольнити потреби людей, ураховуючи: а) види фізкультурнооздоровчих послуг; б) особливості маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг
(нематеріальність послуг, неможливість зберігання послуги, невіддільність
послуги від постачальника або навколишніх умов, унікальність послуг) [3, c.
23].
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ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
В умовах соціально-економічної кризи рентабельним буде те
підприємство, продукція якого є конкурентоспроможною, тобто позитивно
вирізняється з поміж товарів-аналогів. Найважливішим фактором
194

конкурентоспроможності підприємства є ціна продукції, яка має задовольняти
не лише виробника, а й потенційних покупців та бути нижчою за вартість
товарів-аналогів однакової якості. Це забезпечується підприємством шляхом
зниженням витрат на виробництво і реалізацію продукції.
На даний час основою забезпечення можливості зниження ціни на товар є
виявлення факторів і чинників зниження виробничих витрат. Тому актуальним
є питання виявлення резервів зниження витрат виробництва, що має значне
фінансове значення в підвищенні ефективності виробництва та рентабельності
підприємства.
Дослідженню проблем витрат виробництва на підприємствах присвячено
праці багатьох відомих науковців: П. Березівського, В. Бойка, В. Зимовця,
М. Коржинського, Ю. Макаренка, П. Саблука, О. Шкільова, О. Мозкового та ін.
Однак окремі аспекти обрахування витрат виробництва в сучасних умовах
залишаються малодослідженими і потребують подальших розробок.
Метою даної роботи є визначення методичних основ витрат виробництва
як економічної категорії, аналіз їх класифікаці.
Співвідношення витрат та отримання можливого прибутку перебуває в
основі будь-якого економічного рішення. Перед тим, як прийняти рішення про
кількість продукції, яку потрібно виготовити, підприємство повинне
проаналізувати витрати виробництва.
Витрати виробництва – це виражена у грошовій формі вартість різних
видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних засобів
фінансових ресурсів), використаних у процесі виробництва, обігу й розподілу
продукції [1, с. 43].
Можна виділити декілька підходів щодо сутності витрат виробництва.
По-перше, з точки зору всього суспільного виробництва, витрати виробництва
поділяються на витрати суспільства і витрати його первинних ланок
підприємств. З позиції суспільного виробництва до витрат належать витрати,
що відображені у вартості кінцевої продукції. Виробничі витрати – це важливий
елемент відтворювального процесу первинної ланки, які відтворюють у собі
витрати підприємства на всі спожиті ресурси на виробництво продукції.
По-друге, на рівні підприємства розрізняють наступні підходи до
визначення витрат виробництва: економічний – цінність мають економічні
витрати, а в господарській практиці бухгалтерські витрати. Саме бухгалтерські
витрати законодавчо закріплені в законах про податок на прибуток
підприємств.
Для детальнішого аналізу розглянемо загальноприйняту класифікацію
витрат за різними ознаками та властивостями, наведену в табл. 1. Класифікація
витрат [3, с. 35]
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Таблиця 1
Класифікація витрат за різними ознаками та властивостями
Ознаки
1. Місце виникнення витрат

2. Види продукції (робіт, послуг)

3. Види витрат
4. Способи перенесення вартості на

Витрати
витрати виробництва
витрати цеху
витрати дільниці
витрати служби
витрати на вироби
витрати на типові зразки виробів
витрати на групи однорідних виробів
витрати на одноразові замовлення
витрати на валову продукцію
витрати на товарну продукцію
витрати на реалізовану продукцію
витрати за економічними елементами
витрати за статтями калькуляції
прямі та непрямі витрати

Запродукцію
місцем виникнення витрати на виробництво поділяються за цехами,
умовно-змінні та умовно-постійні
\ 5. За ступенем впливу обсягу
виробництва на рівень витрат

витрати

6. За календарними періодами

поточні та одноразові витрати

За місцем виникнення витрати на виробництво поділяються за цехами,
дільницями, службами та іншими адміністративно-структурними одиницями.
Варто зазначити, що залежно від характеру та призначення виконуваних
процесів виробництво поділяється на: основне, допоміжне і непромислове
господарство. До основного виробництва належать цехи, дільниці, що беруть
безпосередню участь у виготовленні продукції. Допоміжне виробництво,
частина виробничої діяльності підприємства, необхідна для обслуговування
основного виробництва і забезпечення безперебійного виготовлення і
випуску його продукції.
Виробничі витрати входять до собівартості відповідних видів продукції,
робіт і послуг (зокрема, певних виробів, виготовлених за індивідуальними
замовленнями) чи груп однорідних виробів.
Витрати виробництва також поділяються за економічними елементами
(однорідні види витрати) та за статтями калькуляції (витрати на певні вироби
та витрати віднесені на основне та допоміжне виробництво).
Відповідно до способу перенесення вартості на продукцію витрати
виділяють:
- прямі витрати – це витрати, які включаються до собівартості продукції;
- непрямі витрати – це витрати, що безпосередньо не включаються до
собівартості продукції, а лише за допомогою певних методів та комплексних
статтей калькуляції, які певним чином відрізняються за функціональною
роллю у процесі здійснення виробництва [2, с. 147].
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За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат видiляють:
1) умовно-змiннi витрати – витрати, абсолютна величина яких зростає зі
збільшенням обсягу випуску продукцiї i зменшується з його зниженням. До
умовно-змiнних витрат належать витрати на сировину та матерiали, покупнi
комплектуючі вироби, напiвфабрикати, технологічне паливо й енергiю, на
оплату праці працiвникам, зайнятим у виробництвi продукцiї (робiт, послуг),
з вiдрахуваннями на соцiальнi заходи, а також інші витрати.
2) умовно-постiйнi - це витрати, абсолютна величина яких зі збiльшенням
(зменшенням) випуску продукції iстотно не змiнюється. До умовнопостiйних належать - витрати, пов'язанi з обслуговуванням i управлiнням
виробничою діяльністю цехiв, а також витрати на забезпечення
господарських потреб виробництва.
За календарними перiодами витрати на виробництво подiляються:
1) постiйнi - витрати з періодичністю меншою за один мiсяць.
2) одноразовi - витрати, якi здiйснюються періодично та забезпечують процес
виробництва протягом значного часу.
Таким чином, виробничі витрати як економічна категорія являють собою
сукупність грошових витрат, понесених підприємством та тими, що виникають
в результаті споживання матеріальних, трудових та інших ресурсів, а також
амортизаційні відрахування, пов'язані з експлуатацією обладнання службами
підприємства, які близькі з виробництвом продукції та реалізації її на ринку
збуту для отримання максимального прибутку.
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ НЕСТАЧІ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ
Одна з основних причин захворюваності молоді - недостатня рухова
активність. Відсутність раціональних фізичних навантажень в першу чергу
позначається
на
розвитку
таких
хвороб,
як ожиріння,
діабет, неврози, порушення
постави,
плоскостопість.
Знижуються
функціональні резерви серцево-судинної та дихальної систем, стійкість до
різного роду інфекцій, простуд, нервово-психічні стреси.
Навантаження у фізичній культурі і спорті розуміється як вплив
фізичних вправ на організм що займаються. Для того щоб охарактеризувати
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її, необхідно відповісти на наступні питання: Для чого виконується
навантаження? Можна виділити три основні цілі, для досягнення яких
виконується фізичне навантаження:
¾
Досягнення спортивного результату;
¾
Зміцнення здоров'я;
¾
Підготовка до якої-небудь діяльності.
На думку провідних фізіологів, нестачу фізичної активності слід
вважати самим справжнім медичним станом, до якого ставитися слід
належним чином. Причина цього, як вважають фахівці, полягає в тому, що
малорухливий спосіб життя є причиною численних проблем зі здоров’ям, з
якими ми стикаємося щодня.
Ні для кого не таємниця, що сидячий спосіб життя є однією з основних
причин, що ведуть до ожиріння, а зайва вага тіла і накопиченняжиру в свою
чергу часто супроводжують такі стани, як діабет, високий кров’яний тиск,
захворювання суглобів і багато інших патологічних станів.
Відсутність фізичної активності негативно впливає на здоров’я не тільки
страждають від ожиріння людей, але і на здоров’я людей із цілком
нормальною вагою. Сюди можна також віднести працівників офісів,
пацієнтів, які були знерухомлені впродовж довгого періоду часу в результаті
травм або операцій, а також вагітних жінок, яким був прописаний тривалий
постільний режим.
Взагалі, нестача фізичної активності викликає так званий стан
детренірованності організму, що супроводжується численними структурними
та метаболічними змінами: частота серцевих скорочень може помітно
збільшуватися під час виконання фізичних вправ, атрофуються м’язи і
кісткова тканина, падає фізична витривалість, а також послаблюється
кровотік.
Дійсно, коли детренірованних люди намагаються робити фізичні вправи,
вони можуть швидко втомлюватися, відчувати запаморочення і загальний
дискомфорт, що, ясна річ, вбиває в них бажання продовжувати займатися
спортом, лише посилюючи проблему. Американець Майкл Джойнер,
фізіолог і доктор наук, і зовсім впевнений в тому, що коренем більшості
наших проблем зі здоров’ям є саме нестача фізичної активності.
“Якби ми ставилися до даної проблеми, як до медичної, ми змогли б
розробити певний метод рішення, точно так само, як було зроблено по
відношенню до певних залежностям, скажімо, по відношенню до сигаретної
залежності. Це дозволило б дати людям лікування, довготривале лікування,
яке акцентувалася б на поведінкових змінах та активізації фізичної
активності. Необхідно розробити заходи в рамках громадської охорони
здоров’я, як це було зроблено з тютюнопалінням, алкоголізмом і так далі. Це
обмежило б фізичну бездіяльність і заохотило б фізичну активність”, —
вважає Джойнер.
Деякі хронічні медичні стани безпосередньо пов’язані з неможливістю
займатися спортом. Зокрема, мова йде про фибромиалгии (ревматичному
порушенні, що характеризується м’язової і головний болями), синдромі
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хронічної втоми, а також про синдром постуральної ортостатичної тахікардії,
що характеризується підвищенням серцевого ритму і наявністю симптомів,
схожих на симптоми грипу(особливо при певному фізичному навантаженні) .
Що ж слід вважати основними ліками, якщо ставитися до нестачі
фізичної активності, як до медичного станом?
Незважаючи на той факт, що дуже часто лікарі призначають для
лікування наслідків медичні препарати, як показали дослідження
американських вчених, три місяці регулярного фізичного навантаження
здатні впоратися навіть з симптомами синдрому постуральної ортостатичної
тахікардії. Результати подібних досліджень вселяють надію в душі багатьох
людей, а також говорять про те, що багатьом медикам слід обачніше
призначати медичні препарати.
Вчені з'ясували, що при нестачі фізичних навантажень ризик смерті в
два рази вище, ніж при ожирінні.
Малорухливий спосіб життя вже давно пов'язують з підвищеним
ризиком передчасної захворювань серця і раку, а також передчасної смерті.
У новому дослідженні вчені вирішили вивчити зв'язок між недоліком
фізичної активності та ранньою смертю. Для цього вчені з Кембриджського
університету проаналізували дані більш 334 тисяч чоловіків і жінок в Європі.
Протягом 12 років дослідники вимірювали зріст, вагу, окружність талії, а
також визначали, наскільки фізично активні добровольці.
У підсумку найбільше зниження ризику передчасної смерті було
відмічено при порівнянні неактивних і помірно неактивних груп. Дослідники
підрахували, що фізичні навантаження, еквівалентні всього 20 хвилинам
щоденної швидкої ходьби, переносять людини з неактивної групи в помірно
активну і знижують ризик передчасної смерті на 16-30%.
Отже, згідно з новою концепцією вчених, якщо б до нестачі фізичної
активності ставилися б як до медичного стану, замість того, щоб розглядати
його наслідки в якості таких, цінність фізичних вправ була б переглянута (як
і погляд на лікування багатьох проблем зі здоров’ям).
Все більше фахівців починають дотримуватися тієї точки зору, що
медицині, замість того, щоб гнатися за новими ліками, слід направити
набагато більші зусилля на розробку різних реабілітаційних програм, що
надають своєрідний терапевтичний ефект на поведінку людей і їх свідомість
та невелика щоденна фізична активність може приносити помітну користь
для здоров'я.
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МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
Заробітна плата є основним засобом існування більшої частки
економічно активного населення, джерелом наповнення Державного та
місцевих бюджетів, фондів соціального страхування. Від її рівня і динаміки
залежить не тільки відтворення робочої сили, але й відтворення
інтелектуального, культурного і трудового потенціалу країни. Для
ефективної реалізації соціально-економічної політики держави та засобів її
безпосереднього впливу на оплату праці є законодавче встановлення розміру
мінімальної заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за яку
не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну
норму праці.
Дану проблему досліджувало багато економістів, зокрема Ю. Верич, Л.
Гордієнко, О. Кролевець, Ю. Звагільський, Н. Холод, О. Цибін, С. Цимбалюк.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території України для підприємств, установ,
організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.
Роботодавець не має права встановлювати працівнику заробітну плату у
розмірі нижче мінімальної. Розмір заробітної плати може бути нижчим за
встановлений трудовим договором та мінімальний розмір заробітної плати
лише у разі невиконання норм виробітку, виготовлення продукції, що
виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин,
які мали місце з вини працівника [1].
Зміна заробітної плати з часу проведення грошової реформи (введення в
обіг гривні) показана на рис. 1.

Рис. 1. Розмір мінімальної заробітної плати
200

При аналізі даного рис. можна побачити, що розмір мінімальної
заробітної плати має тенденцію до збільшення, що розмір безпосередньо
залежить від прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум, який орієнтований на мінімально допустимі
розміри споживання людиною найважливіших матеріальних благ та послуг,
не забезпечує нормального відтворення робочої сили, оскільки не враховує
повного набору товарів та послуг, що необхідні для задоволення
першочергових матеріальних та культурних потреб. Прожитковий мінімум
виявляється суперечливим критерієм, зокрема, тому що в ньому не
враховуються сімейні витрати. Тому, за умови обмеження періодом
кризового стану економіки, його потрібно розглядати як тимчасовий
орієнтир в соціальній політиці. У перспективі на майбутнє мінімальна
заробітна плата повинна забезпечувати споживання на рівні мінімального
споживчого бюджету. Під час розрахунків мінімальної заробітної плати
практично не враховується прогнозний рівень зростання макропоказників
української економіки. Офіційні ставки мінімальної зарплати і прожиткового
мінімуму не завжди переглядаються у зв’язку з підвищенням індексу
споживчих цін, а також під час її розрахунків не враховується рівень
інфляції.
В 2017 році мінімальна заробітна плата підвищилася у два рази.
Причинами цього стали:
- соціальні чинники (невідповідність прожиткового мінімуму мінімальній
заробітній платі, який становив на кінець 2016 року 3 165 грн. на місяць;
динаміка цін; зміна вартості життя);
- економічні чинники (потреби економічного розвитку; збільшення доходу
державного бюджету за рахунок єдиного соціального внеску та податку з
доходу фізичних осіб).
Діючий в Україні механізм визначення мінімальної заробітної плати
передбачає її узгодження лише з рівнем мінімальних життєвих потреб
населення та не враховує тенденції продуктивності праці, а також рівень
тіньових заробітків і середньої офіційної заробітної плати в країні. Доцільно
удосконалювати і більш ретельно досліджувати параметри впливу
мінімальної заробітної плати на доходи працюючої частини населення:
співвідношень
мінімальної
заробітної
плати
і
прожиткового
мінімуму,мінімальної і середньомісячної зарплати, темпів економічного
зростання і зміни розміру мінімальної заробітної плат, а також частки
найманих працівників, які отримують заробітну плату меншу за мінімальний
її рівень.
В умовах існування підприємств різної форми власності мінімальна
заробітна плата повинна виконувати дуже важливу роль у відтворенні
робочої сили. Підвищення мінімальної заробітної плати до економічнознакової величини:
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– активізує дії роботодавців в частині зростання ефективності виробництва
шляхом визначення мінімального об’єму результативності та продуктивності
праці;
– визначає і гарантує отримання мінімально необхідного для робітника
простої праці об’єму споживання матеріальних послуг, що достатньо для
відтворення його робочої сили;
– приводить об’єм споживання у відповідність із розвитком економічного
потенціалу суспільства;
– динамічне зростання мінімальної заробітної плати призведе до скорочення
частки прихованої оплати праці і зростання податкових надходжень із
доходів фізичних осіб і, відповідно, збільшення можливості сплачувати
робітникам галузей бюджетної сфери більш високу заробітну плату;
– поширює попит населення, виступає джерелом підвищення прибутку;
– збільшує надходження до бюджету від податків із доходів фізичних осіб,
ПДВ, акцизного збору;
– виконує функції реальної диференціації заробітної плати, впливаючи як на
співвідношення мінімальної і середньої заробітної плати, так і на
співвідношення за основними кваліфікаційними групами, а також на
співвідношення мінімальних і максимальних розмірів оплати праці;
– впливає на структуру заробітної плати, на співвідношення в ній постійної
та змінної частини, а через це – на організацію заробітної плати на
підприємстві;
– скорочує розмір дефіциту Пенсійного фонду;
– скорочує витрати бюджету на надання субсидій, державної соціальної
допомоги [2].
Отже, мінімальна заробітна плата –це важливий показник, який
використовується для визначення рівня життя в державі. Чим вищою є
мінімальна заробітна плата, тим краще живуть громадяни (звісно з
урахуванням вартості на товари та послуги). Встановлення мінімальної
заробітної плати державою є важливим фактором у здійсненні ефективної
фінансової та соціальної політики, адже державою встановлюється той
мінімум, який так чи інакше відповідає потребам населення.
Список використаних джерел:
1. Кодекс законів про працю України: закон України від 10 грудня 1971
року № 322-VІІІ // Відомості Верховної ради УРСР. – 1971.,– дод. до № 50. –
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ефективності /: Учеб. посібник .- 4-е вид., стереотип .- К.: МАУП, 2003 .312с.
3. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Посібник для студентів
вищих навчальних закладів. –К.: Видавничий центр «Академія», 2003. -472 с.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним
завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному й 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. Також на державу покладений обов’язок постійно
вдосконалювати оздоровчі технології у сфері фізичного виховання, що
відповідають міжнародним стандартам. Деякі програми закріплені в
нормативно-правових актах та мають важливе значення для розвитку
фізичного виховання.
Вивчення даної проблеми привертає увагу багатьох науковців та
педагогів-практиків, серед них: В. Сіткар, Б. Мельникович. Фізичний
розвиток студентів у широкому аспекті вивчали І. Васкан, Е. Вільчковський,
Б. Фадєєв, Б. Шиян. Трактування та характеристику інноваційних технологій
у галузі фізичного виховання аналізують Л. Вікторова, З. Абасов та інші.
Модернізація освіти в Україні потребує активного пошуку нових форм,
методів та засобів навчання, спрямованих на вдосконалення навчального
процесу та його інтенсифікацію, підготовку підростаючого покоління до
життя в умовах ринкової економіки. В сучасних умовах навчально- виховний
процес студентів повинен бути спрямований на виконання нового
соціального замовлення - формування самостійної, ініціативної, творчої та
здорової особистості.
Принцип
оздоровчої
спрямованості
фізичного
виховання
конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час
активно розвиваються. Поняття «фізкультурно-оздоровча технологія»
об’єднує процес використання засобів фізичного виховання в оздоровчих
цілях і наукову дисципліну, що розробляє основи методики побудови
фізкультурно-оздоровчого процесу [3]. Практичним виявленням таких
технологій у фізичному вихованні є різноманітні фітнес-програми. Фітнеспрограми, як форми рухової активності, спеціально організовані в формах
групових та індивідуальних занять, мають як оздоровчо-кондиційну
спрямованість (зниження ризику розвитку захворювань, досягнення та
підтримання певного рівня рухових якостей), так і спортивну, яка пов’язана з
розвитком фізичних здібностей на високому рівні.
В структурі будь-якої фітнес-програми виділяють наступні частини:
розминка, аеробна частина (кардіоресператорний компонент), силова
частина, компонент розвитку гнучкості, заключна частина. Найбільш
популярними є фітнес-програми, які створені на використанні видів рухової
активності аеробної спрямованості [1].
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Останнім часом в практиці фізичного виховання широко застосовується
«нестандартне обладнання». Кожен такий тренажерний пристрій повинен
відповідати вимогам комплексного розвитку фізичних якостей, фронтальної і
потокової
організації
навчальної
діяльності,
багатопрофільності
використання швидкого приготування і прибирання, доступності й безпеки
виконання вправ. Проте основною перевагою «нестандартного обладнання» є
те, що такі тренажери сприяють формуванню прикладних навичок, умінь і
здібностей, необхідних для подолання природних перешкод у життєвих
ситуаціях і в бойовій діяльності. Використання останніх значно підвищують
моторну щільність заняття, робить його емоційно насиченим, ефективним,
особливо якщо супроводжується музикою.
Прикладом вдалого використання інноваційних технологій у галузі
фізичного виховання є бейсбол (софтбол). В історичному контексті дотичні
ігри „oina” і „лапта” вважалися румунським, українським та російським
населенням національними. Бейсбол (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 виокремлені
правила – це компоненти вдалого використання гри в процесі фізичного
виховання дітей та молоді. Оптимальне навантаження під час цієї гри
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
студента [2].
Впровадження інновацій в організацію навчально-виховного процесу з
фізичного виховання дозволяє змінити ставлення студентської молоді до
особистого здоров’я. Залучення студентів до занять завдяки комп’ютерним
технологіям, надання самостійності в цьому питанні веде до:
- появи творчої активності;
- самовираження;
- затвердження гідності особистості.
Отже, новітні технології в організації навчальної та виховної роботи
можуть не тільки підвищити ефективність навчального процесу, але й
посилити мотивацію до занять фізичним вихованням, бажання вести
здоровий спосіб життя, фізично розвиватися та вдосконалюватися, а також
змінити ставлення до особистого здоров’я.
Список використаних джерел:
1. Артемович О.І. Вплив різних видів фізкультурно – спортивних занять
на рівень фізичного здоров’я підлітків / О.І. Артемович // Зб. наук. статей з
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3. Книга вчителя фізичної культури: довідково-методичне видання /
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Сучасна Україна являє собою молоду незалежну державу з великим
потенціалом у науці, промисловості, культурі. Актуальною проблемою
сьогодення розвитку сучасних демократичних процесів української держави
є формування правової культури, бо саме вона є основою економічного та
політичного поступу української держави і права. Проведені дослідження
свідчать, що правова культура українського суспільства, яка є частиною
його загальної культури та одним з головних показників рівня розвитку
суспільства, наразі перебуває лише на стадії формування й потребує
цілеспрямованої діяльності з її становлення та активного розвитку.
Актуальність проблеми визначається гострою необхідністю всебічного
розвитку громадянської правосвідомості, задоволенням потреби у правовій
інформації, заохоченням громадськості до участі в будівництві
демократичної, соціальної держави.
Проблеми правової культури та правосвідомості досліджували багато
вчених, зокрема : С. С. Алексєєв, В. Д. Бабкін, О. В. Зайчук,
Н. М. Оніщенко, І. В. Осика, Є. В. Назаренко, М. І. Матузов,
В. М. Селіванов, Ю. С. Шемшученко, В. Д. Шишкин та інші. Поняття
правової культури тісно пов'язане з такими поняттями, як правосвідомість,
правова поведінка, правове виховання, які в різний час досліджували
науковці М. І. Козюбра, В. В. Копєйчиков, В. М. Кудрявцев, Г. О. Мурашин,
В. П. Сальников та інші.
Водночас, незважаючи на широке коло наукових праць з розвитку
правосвідомості та правової культури, багато з них потребують подальшого
наукового дослідження.
Особливість правової культури полягає в тому, що вона являє собою не
право чи його реалізацію, а комплекс уявлень тієї чи іншої спільноти людей
про право, його реалізацію, про діяльність державних органів та посадових
осіб.
Переходячи до визначення правової культури, варто навести передусім
висловлювання академіка Ю. С. Шемшученка: «Право і культура є
взаємопов'язаними, взаємодіючими між собою категоріями. Це зумовлено
тим, що право є елементом культури суспільства, його соціальною цінністю.
Цей зв'язок і взаємодія простежуються по багатьох напрямах» [1, С. 4].
Так, на думку Т. Ярошевської, правова культура – це така система
правових цінностей, які відображають у правовій формі стан свободи
людини і громадянина. Це глибокі знання і розуміння права, ретельне
виконання його вимог як усвідомленої необхідності, так і внутрішньої
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переконаності. Тобто володіючи високою правовою культурою, громадяни
спроможні вільно себе орієнтувати, керуючись визначенням соціальної
цінності права, власної обраної поведінки [2, С. 151].
Загальними рисами правової культури українського суспільства є
властивості, притаманні всім видам культури як умови, способу й
результату діяльності особи та суспільства. Особливі риси правової
культури пов'язані з правом, правовою системою та іншими правовими
явищами. Правова культура є ознакою активної участі членів суспільства в
правовому житті, здійснення правової діяльності, відображує стан
законності та правопорядку, рівень правосвідомості. Правова культура є
показником активності суб'єкта права у правовій сфері, добровільності
виконання вимог правових норм, реальності прав і свобод громадян. Рівень
досягнутої в суспільстві правової культури значною мірою впливає на
ефективність правового регулювання, характер законодавства, форми й
засоби забезпечення прав громадян, ступінь визнання загальнолюдських
цінностей, норм міжнародного права.
Правова культура має певну структуру, що охоплює правову
психологію (правові почуття, емоції; оцінні поняття щодо права чинного та
права бажаного; елементи настрою стосовно конкретних правових явищ і
правових ситуацій), правову ідеологію (правові ідеї, правові теорії, правові
поняття й категорії, правові принципи) та елементи поведінки (вміння і
навички ефективної реалізації норм права в повсякденному практичному
житті; правову активність громадян). До правової культури належать:
правові знання, у тому числі знання конкретних норм права; про державний
устрій, про призначення держави, політичну систему суспільства; престиж
юридичної професії, авторитет і ступінь розвитку юридичної науки; участь
громадян в управлінні державою, стан законності й правопорядку; форми та
методи правового регулювання, якість роботи правоохоронних органів
[3, С. 156].
Слід погодитися з І. Голосніченко, що побудова правової держави без
поліпшення правової культури та підвищення рівня правосвідомості
громадян України є неможливою і великого значення у світлі цього
набувають саме правове виховання та правова освіта [4, С. 25].
Особливого значення в зв’язку з цим набуває проблема формування
правової культури молоді, яка визначає майбутнє нашої держави.
Питання про правову освіту сучасної української молоді актуальне у
зв'язку з необхідністю виховання громадян у дусі активної участі у
формуванні правової держави і законослухняності, забезпечення їх
правовою інформацією щодо чинного законодавства й практики його
застосування, профілактики правопорушень, які скоюються на грунті
правового нігілізму, цинізму та аморальності; формування правової
культури європейського типу, яка дасть можливість громадянам
інтегруватись у європейський і світовий правовий простір для реалізації
своїх приватних та публічних інтересів.
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На підвищення правосвідомості й правової культури громадян був
спрямований Указ Президента України «Про Національну програму
правової освіти населення» № 992/2001 від 18.10.2001. Але заходи щодо
практичної роботи з реалізації цієї програми не дали відчутних результатів.
Отже, рівень правової культури населення досягне найвищого щабля
розвитку лише тоді, коли зросте виховання глибокої пошани до закону,
формування готовності безпосередньо і активно брати участь у втіленні
його положень у повсякденне життя, кожної посадової особи, кожного
державного службовця, та професійних юристів, на яких припадає головна
робота у законотворчості та застосуванні права. Лише тоді кожен
громадянин держави відчує власну приналежність до правового життя
країни, буде активним учасником правового процесу й матиме змогу
самостійно аналізувати чинне законодавство, відзначаючи його здобутки та
недоліки.
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Науковий керiвник: Костюк Н.П., ст. викладач
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ
Проблема злочинності неповнолітніх залишається актуальною для
всього світового співтовариства, стурбованого пошуком шляхів та
вироблення гуманно ефективних заходів профілактичного впливу та протидії
такому небезпечному явищу. Тому злочинність неповнолітніх постійно
привертає до себе особливу увагу вчених та практиків. Це зумовлено не
тільки тим, що неповнолітні завжди визнавалися злочинцями особливого
роду, а й тим, що в даний час неповнолітні – одна з найбільш уражених
верств населення.
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Удосконалення законодавства в частині покарання неповнолітніх
здійснюється з метою належного виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань у частині забезпечення дітям особливого піклування та
допомоги з боку держави, реалізації положень Конституції України щодо
визнання людини, її життя і здоров'я, честі й гідності найвищою соціальною
цінністю, забезпечення кожній людині права на вільний розвиток своєї
особистості. З огляду на рівень дитячої злочинності є необхідність у
розробленні державної політики у сфері захисту прав дітей, які потрапили у
конфлікт із законом, відповідно до Концепції розвитку кримінальної юстиції
щодо неповнолітніх в Україні.
Проблеми покарання неповнолітніх постійно привертали увагу
вітчизняних і зарубіжних юристів і практичних працівників. Серед них варто
виділити роботи: З. А. Астемірова, М. М. Бабаєва, Л. В. Багрій-Шахматова,
А. М. Бандурки, М. I. Бажанова, I. М. Гальперіна, В. О. Глушкова, В. К.
Грищука, Н. О. Гуторової, Т. А. Денисової, Г. В. Дровосекова, М. О.
Стручкова, В. М. Трубникова, А. П. Тузова, М. Д. Шаргородського, М.I.
Хавронюка, Н. С. Юзікової та інших видатних вчених та практиків.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних особливостей
застосування покарання до неповнолітніх.
Кримінальний Кодекс України передбачає певні особливості
кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Ці особливості
передбачені 15 розділом КК України і стосуються:
− звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності (ст. 97, ч.
2 ст. 106);
− видів покарань, що застосовуються до неповнолітніх (ст. 98- 102);
− призначення покарання (ст. 103);
− звільнення від покарання та його відбування (ст. 104-107);
− погашення і зняття судимості (ст. 108) [2].
Встановлюючи ці особливості, законодавець виходив з психологічної
характеристики цього віку: нестійкості психічних процесів, відсутності
достатнього життєвого досвіду, знань, навичок, соціальної поведінки.
особливості застосування кримінальних покарань до неповнолітніх
злочинців. Зазначені особливості не протиставляються загальним інститутам
відповідальності і покарання, а деталізують щодо неповнолітніх зміст та межі
загальних інститутів, виходячи з реальних особистих особливостей
неповнолітніх. Законодавець визнає, що неповнолітній – це злочинець
особливого роду, який потребує не тільки примусового впливу, але і захисту
з боку суспільства та держави. В зв’язку з цим кримінальна відповідальність
неповнолітніх особливо у формі покарання коригується низкою спеціальних
норм [1, с. 87].
Закон передбачає вичерпний перелік видів покарань, що можуть бути
застосовані до неповнолітнього. Відповідно до ч.1 ст.98 КК України це такі
основні види покарання:
1) штраф;
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2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк [2].
Також, до неповнолітнього можуть бути застосовані і додаткові
покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю.
Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний
дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.
Частина 2 цієї статті обмежує розмір штрафу: він може бути призначений у
межах до п'ятисот гривень встановлених законом неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян з обов'язковим урахуванням судом майнового
стану неповнолітніх.
Відповідно до ст. 101, арешт полягає у триманні неповнолітнього, який
на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в
спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти
діб
Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли на момент
вчинення злочину 18-ти років, не може бути призначено на строк від шести
місяців до десяти років, а у випадках вчинення особливо тяжкого злочину,
поєднаного з умисним позбавленням життя людини, – на строк не більше 15
років.
Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції такого
засудженого від суспільства для відбування такого виду покарання у
спеціальних виховних установах. Неповнолітні, засуджені до покарання у
вигляді позбавлення волі, відбувають його в одній із двох виховних установ:
у колоніях загального режиму або у колоніях посиленого режиму [3, с. 95].
Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю - це додаткове покарання, яке може бути застосоване судом до
неповнолітнього злочинця. Реально цей вид покарання може бути
застосований щодо неповнолітніх у віці 16-17 років, оскільки саме в цьому
віці вони фактично набувають юридичних прав здійснювати трудову
діяльність, мати постійну роботу або обіймати посади в шкільних або
громадських організаціях.
Важливу роль для досягнення цілей покарання неповнолітніх відіграє
застосування основних засобів виправно-трудового впливу, що суттєво
підвищують виправний потенціал цих видів покарань. Найбільший ефект у
виправленні засуджених неповнолітніх злочинців є можливим за органічного
поєднання виправних і каральних засобів. За допомогою засобів виправнотрудового впливу під час застосування громадських і виправних робіт,
позбавлення волі на певний срок досягаються позитивні зміни у свідомості
засудженого, створюється готовність до самокерованої правослухняної
поведінки.
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Таким чином, неповнолітньому, залежно від тяжкості вчиненого злочину, можуть бути призначені такі види покарання:
- за злочини невеликої тяжкості: штраф, громадські роботи, виправні
роботи;
- за злочини середньої тяжкості: штраф, громадські роботи, виправні
роботи, короткостроковий арешт, арешт на вихідні, обмеження волі;
- за тяжкі злочини: довгостроковий арешт, обмеження волі;
- за тяжкі, із застосуванням фізичного насильства до іншої особи, та
особливо тяжкі почини: позбавлення волі на певний строк.
Вікові особливості неповнолітніх, специфіка злочинів,які вони
вчиняють, свідчать про необхідність розробки таких заходів покарання, в
яких акценти зміщуються з каральних на виховні та попереджувальні
аспекти. Низька ефективність застосування позбавлення волі сприяє
уникненню по відношенню до неповнолітніх такого виду покарання.
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЕКОНОМІЧНИХ ВУЗІВ
Сучасна година фізичної культури забезпечує в середньому до 20%
необхідної тижневої рухової активності, а близько 50% студентів не мають
стійкого інтересу до занять фізичними вправами, тому актуальним питанням
є пошук інноваційних технологій організації фізкультурної освіти в вищих
навчальних закладах, особливо навчальної діяльності, де панує стандартний
підхід, розрахований на середнього здобувача освіти.
Основним принципом діяльності викладача фізичної культури, повинно
бути прагнення до органічної єдності та відповідності індивідуальних
особливостей біологічного, статевого, вікового розвитку і системи засобів,
методів, форм фізичної підготовки.[1, с.497].
Основним ресурсом втілення інноваційних технологій в процес
фізичного виховання є викладач фізичної культури. Будуючи свою систему
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знань, викладач повинен володіти педагогічними, інформаційнокомп’ютерними технологіями, орієнтуватися в широкому спектрі сучасних
інновацій і вміти впроваджувати їх у навчальний процес. На сучасному етапі,
для інноваційного прориву державної освіти, необхідна скоординована
робота з підготовки нових педагогів, педагогів-дослідників, педагогівноваторів.
Головними чинниками, що перешкоджають регулярним заняттям
фізичними вправами, є особливості емоційно-вольової сфери особистості;
відсутність відповідальності за своє здоров’я; низький рівень знань про
позитивний вплив занять фізичними вправами; переоцінка значення
звичайної рухової активності для здоров’я; невдоволеність професійним і
культурним рівнями викладачів; нераціональне використання вільного часу;
наявність шкідливих звичок; недолік матеріально-технічного забезпечення
занять.
С. Н. Бубка відзначає, що динаміка мотивації проходить такі етапи. На
першому переважає емоційна сторона й привабливість дії, на другому
з’являються певні мотиви для отримання задоволення від рухової активності,
на третьому домінують мотиви самоствердження й бажання змагатися,
пов’язані з прагненням до покращання результатів. Індивідуальні здібності
студентів набувають спеціалізованого характеру, у результаті чого в
студентів виникає потреба в додаткових фізичних навантаженнях у вигляді
самостійних форм занять, що є результатом активної взаємодії в руховій
діяльності фізичних і вольових якостей, які створюють сприятливі умови для
цілеспрямованого гармонійного розвитку особистості.
Відношення і готовність педагогічних кадрів до інноваційної діяльності
в професійній сфері, базується на компетенції щодо інноваційних підходів і
практичному знайомстві з різними варіантами їх застосування.
Готовність викладача фізичної культури до інновацій відображається в
призмі відношення педагога до нововведень, студентів і особистої навчальної
діяльності. На думку фахівців основними компонентами готовності до
інноваційної діяльності викладачів з фізичної культури є стійка мотивація до
інноваційної діяльності, націленість на пошук нових технологій для більш
ефективного вирішення професійних завдань; рівень розвитку знань та умінь
з проведення занять з фізичної культури, творче мислення тощо.
Основні цілі викладача при використанні інноваційних технологій – це
добір форм та напрямів роботи які будуть спрямовані на формування в
студентів свідомого ставлення до свого здоров’я, стану фізичної
підготовленості:
заняття з фізичної культури;
фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;
спортивно-масові заходи;
змагання з різних видів спорту;
використання самостійних завдань.[2, с.2]
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Впровадження
інноваційних
програм
передбачає
спеціально
організоване навчання викладачів з оволодіння сучасними педагогічними
технологіями і особливостями їх втілення у навчально-виховний процес.
[3, с.24]
Новітні технології в організації навчальної та виховної роботи можуть
не тільки підвищити ефективність навчального процесу, але й посилити
мотивації до занять з фізичного виховання, бажання вести здоровий спосіб
життя, фізично розвиватись та вдосконалюватись.
Інтернет-ресурси повинні бути доступні як викладачу, так і студенту.
Ефективність використання позитивного досвіду багато в чому залежить від
активності та бажання викладачів виших навчальних закладів
використовувати різноманіття педагогічного інструментарію, підключати
прогресивні інформаційні технології, постійно модернізувати навчальновиховний процес
Таким чином підводячи підсумок слід ще раз зазначити, що фізичне
виховання - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток,
функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво
важливим руховим навичкам і яке реалізується через спеціальні
фізкультурно - оздоровчі технології. У процесі фізичного виховання у вищих
закладах освіти використовуються традиційні і нетрадиційні засоби і методи
фізкультурної освіти та фізичного удосконалення.
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.
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РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
Боротьба громадян України за свої права, що дістала назву Революція
Гідності, або Майдан (відповідним поділом протестувальників на
Євромайдан та Антимайдан) стала наймасштабнішою подією в новітній
історії України, засвідчивши також нові зсуви в колективній свідомості
суспільства. Особливість оцінки подій полягає в репрезентації постфактум
процесу Євромайдану, оцінки подій, зсередини, коли результат боротьби був
невідомим, мали – очевидно, інший характер. Значимість і масштаб події,
пам’ять про сотні людей, які заплатили життям за свій вибір та активну
громадянську позицію, зумовлюють необхідність її всебічного осмислення й
дослідження, збереження колективної пам’яті.
Метою даного дослідження є визначення основних причин та наслідків
Революції Гідності.
Відмова В. Януковича 29 листопада 2013 року у Вільнюсі підписати
Угоду про асоціацію з Європейським Союзом та спроба розігнати мирні
демонстрації владою за допомогою збройної сили у ніч на 30 листопада 2013
року, побиття студентів спричинили «Революцію Гідності» (Європейську
революцію). Тобто виник великий розрив між очікуваннями громадян та
політичним курсом України. Крім того, були й інші чинники, які заклали
фундамент для того, щоб народ знову вийшов на Майдан: намагання В.
Януковичем побудувати пострадянську «суперпрезидентську республіку»;
судові процеси над опозиційними лідерами Ю. Тимошенко та Ю. Луценком;
Україна стала однією з найбідніших країн Європи; тотальна корупція; великі
та незрозумілі податки; непрозорість ведення бізнесу; централізація влади;
придушення свободи слова в Україні; невільне судочинство та нехтування
засадами верховенства права; значні порушення під час виборчого процесу;
недостатній рівень соціального, медичного та освітнього забезпечення;
невдача реалізації широкої програми реформ і модернізації «Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [2, с. 40].
За час стояння Майдану ще більш чітко сконцентрувалися основні
вимоги, які протестувальники вважають головними: це – відставка Віктора
Януковича і проведення дострокових президентських виборів (85%,
зростання на 20%) та збільнення заарештованих учасників Майдану,
припинення репресій (82%, зростання на 20%). Решта вимог теж важливі, але
все ж меншою мірою: відставка уряду (68%), порушення кримінальних справ
на винних у побитті учасників протестів (64%), розпуск Верховної Ради і
призначення дострокових парламентських виборів (59%), зміна Конституції,
повернення до конституційної реформи 2004 року, яка обмежувала владу
президента (62.5%), заведення кримінальних справ на усіх, хто був задіяний у
корупції (62%), підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом
(49%), звільнення Юлії Тимошенко (30%) [1].
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Революція Гідності вирішила головне питання: після 24 серпня 1991
року – дня проголошення Незалежності України – довела нерозірваний
двадцятирічний посткомуністичний політико-економічний, корупційний та
національно-зрадницький зв'язок правлячих еліт в Україні з ординськоімперсько-комуністичною за своєю сутністю Російською Федерацією і
завдавала цій політиці нищівного удару.
Окрім того, вибух народного гніву призвів до зміни політичного курсу і
взяв напрям на євроінтеграцію, без досягнення якої майбутнє збереження
державної Незалежності України і надалі залишатиметься під загрозою.
Варто зазначити, що сучасні реальні представники у владі тією чи
іншою мірою є вихованцями і спадкоємцями вчорашніх комуністичної та
посткомуністичної політичних еліт. Відчуваючи страх за своє матеріальне
благополуччя (як правило, здобуте корупційним шляхом) і загрозу чергового
народного гніву та бунту, вони вимушені корегувати як власну політичну
діяльність, так і політичний режим в Україні.
А тому незалежно від того, хочуть вони цього чи ні, але наразі вимушені
змінювати політичну систему і політичний режим нашої держави.
Очевидним вже є те, що сьогоднішня політична еліта − явище тимчасове й
перехідне[3, с. 42].
Однак є й негативні фактори, оскільки постреволюційна Україна
опинилася у стані війни з Росією. Крім цього, існує ризик призначення нових
виборів до парламенту, оскільки мажоритарними мають можливість
підривати стабільність у законодавчому органі, а депутати попереднього
скликання не ухвалили нове виборче законодавство. Тому невідомим
залишається питання, як довго конституційна більшість у парламенті буде
монолітною при ухваленні важливих рішень для нашої країни. Негативним
наслідком «Революції Гідності» є безпрецедентна подія не лише для
двосторонніх відносин України та Росії, а й для всього післявоєнного світу –
анексія Криму Російською Федерацією [4, с. 120].
«Гібридна» війна Росії проти України є якісно новим підходом ведення
воєнних кампаній, ключовим моментом яких є психологічна та інформаційна
обробка місцевого населення, застосування жорсткої сили, іміджевої сили
іміджевої дипломатії на підготованому геопросторі держави, що дає змогу на
сучасному етапі не лише проводити активну приховану інтервенцію на Сході
України, обмежуючись заздалегідь добре підготовленими та нечисленними
диверсійними групами (однак озброєними сучасною бронетехнікою та
іншими ефективними засобами наступу і оборони), але й анексувати на свою
користь окремі території.
Таким чином, Революція Гідності – найбільш тривала революція за всі
роки незалежності України – понад 90 днів, її особливістю було те, що вона
не змогла задовольнити поставлені цілі мирним шляхом. Влада під час
революції застосовувала різні методи насильства, якими намагалася
зупинити та змінити хід подій революції.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Соціальні зміни в українському суспільстві, перехід до ринкової
економіки, інформатизація, неминучі процеси глобалізації, а також,
звичайно, наміри України щодо вступу у європейську спільноту зумовлюють
сьогодні нові вимоги до формування апарату державних службовців. На
шляху розбудови нашою державою власних владних інституцій надзвичайно
важливо приділити особливу увагу саме діяльності державних службовців,
робота яких має бути спрямована на здійснення радикальних суспільних
перетворень демократичної, правової, соціально орієнтованої держави. У
зазначених умовах актуальність питання щодо злагодженого функціонування
системи державних службовців, а також визначення їх правового статусу, є
очевидною.
Теоретичним підгрунтям дослідження розвитку державної служби в
Україні стали праці таких науковців, як Н.Т. Гончарук, С.Д. Дубенко,
Н.А. Липовська, Т.В. Могренко, О.Ю. Оболенський, Т.І. Пахомова,
О.С. Петренко, С.М. Серьогін, В.М. Олуйко, С.К. Хаджирадєва, І.
В. Шпекторенко та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів
правового статусу державних службовців.
Правовий статус будь-якої особи – це комплексна правова категорія, яка
розкриває всі грані закріпленого в праві статусу особи, його соціальноюридичні ознаки. Правовий статус державних службовців заслуговує
особливої уваги, адже вони є спеціальними суб’єктами публічного права, які
в межах публічно-службових відносин створюють умови й забезпечують
реалізацію конституційно-правового статусу інших громадян [3, с. 25].
215

Правовий статус державних службовців відображає сутність і зміст
державно-службових відносин, він поєднує елементи інституту державної
служби від вступу на державну службу до її завершення [2, с. 80]. Основу
правового статусу державного службовця визначають права, свободи,
обов’язки, обмеження, відповідальність, установлені законодавством і
гарантовані державою.
Правовий аспект статусу державного службовця обумовлений змістом
державно-службових правовідносин. Він визначається Конституцією України
[1] , Законами України «Про державну службу» [4], «Про службу в органах
місцевого самоврядування» [5] та іншими нормативно-правовими актами, які
встановлюють вихідні концептуальні положення щодо формування сучасної
кадрової політики в центральних і місцевих органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування, а також у певній мірі шляхи її модернізації
відповідно до сучасних потреб держави, суспільства та особистості.
Характеризується даний аспект перш за все сукупністю прав, обов’язків,
повноважень та обмежень. При цьому слід розрізняти загальні права,
обов’язки, повноваження та обмеження, встановлені для всіх державних
службовців, і посадові права, обов’язки, повноваження та обмеження,
визначені для конкретних посад. Отже, правовий аспект статусу державного
службовця проявляється як широта прав, коло обмежень та набір
функціональних обов’язків, що залежать від посади, яку він обіймає.
Організаційний аспект статусу державного службовця визначається
місцем органу державної влади в структурі державного апарату, посадою,
яку він обіймає в цьому органі.
Основними обов'язками державних службовців відповідно до ст. 8
Закону України «Про державну службу» є: додержання Конституції та
законів України; забезпечення в межах наданих повноважень ефективного
виконання завдань і функцій державних органів; сумлінне і професійне
виконання своїх службових обов’язків; додержання вимог законодавства у
сфері запобігання і протидії корупції; надання публічної інформації в межах,
визначених законом; запобігання виникненню реального, потенційного
конфлікту інтересів під час проходження державної служби [4].
Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У
разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству,
державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі
доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на
його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.
Закон України «Про державну службу» встановлює, що державні
службовці мають наступні права: на повагу до своєї особистості, честі та
гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та
інших осіб; чітке визначення посадових обов’язків; належні для роботи
умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення; на оплату праці
залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу
державної служби та ранку; на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення
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відповідно до закону; професійне навчання, зокрема за державні кошти,
відповідно до потреб державного органу; на просування по службі з
урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх
посадових обов’язків; на участь у діяльності об’єднань громадян, крім
політичних партій у випадках, передбачених цим Законом; на захист від
незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у
разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону; отримання від
державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місцевого
самоврядування необхідно інформації з питань, що належать до його
повноважень, у випадках, встановлених законом; безперешкодно
ознайомлюватись з документами про проходження ним державної служби, у
тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової
діяльності [4].
Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на
основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових
положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних
державних органів у межах закону та їх компетенції.
Таким чином, правовий статус державних службовців, поєднуючи всі
складові елементи інституту державної служби, відображає її сутність і зміст.
Це комплексна правова категорія, особливий вид визначених законодавством
норм, що визначають місце посадовця в державі та суспільстві.
Обов’язки посадовців визначають сутність їхньої службової діяльності,
права спрямовані на забезпечення належних умов праці, а обмеження
вказують на межі необхідної службової поведінки. Зазначені складові
елементи правового статусу держслужбовців закріплені у законодавстві
України та потребують подальших досліджень та врегулювань відповідно до
вимог демократичного суспільства.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ
В умовах стрімкого розвитку ринкової економіки місце і роль прибутку
у господарському процесі безперервно зростає. Саме він є головним
стимулом ведення господарської діяльності підприємствами і забезпечує
інтереси всіх суб’єктів, причетних до цієї діяльності, а саме: підприємців,
персоналу підприємства та держави.
Прибуток виступає не тільки стимулом господарської діяльності
підприємств, але й основним джерелом їхнього розвитку. Прагнення до
одержання прибутку орієнтує товаровиробників на збільшення обсягу
виробництва продукції, яка необхідна споживачу, зниження витрат на
виробництво, внаслідок чого досягається не лише мета підприємництва, але і
задоволення суспільних потреб.
Розробкою теоретичних аспектів прибутку займалися економісти
займаються давно, згадати хоча б В. Петті, А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея,
К. Маркса, ін. А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу
економічну категорію та досліджували її у тісному зв'язку з процесом
накопичення капіталу, факторами зростання суспільного багатства. В Україні
аспекти прибутку та прибутковості досліджують А. Мазаракі,
М. Павлишенко, В. Сопко, С. Мочерний, В. Козубенко, ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування сутності прибутку як
економічної категорії.
Без заперечення можна стверджувати, що прибуток – одна з
найскладніших економічних категорій. Протягом багатьох століть
провідними економістами досліджувалась теоретичні аспекти «прибутку»,
обґрунтованими є різноманітні концепції його формування. Так, одні автори
розглядають прибуток у вигляді заробітної плати, відсотку та ренти, інші
вважають його відсотком на вкладений капітал. У марксистській літературі
прибуток розглядається у вигляді перетвореної форми додаткової вартості,
створеної найманою працею. В США та інших країнах з розвинутою
ринковою економікою поширеною є концепція, згідно якої прибуток є
винагородою за підприємницькі здібності.
Прибуток є кінцевою метою та рушійним мотивом функціонування
ринкової економіки, головним стимулом та основним показником
ефективності функціонування будь-якого підприємства (фірми). Одночасно
можна стверджувати, що прибуток – зворотний бік витрат виробництва.
Прибуток – основна категорія товарного виробництва – виробнича
категорія, яка характеризує економічні відносини, що складаються в процесі
суспільного виробництва. Поява прибутку пов’язують з появою категорії
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«виробничі витрати». Прибуток – це та частина додаткової вартості
продукту, що реалізується суб’єктом господарювання та залишається після
покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у
вигляді витрат виступає у грошовому виразі як собівартість продукції [3, с.
321]. Додатковий продукт – це вартість, створювана виробниками понад
вартість необхідного продукту. Додатковий продукт властивий усім
суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього
успішного розвитку. Таким чином, прибуток – це частина додаткової
вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу. Підприємство
одержує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість буде
реалізована і набере грошової форми.
Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необхідністю
первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток – це форма прояву
вартості додаткового продукту.
Очевидно, що прибуток є об’єктивною економічною категорією, тому на
його формування впливають об’єктивні процеси, що відбуваються в
суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього
продукту. Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат
фінансово-господарської
діяльності
підприємства
як
суб’єкта
господарювання. Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу
багатьох чинників. Є особливості у формуванні прибутку підприємств
залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності,
розвитку ринкових відносин.
На формування прибутку як фінансового показника роботи
підприємства, що відбивається в бухгалтерському обліку, в офіційній
звітності суб'єктів господарювання, впливає встановлений порядок
визначення фінансових результатів діяльності; обчислення собівартості
продукції (робіт, послуг); загальногосподарських витрат; визначення
прибутків (збитків) від фінансових операцій, іншої діяльності.
Найважливішим фактором, що впливає на величину прибутку, є зміна
обсягу виробництва та реалізації продукції. Падіння обсягів виробництва за
сучасних економічних умов, беручи до уваги низки протидіючих чинників,
як, наприклад, підвищення цін, неодмінно веде до скорочення обсягу
прибутку. Звідси висновок про необхідність вжити невідкладних заходів із
забезпечення зростання обсягу виробництва з урахуванням технічного його
відновлення і підвищення ефективності виробництва. Натомість,
вдосконалення розрахунково-платіжних відносин між підприємствами
сприятиме поліпшенню умов реалізації продукції, отже, зростанню прибутку.
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для
задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на
формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних
видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в
державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових
ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення
господарської діяльності. Тобто, отриманий підприємством прибуток є
об’єктом розподілу.
219

Таким чином, прибуток – це кінцевий фінансовий результат діяльності
підприємств і в загальному вигляді є різницею між виручкою від реалізації
продукції і собівартістю реалізованої продукції. Водночас прибуток є
основним джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб
підприємств, формування дохідної бази бюджетних ресурсів різних рівнів,
позабюджетних та благодійних фондів. Прибутку притаманні такі функція як
оцінювальна, стимулююча і розподільча.
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ДУХОВНА ДОСКОНАЛІСТЬ ЯК ІДЕАЛ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Упродовж тисячоліть в житті людей поряд з матеріальними інтересами,
визначну роль відігравала духовність у різних її формах. Причому її
значення, як доводить історія, з часом невпинно зростало.
Людині властиві здатність до абстрактного мислення, довготривалість
чи, навіть, пожиттєвість пам’яті, здатність уявляти, мріяти і прагнути
пізнавати таємниці природи i світу, відчувати красу i гармонію природи, в
тому числі i саму людину. Саме ці властивості визначають можливість
духовності людини i її справжню сутність в людських відносинах.
Духовну досконалість людини в своїх дослідженнях вивчали такі
науковці як М. Боришевський, В. Ядов, В. Титаренко, Г. Костюк,
А. Здравомислов та інші.
Метою даного дослідження є визначення основних аспектів духовної
досконалості як ідеалу сучасної людини.
Духовність – це внутрішній світ людини, стрижень, фундамент її
внутрішнього світу. Духовність людини може бути релігійною, тобто
орієнтованою на Бога, та світською, яка представляє собою орієнтацію на
науку, знання, на загальнолюдські цінності. Духовності не можна навчити за
допомогою настанов, можна вказати лише шлях, але не можна примусити по
ньому йти. Духовність – це те, що відрізняє людину від інших істот, те, що
властиве лише їй одній.
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Сучасне українське суспільство переживає духовну, моральну кризу,
спричинену передусім девальвацією у свідомості людей загальнолюдських
цінностей, орiєнтацiєю на iндивiдуалiзм, прагматизм i споживацтво в
особистому та суспільному житті. Духовний вакуум охопив систему освіти i
виховання. У змісті освіти спостерігається світоглядний хаос, орієнтація на
бездуховний інтелектуалізму. Все це негативно позначається на духовному i
фізичному здоров’ї особистості.
У молоді втрачається сенс життя, впевненість у власному майбутньому i
майбутньому своєї країни. Розповсюджуються такі негативні явища у
дитячому i молодіжному середовищі, як алкоголізм, наркоманія,
токсикоманія, суїцид, злочинність i бродяжництво. На розвиток молоді
негативно впливають продукція секс-індустрії, засоби масової інформації.
Тому проблема духовного виховання підростаючого покоління сьогодні
відноситься до ряду глобальних. Вона усвідомлюється багатьма лідерами
країн і народів сучасності. Становлення духовності – це вища мета кожної
особистості, адже у міцному ґрунті духовності зростає й особистість людини
[2, с. 89].
Пріоритетність духовних цінностей як інтегральних показників
ціннісного виміру зумовлена кількома обставинами:
1) вони найбільше впливають на утворення не лише прагматичноцільового, а й соціально-громадського компонента оцінки соціальних явищ i,
тим самим, активно сприяють формуванню й закріпленню громадських
почуттів, інтересів, переконань, що характеризують повноцінно
соціалізовану особистість;
2) вони значною мірою зосереджують у собі найбільш прогресивний
соціально-культурний потенціал моральної свідомості соціуму;
3) інтеріоризація духовних цінностей на особистісному рівні створює
особливий тип організації життєдіяльності людини – її саморегуляцію, що
непідвладна впливу негативних зовнішніх небажаних дій, обставин,
соціальних умов та інших чинників, адже «ціннісна система людини
розуміється як складно побудований регулятор людської життєдіяльності,
який відображає у своїй структурній організації та змісті особливості
об’єктивної дійсності, що охоплює i зовнішній для людини світ, i саму
людину в усіх її об’єктивних характеристиках» [1, с. 146].
Зважаючи на це, багато хто з нас намагається досягти досконалості. Нам
часто здається, що ми недостатньо гарні, недостатньо добрі, чуйні – словом,
недостатньо «духовно розвинені». I ми невтомно працюємо над собою,
намагаючись досягти свого ідеалу. Кожна людина має досягти в житті
певних висот, які б задовольняли її духовно та матеріально. Таким чином,
духовність i моральність – це головне, що складає фундамент сучасної
людини як особистості.
В свою чергу, духовна досконалість полягає у володінні чеснотами як
духовними благами. У ній запорука гармонійного розвитку всіх потенційних
можливостей особистості, запорука того, що плоди її діяльності дійсно
слугуватимуть в ім’я людини як вищої цінності.
221

Духовно розвинена людина здатна любити інших, творити добро,
милуватися красою, поважати старших, бути ввічливою, знати ціну життя i
завжди прагне ще більш духовно збагатити себе. Духовність породжує
шляхетність, допомагає кожній людині стати людиною, а нації – нацією.
У загальнолюдських моральних нормах сконцентровані найвищі
цінності європейської цивілізації. Щоб виховати здорову, культурну,
високоморальну особистість нам необхідно підняти свою духовність до
такого рівня досконалості, щоб загальнолюдські цінності увійшли у зміст
нашої свідомості і стали нормами повсякденного життя.
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В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства
є отримання прибутку. Відповідно, задля забезпечення максимальної
прибутковості підприємства неабияк переймаються розробою нових та
поліпшенням існуючих механізмів формування прибутку.
Значну увагу питанню формування прибутку підприємств приділили
такі вчені-економісти як М.Т. Білуха, І.А. Бланк, Ф.Ф. Бутинець,
О.Д. Гудзинський, Й.С. Завадський, І.І. Каракоз, Г.Г. Кірейцев,
Т.М. Ковальчук, І.Д. Лазаришина, В.Г. Лінник, А.О. Міцкевич, П.Т. Саблук,
В.К. Савчук, В.В. Сопко та інші. Проте дане питання не є достатньо
вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду.
Метою даного дослідження є визначення сутності прибутку та факторів,
які впливають на його формування.
Незалежно від стану ринкової економіки та рівня рентабельності окремо
взятого підприємства, прибуток є основною метою останнього. За рахунок
прибутку здійснюється формування бюджетних ресурсів держави,
фінансування та розширення діяльності підприємств, оплачується та
стимулюється робота працівників, збільшуються обсяги виробництва.
Прибуток також використовують для реконструкції і технічного
переозброєння основних засобів, впровадження новітніх технологій.
Прибуток – це одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих
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товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і часткового
необхідного продукту. Прибуток розраховується як різниця між продажною
ціною товару і витратами на його виробництво. Іншими словами, прибуток –
це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати, а збиток – це
перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були
здійснені ці витрати [3].
Джерелами фoрмування загальнoгo прибутку підприємства є: прибутoк
від прoдажу oснoвнoї прoдукції підприємства, який є гoлoвним складникoм
загальнoгo прибутку; прибутoк від прoдажу майна, щo не викoристoвується
підприємствoм; прибутoк від пoзареалізаційних oперацій [1].
Прибуток формується під впливом значної кількості взаємозалежних
факторів, що впливають на результати діяльності підприємства по-різному:
одні – позитивно, інші – негативно. Серед внутрішніх фактoрів впливу на
прибутoк підприємства виділяють oбсяг діяльнoсті підприємства, стан та
ефективність викoристання ресурсів підприємства, рівень дoхoдів, рівень
витрат, ефективність цінoвoї та асoртиментнoї пoлітики. Серед зовнішніх
факторів виокремлюють економічні умови господарювання, місткість ринку,
платоспроможний попит споживачів, державне регулювання діяльності
підприємства тощо. Особливе значення має рівень, динаміка і коливання
платоспроможного попиту, адже він визначає стабільність отримання
прибутку.
До зовні чинників, окрім того, відносяться:
– державне регулювання цін на тoвари, які вхoдять дo спoживчoгo кoшика
(хлібoбулoчні вирoби, м'ясні, мoлoчні продукти, ін.);
– пoдoрoжчання пoслуг інших галузей нарoднoгo гoспoдарства (зрoстання цін
на електрoенергію, тарифів на паливo-мастильні матеріали, теплoву, парoву
енергію, транспoртні пoслуги, пoслуги зв'язку, щo привoдить дo збільшення
пoтoчних витрат);
– система оподаткування залежність між прибутком та податками оберненопропорційна чим менше податків заплатить підприємство, тим більше
прибутку залишиться в його розпорядженні;
– зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової
ставки за користування кредитними ресурсами;
– політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації доходів
населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження купівельної
спроможності населення, що приводить до зниження обсягів реалізації
продукції, а отже зниження прибутків [2, с 35].
Таким чином, основними завданнями управління формуванням
прибутку підприємства є забезпечення: максимізації прибутку (відповідно
ресурсному потенціалу суб’єкта господарювання та ринковій кон’юнктурі);
оптимальної пропорційності між рівнем прибутку та допустимим рівнем
ризику; високої якості прибутку; постійного збільшення ринкової вартості
підприємства; конкурентоспроможності у довгостроковому періоді;
ліквідності підприємства та його платоспроможності; інвестиційної
привабливості.
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РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ
Останнім часом в Україні відбулися значні зміни у сфері релігійного
життя: розширилися межі релігійної свободи в суспільстві, кардинально
змінилися характер та інтенсивність участі релігійних організацій у житті
соціуму.
Серед учених, які досліджували вказану тематику, є напрацювання
таких дослідників, як Бабій М.І., Бенедиктова І.Б., Биков О.М., Вахняк Л.С.,
Друзенко Г.В., Кочкадан А.П., Кудояр О.М., Любченко П.М., Лещенко В.С.,
Рябко І.В., Токман В.В., Чупрій Л.В., проте наявні напрацювання не
вичерпали можливостей для подальших досліджень.
Релігія – віра, особлива форма усвідомлення світу, сукупність вірувань і
віровчень, наявних у суспільстві. Включає до свого складу сукупність
звичаїв, обрядів, правил життя і поведінки людей [1, c. 45]. Елементом
соціальної структури й особливим видом об’єднання людей за релігійним
критерієм є релігійні організації.
Розглядають такі їх види:
1. церква (інститут священства/духовенства, чітка ієрархія духовних
змістом посад, розгалужена нормативна система поведінки та санкцій);
2. конфесія і деномінація (чітка організація вертикальних та
горизонтальних зв’язків, рівність членів та виборність керівництва,
ієрархічність управління за ознаками виконання релігійних функцій);
3. секта (тоталітарне начало, наявність власного лідера, ізоляція
послідовників від членів сім'ї, які не сприймають її вчення, використання
чудес або інших містичних явищ із метою посилити вплив і повну
залежність від лідерів чи організаційної верхівки секти).
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4. харизматичний культ – це не руйнівні секти, що набувають масового
характеру. Зазвичай такі секти є добре продуманим бізнес механізмом, де
учасникам вищого рангу пропонуються матеріальні винагороди за
залучення нових. Харизматичні культи проповідують власні вчення, або ж
перероблені церковні канони. Проповіді в таких релігійних організаціях в
більшості перетворені на шоу, та гіпнотичну ейфорію для пастви.
5. демонічні секти – руйнівні секти, які теж є релігійними
організаціями, але створені для проповідування сил протилежних до
загальноприйнятих релігійних організацій. [2].
Активну участь релігійні організації беруть і в «нівелювання зовнішніх
чинників». Представники великих християнських конфесій в основному
покладаються на пожертви і благодійні внески, відкривають підприємства
по виготовленню товарів повсякденного та церковного вжитку, таким
чином вони намагаються покращити матеріальне становище своїх
прихожан.
За останні двадцять років на території України різко зросла кількість
релігійних конфесії, течій та сект. 97% населення нашої держави
сповідують християнство, в основному православ’я, яке представлене
трьома основними конфесіями – Українська Православна Церква
(Київський патріархат),
Українська
Православна
Церква
(Московський патріархат), Українська Автокефальна Православна Церква.
На Західній Україні основною конфесією є Українська Греко-Католицька
Церква, що протягом чотирьох століть активно завойовувала свої позиції.
Також тут широко представлена Римо-Католицька Церква, що під час
перебування цієї території іноземних інтервентів, переважно католицьких
держав (Польщі та Австро-Угорщини) користувалася привілейованим
статусом.
Крім традиційних релігій, поширюються нові релігійні течії. Серед них
є такі, що історично не успадковані нашим народом від попередніх епох, не
притаманні його релігійній духовності, культурно, ментально не укорінені,
але набувають популярності внаслідок місіонерства проповідників з їхньої
історичної батьківщини. Нетрадиційними для України вважаються релігії
переважно східного (індуїстського, буддійського та ін.) напряму [3].
Серед усіх східних течій в Україні найпомітнішим є Міжнародне
Товариство Свідомості Крішни (МТСК), відоме також під назвою рух «Харе
Крішна». Неоязичники України представлені кількома релігійними
організаціями неоязичницької основи, зокрема слов’янсько-ведичного руху
«Хара-Хорс», громадами Рідної української національної віри (РУНВіра) та
ін.
РУНВіра прагне зберегти рідну культуру, мову, звичаї і обряди
українсько-руських земель. РУНВіра критикує поклоніння єврейським
святиням (Єрусалим, Вифлеєм, Йордан), бо український народ має свої
святині (Дніпро, Київ, Хортиця та ін.). Найбільше українських громад
РУНВіри є у Львові та Києві. Також рунвістський рух активно розвивається
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на Поділлі, де діють п'ять офіційно зареєстрованих громад вірних РУНВіри
(у містах Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Старокостянтинові,
Красилові, Волочиську).
Релігійні громади, наприклад «Свідки Єгови», мормони, євангелісти,
баптисти та інші, користуючись значними фінансовими ресурсами, що
надходять з-за кордону для підтримки та розширення своєї організації, на
початкових кроках новонаверненого прихожанина намагаються його
підтримувати. Та з часом кожен прихожанин повинен брати активну участь
у підтримці інших членів громади, і часто не тільки зі своєї держави, але й з
метрополії [1, c. 46].
Починаючи з 19 ст. в Україні поширюються демонічні секти. Секти
складаються здебільшого з колишніх вірних головної церкви, які,
покинувши її, перебувають найчастіше у гострій до неї опозиції. Наприклад,
сатанисти пропагують жорсткий прагматизм. Періодично відправляють так
звані «чорні меси» (служби Сатані), використовуючи під час них чорні
свічки і приносячи в жертву понівечені Христові розп’яття. Організація
сатанистів в Україні офіційно не зареєстрована, проте періодично виявляє
себе. Збираються вони поодинці або групами, плюндруючи надмогильні
пам’ятники (передусім – хрести); їх вони знищують частково чи повністю,
інколи чинять над ними наругу, позначаючи їх своїми символічними
знаками. Остерігаючись відповідальності за скоєні злочини, акти вандалізму
чинять переважно у нічну пору.
Соціологічні дослідження дають змогу виявити характер сучасної
нетрадиційної релігійності. У нових течіях більше половини їхніх членів
(51%) становлять молоді люди віком від 20 до 29 років, значною є й середня
вікова група (від 30 до 49 років) — 38,2%. Послідовники модернових рухів
характеризуються високим рівнем освіченості: з вищою та незакінченою
вищою освітою серед них 54,1%. Це зрозуміло, оскільки представники
інтелігенції (педагоги, наукова і художня інтелігенція та ін.) становлять
29,2% всіх опитаних, 21,5% – студенти. Мало в новітніх рухах робітників,
службовців, працівників сільського господарства. Жінок серед
прихильників нових течій на 20% більше, ніж чоловіків [4].
Отже, останнім часом в Україні набули значного поширення нові
релігійні рухи. За даними соціологів приблизно 10% населення, насамперед
з числа молоді, студентів, школярів, науково-технічної та творчої
інтелігенції називають себе їх прихильниками. В основі розрізнення цих
релігійних об’єднань лежить зв’язок з тією чи іншою культурною
традицією. Одні з них тяжіють до Заходу, інші – до Сходу. Є й такі, які
являють собою як би об’єднання елементів різних культур і конфесій.
Специфічні вони і за своєю ідейною спрямованістю, за характером
функціонування як духовних явищ. Примикають до них різні сатанинські
групи, спрямовані на культивування пристрастей та негативних нахилів (в
останнє десятиліття члени громад рекрутуються переважно з молодіжного
середовища – нерідко на рок-концертах і фестивалях.
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ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи,
важливим економічним важелем держави. Оскільки бюджет є системою
всеохоплюючих перерозподільних відносин, його формування і стан мають
особливе значення для держави, кожної юридичної і фізичної особи та
суспільства взагалі. Стан бюджету як фінансового плану відображає не
тільки фінансовий стан держави, а й характеризує багато в чому фінансову
ситуацію країни взагалі, і тому цікавить усіх громадян та кожну
підприємницьку структуру
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем
бюджетного дефіциту присвячені наукові праці таких учених, як О. Д.
Василик, А. І. Даниленко, В. М. Опарін, Г. О. П’ятаченко, В. М. Суторміна,
В. М. Федосов, І. Я. Чугунов та інші.
Дефіцит державного бюджету є основним інструментом державної
фінансово – кредитної політики і здатен справляти значний вплив на
соціально – економічне становище країни, а також бути чинником
стримування або прискорення розвитку.
Базовою та вихідною стадією бюджетного процесу є складання
бюджету держави як її основного фінансового плану. На цій стадії
уточнюються довготермінові і середньотермінові завдання бюджетної
стратегії та прогнозні показники, визначаються напрями бюджетної
політики [1].
Державний бюджет – основа фіскальної політики держави, що визначає
методи і джерела фінансування бюджету і його використання. Бюджет
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поповнюється в основному за рахунок податкових надходжень і
витрачається на державні потреби.
Бюджетні засоби використовуються для:
— державних закупівель із метою збільшення сукупного попиту;
— виплати трансфертних платежів (субсидії, виплати, дотації);
— виробництва суспільних благ (будівництво лікарень, доріг, охорона
навколишнього середовища);
— науково – технічних досліджень і розробок;
— фінансування військових витрат;
— інвестицій в основний капітал [2].
В Україні формування бюджету з дефіцитом зумовлюється тим, що в
нашій державі існує велика потреба у проведенні негайних реформ у
багатьох сферах життєдіяльності держави, фінансуванні розвитку
інфраструктури, підвищенні якості адміністративних і соціальних послуг.
Для їх забезпечення необхідно залучити додаткові джерела фінансування
шляхом більш активного використання економічного потенціалу країни.
Показники дефіциту розраховуються під час складання бюджету,
записуються окремим рядком у законі про Державний бюджет України на
плановий рік, тобто мають стосунок до бюджету як основного фінансового
плану. За результатами виконання бюджету такі показники розраховуються
за спеціальною методикою і відображаються у звітності про виконання
бюджету [4].
Практично весь час існування України як незалежної держави, мало
місце перевищення видатків державного бюджету над його доходами. Але
останнім часом ця проблема набула найбільшої гостроти. Динаміка
дефіциту Державного бюджету України повторює тенденцію зміни
фактичного співвідношення його дохідної та видаткової частин.
Доцільно звернути увагу на те, що практично жодного року фактичні
параметри бюджетного дефіциту не відповідали його граничним обсягам,
що встановлювалися у Законі України «Про Державний бюджет на
відповідний рік».
Дослідивши основні тенденції бюджетного дефіциту, що складався в
попередні роки, розглянемо стан бюджетного дефіциту за останні три роки,
а саме 2013–2015 роки. Для цього скористаємося табл. 1 [5].
Таблиця 1
Державний бюджет України за 2013 – 2017 роки, млн. грн.
Рік

Доходи

Видатки

2013
2014
2015
2016
2017

339 180,3
356 957,7
534 648,7
595 296,3
721 472,1

403 403,2
430 108,8
576 848,3
667 895,5
790 427,8
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Сальдо
(дефіцит)
- 64 707,6
- 78 070,5
- 45 150,5
- 72 599,2
- 68 955,7

Відповідно до законів про Державний бюджет України доходновидаткові параметри основного фінансового плану держави були
врівноважені лише у 2000 році та в 2001 році. В усі інші періоди з 1992 року
балансуючою ста тею державного бюджету неодмінно ставав дефіцит.
Дефіцит державного бюджету склав 72,6 млрд. грн., що становить
113,8 % граничного обсягу, встановленого законом про Державний бюджет
України на 2016 рік. Порівняно з 2017 роком розмір дефіциту державного
бюджету збільшився на 3,64 млрд грн., або на 5,28 %.
Стабільну тенденцію формування бюджету на бездефіцитній основі
практикують лише Данія, Естонія, Ірландія та скандинавські країни. Але і їм
не вдалось уникнути дефіцитності у зв’язку із негативним впливом світової
економічної кризи. У 2009 – 2010 роках бюджетні дефіцити в окремих
країнах досягли загрозливих для національних економік розмірів: Греції –
15,4% від ВВП, Ірландії – 30,1%, Великобританії – 10,9%, Португалії –
9,6%, Ісландії – 12,9%, Іспанії – 9,3% [6]. Таким чином, дефіцитна
розбалансованість бюджету не повинна асоціюватись виключно з країнами,
що розвиваються чи переживають глибоку кризу. Бюджетний дефіцит є
невід’ємним атрибутом сучасної фіскальної політики і найбільш економічно
розвинутих країн, що доводить складну природу цього явища і
неоднозначність наслідків.
Отже, подолання дефіциту Державного бюджету є основним
напрямком державної фінансово – кредитної політики і здатен справляти
значний вплив на соціально – економічне становище країни, а також бути
чинником стримування або прискорення розвитку. Зміст фінансування
дефіциту бюджету зводиться до мобілізації ресурсів з метою забезпечення
видатків, не перекритими доходами шляхом застосування особливих форм і
методів. Використання бюджетного дефіциту належить до важелів активної
бюджетної політики, спрямованої на прискорення економічного зростання і
вирішення соціальних проблем.
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ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАЙНОВОЇ СКЛАДОВОЇ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Цінні папери є особливим видом майна суб'єктів господарювання.
Суб'єкти господарювання мають право випускати (емітувати) цінні
папери, реалізовувати їх, а також придбавати цінні папери, випущені іншими
суб’єктами господарювання.
Відповідно до Закону України від 23 лютого 2006 р. "Про цінні папери
та фондовий ринок" цінним папером є документ установленої форми з
відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право,
визначає взаємовідносини емітента цінного папера і особи, що має права на
цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером,
а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером
іншим особам [1].
Емітент – це юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб, міська рада, а також держава в особі уповноважених нею
органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого
імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання за
ними перед їх власниками.
Цінний папір відрізняється від інших документів тим, що він завжди є
документом майнового характеру. Але на відміну від інших документів, що
фіксують певні майнові права (боргових розписок, страхових полісів,
заповітів тощо), цінний папір може бути реалізований лише шляхом його
пред’явлення. Інакше кажучи, цінний папір – це такий документ,
пред’явлення якого потрібне для здійснення засвідченого ним майнового
права.
Цінний папір має бути складений у визначеній законом формі і повинен
мати всі необхідні реквізити, перелік яких щодо конкретних видів цінних
паперів встановлюється законодавством.
Однією з головних ознак цінного паперу є те, що в ньому мають бути
чітко засвідчені права володіння чи визначені ті юридичні можливості, на
здійснення яких має право законний володілець цінного паперу (одержання
доходу у вигляді дивідендів або процентів чи певного майна).
Цінні папери характеризуються також можливістю передачі грошових та
інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам. Способи
передачі та можливі обмеження щодо передачі залежать від виду цінного
паперу і можуть бути різними – від вільного обігу до повного індосаменту
або до заборони передачі іншим особам.
Як зазначалося вище, здійснення суб'єктивного права, засвідченого або
передбаченого цінним папером, можливе лише шляхом пред’явлення цінного
паперу. Тому втрата цінного паперу, за загальним правилом, тягне за собою
230

неможливість реалізувати втілене в ньому право. Разом з тим, закон
передбачає можливість відновлення іменних цінних паперів, що провадиться
державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що
випустили ці папери. Що стосується особи, яка втратила цінний папір на
пред’явника або вексель, то вона може в порядку, встановленому гл. 7 р. IV
Цивільного процесуального кодексу України від 18 березня 2004 р., просити
суд про визнання папера недійсним і про відновлення її прав на втрачений
цінний папір.
Види цінних паперів закріплені в ст. 3 Закону України від 23.02.2006 р.
"Про цінні папери та фондовий ринок", згідно з якою цінні папери
поділяються:
1) за порядком їх розміщення (видачі) на:
- емісійні (цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у
межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні
зобов’язання);
- неемісійні (існують виключно в документарній формі і за формою
випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника).
2) за формою існування на:
- документарні (паперовий або електронний документ, оформлений у
визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного
папера, а також визначені законодавством реквізити);
- бездокументарні (обліковий запис на рахунку в цінних паперах у
системі депозитарного обліку цінних паперів);
3) за формою випуску:
- на пред’явника (права, посвідчені цим цінним папером, належать його
пред’явникові);
- іменні (права належать особі, зазначеній у цінному папері);
- ордерні (права належать особі, зазначеній у цінному папері, яка може
сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом)
іншу уповноважену особу).
У загальноприйнятій практиці існують також короткострокові цінні
папери – терміном погашення до 1 року, середньострокові – від 1 до 5 років,
довгострокові – понад 5 років (по борговим зобов'язанням України від 5 до
30 років). До безстрокових цінних паперів відносяться фондові інструменти,
що не мають кінцевого терміну погашення – акції, безстрокові облігації, що
випускаються державою (наприклад, консолі) [1].
Відповідно до ч. 2 ст. 163 ГК України в цивільному обороті можуть бути
такі групи цінних паперів: пайові, боргові, іпотечні, приватизаційні, похідні,
товаророзпорядчі цінні папери.
Пайові цінні папери – це цінні папери, які посвідчують участь їх
власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та
сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні
емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН) і
отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна
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у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН). До пайових цінних
паперів відносяться: акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН, акції
корпоративного інвестиційного фонду.
Боргові цінні папери – це цінні папери, що посвідчують відносини
позики і передбачають зобов’язання емітента або особи, яка видала
неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати
товари або надати послуги відповідно до зобов’язання. До них відносяться:
облігації підприємств, державні облігації України, облігації місцевих позик,
казначейські зобов’язання України, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі,
облігації міжнародних фінансових організацій, облігації Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб.
Іпотечні цінні папери – це цінні папери, випуск яких забезпечено
іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників
на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів
відносяться: іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, заставні.
Приватизаційні цінні папери – це цінні папери, які посвідчують право
власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна
державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Похідні цінні папери – це цінні папери, механізм випуску та обігу яких
пов’язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку,
встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних
ресурсів.
Товаророзпорядчі цінні папери – це цінні папери, які надають їхньому
держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах [2].
Цінні папери як і кредитні кошти в обігу виступають знаками вартості і
виконують дві важливі функції – виступають як засіб обігу і як засіб платежу.
Найпоширеніші серед всіх названих видів цінних паперів є акції й облігації.
Акція – це цінний папір, який засвідчує внесення паю в капітал акціонерного
товариства і дає його власникові право: на одержання певного доходу, який
називається дивідендом; голосу при вирішенні справ товариства; на
отримання частини майна компанії при її ліквідації; на перевагу в придбанні
нових випусків акцій. Вартість акцій, як правило, не погашається
акціонерним товариством, знову перетворити її на гроші можна лише
шляхом продажу.
В різних країнах в обігу є різні види акцій. Найпоширенішими є
звичайні і привілейовані. Перші з них дають право на дивіденди, розмір яких
залежить від результатів господарсько-фінансової діяльності акціонерного
товариства і розміру отриманого прибутку.
Привілейовані акції дають їх власникам переважне право на одержання
дивідендів, а також пріоритетну участь у розподілі майна в разі ліквідації
акціонерного товариства.
Таким чином, цінні папери є особливим видом елементів майнової
складової господарюючих суб’єктів. Правове регулювання обігу цінних
паперів є недосконалим та потребує подальшого вдосконалення.
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ІНТЕРЕС ЯК СПОНУКАЛЬНИЙ ФАКТОР
АКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Основною рушійною силою суспільного прогресу є людська
особистість, яка водночас є і діючим суб’єктом системи суспільних відносин
і носієм інтересів. Тільки реалізуючи свої інтереси, людина суттєво й активно
впливає на суспільне життя в цілому, бере участь в усіх галузях і сферах
соціального життя. Побудувати ефективну, раціональну систему
господарювання, досягти серйозних успіхів у соціальному і культурному
зростанні суспільство може лише реалізуючи у відтворювальній
життєдіяльності все зростаючі потреби і виходячи з певних інтересів людини.
Теорії потреб та інтересів людини мають комплексний характер і добре
розроблені у філософії та психології починаючи від Аристотеля, включаючи,
зокрема, Н. Бережного, М. Вебера, Г. Гегеля, А. Гендіна, Ф. Енгельса,
А. Здравомислова, В. Князєва, Н. Коноваленко, А. Леонтьєва, К. Маркса,
А. Маслоу, І. Надольного та інших.
Метою даного дослідження є обґрунтування основних аспектів
людських інтересів.
Інтерес – форма емоційного вияву пізнавальної потреби, що забезпечує
скерованість особистості на поглиблене пізнання дійсності і нових явищ.
Інтерес може бути виражений як відношення до чогось як ціннісного і
привабливого, як мотиваційний стан суб’єкта, який пробуджує його до
активно-пізнавальної, гностично-креативної діяльності. Крім того, інтерес
характеризується наступними положеннями: його зміст постійно
доповнюється, збагачується, деталізується, закріплюється; він сприяє
і
розблокуванню
інтелектуально-ментальних
(тонко
подоланню
матеріальних, чуттєво-емотивних) труднощів; його різноманітні форми
сприяють освоєнню індивідом раціональних, прагматичних форм поведінки в
соціумі.
Інтереси є потужною спонукальною силою, яка змушує діяти історичних
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суб’єктів, тобто окремих індивідів, класів, націй чи інших суспільних груп.
Так, наприклад, в давні часи непомірно важке становище рабів змусило їх
підніматися на боротьбу зі своїми гнобителями. В епоху кріпосництва в Росії
селяни, доведені до відчаю, починали громити і палити поміщицькі садиби. В
Англії у першій половині XIX століття робочі висловлювали свій протест
проти жорстокої експлуатації тим, що ламали машини, верстати, помилково
вбачаючи в них головних винуватців свого тяжкого становища.
Будь-яка людина являє собою унікальне явище. В процесі життя у неї
складаються свої погляди, уявлення, цілі та інтереси. Кожен переслідує в
житті як нібито лише свої власні цілі. Але, з іншого боку, будь-який індивід
належить до тієї чи іншої, а частіше до цілого ряду соціальних спільностей:
груп, класів, націй і народностей. І як частка тієї чи іншої суспільної групи,
він пов’язаний з іншими людьми, що входять в ці соціальні об’єднання,
загальними умовами існування, подібним способом життя, а значить і
спільністю інтересів.
Особисті інтереси тісно переплітаються із суспільними інтересами, які
зумовлені реальними причинами соціальної діяльності, певними діями і
подіями. Вони є усвідомленими потребами, мотивами, намірами, ідеями
тощо суспільства, класів, соціальних груп, етносів, індивідів. Французький
матеріаліст XVIII століття К. Гельвецій прийшов до висновку, що «світ
духовний» (він мав на увазі суспільство) підкорюється закону інтересу. «На
землі, – стверджував він, – інтерес є всесильний чарівник, який змінює в очах
всіх істот вид будь-якого предмету» [2, с. 84]. Суспільний інтерес
розглядався К. Гельвецієм та іншими французькими матеріалістамиметафізиками – П. Гольбахом, Д. Дідро – як проста сума індивідуальних
інтересів. А самі індивідуальні інтереси людей вони виводили з чуттєвої
природи людини, яка залишається в цілому незмінною. Така інтерпретація,
зрозуміло, зупиняла на півдорозі подальше дійсне дослідження суспільного
інтересу.
І. Кант та Г. Гегель виступили з критикою таких поглядів,
підкреслюючи, що інтереси не можна звести до природних схильностей
людини. «Найближче споглядання історії, – міркував Г. Гегель, – переконує
нас в тому, що дії людей випливають із їх потреб, їх пристрастей, їх
інтересів... і лише вони відіграють головну роль» [1, с. 88]. Як об’єктивний
ідеаліст, він пояснював, що саме абсолютна ідея здійснює себе за допомогою
нескінченного розмаїття потреб та інтересів.
Пізніше засновники марксизму, спираючись на усі позитивні досягнення
суспільної думки в дослідженні цієї проблеми, дають її діалектикоматеріалістичну інтерпретацію. Так, Ф. Енгельс писав: «Економічні
відношення кожного даного суспільства проявляються передусім як
інтереси»[4, с. 261]. Суспільні інтереси обумовлені економічним і
політичним положенням певних класів, соціальних груп, етносів, але вони не
зводяться тільки до цього положення. Існують ще відповідні соціальні
настрої, ідеології та інше. Зміст корінних класових інтересів значно ширше,
ніж економічні потреби певного класу.
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Суттєво важливим є вияв взаємозалежностей між інтересами та
ідеологією. К. Маркс і Ф. Енгельс констатували: «Ідея завжди осоромлювала
себе, як тільки вона відокремлювалась від інтересу» [4, с. 263]. Тільки
навчившись за будь-якими моральними, релігійними, політичними,
соціальними фразами відшукувати інтереси тих або інших класів, соціальних
груп, етносів можна дійсно щось зрозуміти в сучасному суспільному житті і
не стати жертвою обману або самообману. Суспільні інтереси також мають
конкретно-історичний, об’єктивно-суб’єктивний характер.
Таким чином, джерелом активності людини, яка пізнає і перетворює
світ, є потреба як необхідна складова життя людини. Потреба породжує
мотивацію, стимулюючи активність, яка входить у сферу свідомості у
вигляді інтересу, направленого в якусь область зовнішнього світу, в якій
суб’єкт потреби шукає засіб для її задоволення. Адже, саме завдяки інтересу,
зазначає І. Кант, «розум стає практичним, тобто стає причиною, що визначає
волю»[5, с. 85]. Згідно думки російського філософа А.М. Гендіна, саме в
інтересі «відбувається початковий етап відображення потреби і її
перетворення в активний спонукальний фактор» [3, с. 64].
Поява у людини інтересу до кого-небудь або до чого-небудь створює
основу для постановки проміжних і кінцевих цілей її діяльності, оцінки
навколишньої дійсності з позиції пошуку оптимальних умов реалізації цілей і
задоволення наявних потреб.
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Процес надання освіти – це з одногу боку бізнес, а з іншого єдиний
спосіб виховання гідних нащадків, здатних вивести нашу країну на якісно
новий рівень. Міжнародне законодавства визначає право на освіту як одне з
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основних прав людини. Зокрема, таке положення міститься в ст. 26 Загальної
декларації прав людини, ст. 13 міжнародного пакту про економічні, соціальні
та культурні права. Дане право покликане забезпечити рівність усіх осіб на
освіту незалежно від будь-яких чинників.
Вважається, що створення та ліцензування приватних закладів освіти,
все ж таки найчастіше є більш ефективними, на відміну від державних.
Однак, така ефективність діяльності приватних закладів освіти найчастіше
досягається суттєвим посиленням фінансування закладу за рахунок коштів
студентів, учнів або їх батьків. Однак, проблеми існують і в таких приватних
установах.
Ліцензування навчальних закладів є об’єктом дослідження таких
вітчизняних дослідників, як Б. Данилишина, В. Євтушевського, О. Кукліна,
І. Кукурудзи, О. Сидоренко, Т. Фінікова.
Метою даного дослідження є аналіз основних проблем ліцензування
освітніх закладів в Україні.
Ліцензування – процедура визнання спроможності вищого навчального
закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям
вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а
також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та
матеріально-технічного забезпечення. Більш того, відповідно до п. 5 ст. 18
Закону України «Про освіту» діяльність навчального закладу розпочинається
за наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг
для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації [3].
Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
Спроможність навчального закладу надавати освітні послуги
підтверджується результатами ліцензійної експертизи. Для проведення
ліцензійної експертизи орган ліцензування розглядає подані документи та у
разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну комісію.
На сьогодні в Україні ліцензуванню підлягають освітні послуги у сфері:
дошкільної освіти та початкової загальної освіти; базової та повної загальної
середньої освіти. Крім того, ліцензування передбачене щодо освітніх послуг,
які надаються у сфері позашкільної освіти за різними напрямами, зокрема
такими, як: художньо-естетичний і туристсько-краєзнавчий; екологонатуралістичний та науково-технічний; дослідницько-експериментальний і
бібліотечно-бібліографічний; фізкультурно-спортивний або спортивний та
оздоровчий;
військово-патріотичний
і
соціально-реабілітаційний;
гуманітарний і професійно-технічної освіти. Крім цього у сфері освіти
навчальні заклади можуть отримувати або надавати додаткові освітні або
інші послуги, значна кількість яких підлягає ліцензуванню [1].
Хоча законодавець врегулював питання ліцензування відносно недавно,
існують важливі проблеми, що гальмують процес видачі ліцензії. Закон
визначає підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, у разі
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відсутності яких орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії. Ці
підстави можуть бути встановлені лише певними способами. Так,
невідповідність заявника згідно з поданими документами встановлюється на
підставі суто формальної (документальної) оцінки доданих до заяви
матеріалів. У свою чергу, недостовірність даних у документах, поданих
заявником для отримання ліцензії встановлюється як шляхом формальної
перевірки (порівнянням змісту заявлених документів із інформацією з інших
джерел), так і фактичної перевірки (наприклад, обстеженням за місцем
надання освітніх послуг). Необхідно відмітити, що в останньому випадку
необхідність проведення фактичної перевірки чітко не передбачається
законодавством. Вчені вважають, що таке законодавче регулювання не дає
органу ліцензування достатніх можливостей провести безпосереднє
дослідження фактів на місці, тому потрібно вирішити цю прогалину
[2, с. 160].
Дані проблеми можна вирішити передусім через приведення
нормативно-правових актів відомств у відповідність із чинним
законодавством; запровадження позавідомчого принципу ліцензування
підприємницької діяльності, який передбачає передачу функції ліцензування,
майже половини ліцензованих видів діяльності, місцевим органам виконавчої
влади (облдержадміністраціям з наданням їм права при необхідності
делегувати повноваження районним органам).
Таким чином, система ліцензування в Україні знаходиться в процесі
становлення. Про це свідчить велика кількість проблем та суперечностей
щодо питання ліцензування освітніх закладів в Україні, а також
суперечливий та складний процес формування системи органів ліцензування.
Та для покращення стану ліцензування в Україні відбуваються такі процеси,
як вдосконалення чинного законодавства України у сфері ліцензування.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ В УМОВАХ НАУКОВОТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
Фізична культура є частиною передової культури, набутком всього
народу. Це потужний засіб не тільки фізичного вдосконалення та
оздоровлення, але також і виховання соціальної, трудової, творчої активності
громадян. Фізична культура не вичерпується вправами, спортом,
гімнастикою, іграми та туризмом: вона включає громадську та особисту
гігієну праці, побуту, використання природних сил для загартування,
правильний режим праці, відпочинку та харчування. Систематично вживані
фізкультура та спорт – це молодість, що не залежить від паспортного віку, це
старість без хвороб, оживлена оптимізмом, довголіття, і нарешті – здоров'я.
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» [1].
Високий рівень сучасного спорту нерозривно пов'язаний з досягненнями
науки і технічним прогресом. Їх широке входження в усі галузі життя
створює реальні передумови для якісно нового підходу при вирішенні низки
проблем людської діяльності, у тому числі і спортивної підготовки.
Виняткове зростання спортивних результатів показує, що функціональні
можливості людського організму невідривно підвищуються. Цей "феномен"
насамперед зобов'язаний науковому підходу до процесу спортивного
вдосконалення і в першу чергу підвищення ефективності методів тренування.
До різних винаходів відноситься в першу чергу одяг спортсменів. В
останні роки з'являється все більше різних видів спортивної екіпіровки,
забезпечених датчиками, які повинні допомогти відстежувати фізичний стан і
успіхи спортсменів під час тренувань і відновлення. Наприклад, створені
спортивні бюстгальтери, які використовують провідну тканину для реєстрації
серцевого ритму спортсменок.
Також одними з найбільш поширених інновацій в сфері спорту є
наступні винаходи: спортивні окуляри Recon Jet - це інтерактивні окуляри,
пристосовані, в першу чергу, для заняття спортом на відкритому повітрі; Ipod
Nano - плеєр для спортсменів; miCoach Smart Ball - «розумний» футбольний
м'яч. Уже кілька років існує футбольний м'яч, який в автоматичному режимі
визначає, перетнув він лінію воріт чи ні.
Але завдяки науково-технічному прогресу, впровадженню його
досягнень в спорті, може виникнути ситуація, коли спортсмен перемагає не
завдяки своїм фізичним і інтелектуальним здібностям або можливостям, а
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завдяки тому, що у нього є інвентар, якого немає у суперників. Це порушує
принцип чесного спортивного змагання. Тому дуже часто спортивне
співтовариство, спортивні федерації встановлюють певні обмеження на
використання тих чи інших досягнень з метою створення рівних
можливостей для учасників спортивних змагань.
Сучасні тренажери провідних виробників з кожним роком стають все
зручнішими і ефективнішими. Безумовно, в основі тренувань лежить безпека
здоров'я. Якщо при заняттях на новомодному фітнес-обладнанні сумнівного
виробництва, сталася травма - навіть високі результати будуть зведені до
нуля. Тому якісні тренажери конструюються з урахуванням принципів
ергономіки і біомеханіки. Перше означає, що нові тренажери для фітнесу
набагато комфортніше застарілих моделей - тренажер легко можна
«відрегулювати» під себе, якого би зросту і ваги ви не були, всі рукоятки і
перемикачі знаходяться під рукою, і трансформації виробляються буквально
одним рухом. А дотримання законів біомеханіки зробило тренажери набагато
безпечнішими і в рази ефективнішими - всі рухи відповідають траєкторіям
руху людського тіла і виконуються максимально природно і комфортно.
Наприклад у бігових доріжках використовуються унікальні технології
поглинання вібрацій і ударів, а також системи амортизації, що оберігають
суглоби від ушкоджень. Велотренажери оснащуються зручними
регульованими сидіннями. Рами роблять з надміцних сплавів, педалі
велотренажерів мають ортопедично вивірену форму, а вбудовані контактні
сенсори дають можливість відслідковувати пульс і коригувати інтенсивність
занять. На відміну від тренажерів десятирічної давності, нові моделі
безшумні, їх можна встановлювати будинку, не побоюючись потривожити
домочадців і сусідів. Одна з останніх новинок - безшумні еліптичні
тренажери з дуже плавною, природною траєкторією руху і регульованою
довжиною кроку, які задіюють практично всі групи м'язів, але при цьому
сконструйовані таким чином, що зводить нанівець загрозу травм або
неправильного положення при тренуванні. І, нарешті, змінився зовнішній
вигляд тренажерів - тепер це елегантні машини, в створенні яких беруть
участь кращі промислові дизайнери.
Сучасні технічні засоби в спорті можна перераховувати дуже довго. Це і
датчики руху сітки в тому ж тенісі (якщо м'яч при подачі зачіпає її, то
подають вдруге). І пристрій для контролю часу торкання м'яча в волейболі
(щоб не було захоплення). Про сучасні розумні тренажери і різні
відеокамери, з якими скоро будуть грати, бігати і стрибати всі спортсмени,
можна писати книги!
Отже, історія вчить, що розвиток фізичної культури і спорту є
об'єктивний, закономірний процес в житті людського суспільства. Історія
фізичної культури і спорту показує, як на різних щаблях розвитку людства
зміни, що відбуваються в галузі фізичної культури і спорту, зумовлюються
певним чином виробництвом, політикою, культурою, наукою. У духовній
творчості народу провідні громадські діячі, педагоги, лікарі та вчені
черпають свої ідеї, засоби і форми, створюючи наукові системи та методи
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фізичної культури і спорту. Завдяки спортивним інноваціям людям стає
цікавіше, легше і доступніше займатися спортом. А так же, можливо
найголовніше, домагатися високих результатів і отримувати задоволення. За
допомогою нововведень, спорт ніколи не буде стояти на місці, буде
затребуваний по всьому світу.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
Важливою умовою для досягнення стабільного економічного розвитку в
Україні є активізація інвестиційної діяльності, тому значно зростає
актуальність досліджень у галузі інвестування. В умовах жорсткої
конкуренції і правил ведення бізнесу, що постійно змінюються, надзвичайно
важливим залишається забезпечення стійкого фінансового стану
підприємства в процесі його виробничо-господарської діяльності. Відтак, на
перший план виходять питання фінансового забезпечення інвестиційної
діяльності підприємства.
Теоретичні та практичні дослідження фінансових аспектів інвестиційної
діяльності висвітлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Л.
Горбатюк [2], О. Прокопця [3], І. Сазонець, В. Федорової [4] та інших.
Однією із найважливіших проблем при здійсненні інвестиційної
діяльності є її фінансове забезпечення, яке має забезпечити:
⎯ реалізацію інвестиційних проектів у запланованому обсязі;
⎯ оптимальну структуру інвестицій і необхідних платежів (податків,
відсоткових виплат по кредиту тощо)
⎯ зниження ризиків проектів;
⎯ необхідне співвідношення власних і позикових коштів.
Фінансове забезпечення з позиції інвестиційного розвитку – це
формування достатньої кількості грошових коштів за рахунок
самофінансування, кредитування або бюджетних коштів, які мають бути
використані для фінансування усіх напрямків, пов’язаних з конкретним
інвестиційним проектом та забезпечення безперервності процесу
інвестування [3]. Основною метою фінансового забезпечення інвестиційного
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розвитку підприємства є визначення й забезпечення необхідного обсягу
фінансових ресурсів для задоволення інвестиційних потреб на активізацію і
реалізацію інвестиційних проектів.
Всі
види
забезпечення
інвестиційної
діяльності
суб’єктів
господарювання здійснюються за рахунок інвестиційних ресурсів.
Інвестиційні ресурси являють собою всі види фінансових активів, що
залучаються для здійснення вкладень в об’єкти інвестування.
Для ефективного фінансового забезпечення інвестиційного процесу
необхідні певні джерела фінансування – це джерела виникнення цінностей,
які вкладаються в об’єкти інвестування. Перелік усіх можливих джерел
інвестування за каналами надходження інвестиційних коштів наведено в
Законі України «Про інвестиційну діяльність» [1]. Від підбору джерел
фінансування залежить не тільки життєздатність інвестиційної діяльності, а й
розподіл кінцевих доходів, ефективність використання авансованого
капіталу, фінансова стійкість підприємства, що здійснює інвестування.
В економічній літературі при аналізі джерел фінансування інвестицій
перш за все виділяють внутрішні та зовнішні джерела інвестування. На
макроекономічному рівні до внутрішніх джерел фінансування інвестицій
можна віднести: державне бюджетне фінансування, заощадження населення,
накопичення підприємств, комерційних банків, інвестиційних фондів і
компаній, недержавних пенсійних фондів, страхових фірм тощо. До
зовнішніх – іноземні інвестиції, кредити і позики. Обсяги інвестицій в
економіку України за джерелами фінансування за 2011- 2016 рр. показано в
табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги інвестицій в економіку України за джерелами фінансування
за 2011-2016 рр., млн.грн. [5]
Роки
Показники

2011

2012

2013

2014

у т.ч. за рахунок
коштів державного
бюджету
10223,3 17376,7 16288,3 6174,9
коштів
місцевих
бюджетів
5730,8
7746,9
8555,7
6796,8
власних
коштів
підприємств
та
організацій
111371,0 147569,6 171176,6 165786,7
кредитів банків та
інших позик
22888,1
коштів
іноземних
інвесторів
3723,9

2015

2016

2738,7

6919,5

5918,2

14260,0

154629,5 184351,3

36651,9

39724,7

34734,7

21739,3

20740,1

5038,9

4904,3

4271,3

5639,8

8185,4

22064,2

31985,4

коштів населення на
будівництво житла 18885,9 17589,2 22575,5 24072,3
інших
джерел
фінансування
7752,5
9312,8
10030,9 8036,7
Усього
180575,5 241286,0 273256,0 249873,4
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6690,2
6674,7
219419,9 273116,4

Дослідження показало, що найбільший обсяг інвестицій спостерігався у
2013 та 2016 роках, найменший – у 2011 році. Найбільшу частку
капіталовкладень інвестори здійснюють за рахунок власних коштів, які
включають прибуток і амортизацію. Це ставить у залежність розвиток та
інвестиційну активність підприємств від їх прибутковості. Також питому
вагу від загального обсягу інвестицій займають кредити банків та інші
позики. Незначний обсяг інвестицій займають кошти іноземних інвесторів,
які не справляють суттєвого впливу на загальний стан капіталовкладень в
Україні. Їхня частка з 2011 року практично не змінювалась і становить у
середньому 3% від загального обсягу інвестицій в основний капітал.
В сучасних умовах, що характеризуються тотальним дефіцитом
фінансових ресурсів, власні кошти підприємств та організацій займають
значну долю у фінансуванні капітальних інвестицій. При цьому основними
джерелами фінансування виступають амортизаційні відрахування та
нерозподілений прибуток. Недоліки використання лише власного капіталу
(обмеженість при необхідності розширення масштабів інвестиційної
діяльності, більш висока вартість порівняно з альтернативними джерелами)
обумовлюють необхідність ефективного поєднання різних джерел
фінансування інвестиційних процесів. Відповідно, важливою складовою
стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства є побудова
оптимальної структури джерел, що можуть бути направлені на фінансування
інвестиційної діяльності. Відповідно, вибір форм залучення фінансових
ресурсів підприємство має здійснювати з огляду на цілі і специфіку
інвестиційної діяльності, при цьому одним з основних є критерій фінансової
стійкості підприємства. Формування фінансового потенціалу інвестиційної
діяльності за рахунок різних джерел є важливою стадією формування
загалом потенціалу всього підприємства.
Отже, фінансове забезпечення інвестиційної діяльності є одним з
найважливіших напрямів розширення та відтворення основних фондів та
виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу.
Воно уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її
ефективності. Ефективна інвестиційна діяльність може стати найважливішим
засобом забезпечення виходу України з економічної кризи.
Список використаних джерел:
1. Про інвестиційну діяльність : Закон України, прийнятий Верховною
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ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
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 особистісноорієнтоване навчання і виховання.
Питанням формування мотивації студентів ВНЗ до занять фізичним
вихованням присвячено значну кількість наукових досліджень. Г.П. Грибан,
Д.О. Дзензелюк вважають, що досить важливим для підвищення рухової
активності студентів є ступінь та якість опанування теоретичними знаннями та
культурними цінностями в галузі фізичної культури та спорту. Е. П. Ільїн
вказує, що позитивними духовними цінностями, ціннісними орієнтаціями у
сфері фізкультурно-спортивної діяльності студентів є: піклування про
збереження і зміцнення власного здоров'я, поліпшення фізичного розвитку й
фізичної підготовленості, дотримання норм і принципів здорового способу
життя та ін. Але у студентському осередку проблема духовної орієнтації
залишається дуже гострою, на жаль, великій кількості студентів не притаманні
духовні якості сьогодення, зокрема й оцінювання ролі фізичної культури та
спорту. А. Маслоу визначає, що переконання можна розглядати як принципи,
що визначають головну лінію поведінки студента, усвідомлення ним своїх
об’єктивних інтересів. Знання перетворюються в переконання, коли студент
повірив у їх істинність та корисність для себе, своїх близьких, для суспільства.
Термін «мотивація» у сучасній психології має двоякий сенс: означає
систему факторів, що детермінують поведінку, і характеристику процесу, який
стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні. Мотивацію,
таким чином, можна визначити як сукупність причин психологічного
характеру, що пояснюють поведінку людини, її витоки, спрямованість і
активність.
Мотивація як процес зміни станів і відносин особистості ґрунтується на
мотивах або конкретних спонуканнях, причинах, що примушують особистість
діяти тим чи іншим чином. У мотивації взаємопов’язані потреби та інтереси,
прагнення і переконання, домагання і властивості особистості, емоції та багато
іншого.
Мотив – це побудник до дії, вчинку, діяльності. Будучи спонукальною
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причиною, він додає поведінці людини певний напрямок і змушує діяти – саме
так, а не інакше. З проблемою мотиву людина постійно зіштовхується в
повсякденному житті, хоча не завжди усвідомлює це. Мотив не тільки
визначає її поведінку, але великою мірою обумовлює кінцевий результат
діяльності. Мотивована людина більш ефективно реалізує свою справу, а
головне вона здатна на максимальну віддачу своїх духовних і фізичних сил,
якщо цього вимагає досягнення поставленої мети. Намагаючись пояснити те,
що детермінує поведінку людей, ми дуже часто піддаємося спокусі звести все
до явищ, які лежать на поверхні. Бажання чи небажання, яке переживає
людина, автоматично ототожнюються з мотивом [1, c.21].
Мотиви, що спонукають студентів навчальних закладів до занять
фізичними вправами та спортом є різноманітними, а саме:
⎯
внутрішні мотиви, пов’язані із задоволенням процесом діяльності
(емоційність, новизна, динамічність, улюблені вправи і т.д.);
⎯
зовнішні позитивні мотиви, засновані на результатах діяльності
(придбання знань, умінь, навичок, активний відпочинок і т.д.);
⎯
мотиви, пов’язані з перспективою (зміцнення здоров'я, розвиток
фізичних якостей, корекція фігури і т.д.);
⎯
зовнішні негативні мотиви (страх перед насмішками через
невміння виконувати будь-який рух, отримати низьку оцінку і т.д.).
Ефективно формувати мотивацію можна через цілепокладання
навчальної діяльності, забезпечивши аналіз і обговорення умов досягнення
конкретної мети між студентами. Такий підхід дозволяє розвивати творче
мислення і активно залучати до занять фізичного виховання в навчальний
процес.
Також, вагомий вплив на студентів мають СМІ.
Вплив телебачення на формування мотивів й інтересів зумовлений
щоденним переглядом телепередач. У будний день люди дивляться
телепередачі протягом 2-3 годин, а у вихідні більше 4-х годин. Інтереси
хлопців спрямовані здебільшого до бойовиків, сюжети яких пов'язані з
протиборством, що виявляється в різних видах фізичного насильства,
стрілянині з різних видів зброї, спортивних і неспортивних видах боротьби,
боксу. Однак, крім негативних моментів, є і позитивні, тому що «ідеал» має
красиву фігуру, сталеві м'язи, володіє видами бойових мистецтв, фізично
сильний, спритний і витривалий, тобто ці якості цілком досяжні при
спеціальних заняттях. Тому хлопці ставлять за мету, займаючись фізичними
вправами, стати сильним, витривалим і мати красиву фігуру.
У дівчат виникає інший ідеал, образ красивої, стрункої, романтичної
дівчини. Звідси в них і виникає бажання схуднути і мати красиву фігуру.
Необхідно констатувати, що ідеали молоді змінилися. Якщо раніше вони
хотіли бути схожими на відомих спортсменів, то тепер вони навіть не знають
їхніх прізвищ. Такі ідеали можуть формувати тільки мету, але не підвищувати
активність для її досягнення. Для підвищення мотивації необхідні діючі
спонукання і стимули.
Телебачення володіє широкою глядацькою аудиторією студентів і тому
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може стати діючою силою залучення їх до систематичних занять фізичною
культурою і спортом, що буде сприяти їхньому самовдосконаленню,
зміцненню здоров'я і використанню своїх фізичних здібностей на благо
суспільства, а не проти нього.
Що до преси, то хлопці шукають інформацію, яка стосується
оздоровлення, корекції фігури, дієти, загартовування, самостійних занять,
тобто того, що пов'язано із самовдосконаленням і зміцненням здоров'я.
У дівчат більшою мірою, ніж у хлопців, виявляється інтерес до
інформації про самовдосконалення. Дівчат більше цікавить інформація про
корекцію фігури, про змагання, оздоровчі програми занять, дієту, зміст
самостійних занять, систему загартовування. Це все ще раз підтверджує, що у
студентів присутній мотив самовдосконалення для поліпшення здоров'я,
фігури. Вони шукають інформацію, яка сприяла б досягненню мети, і такої
інформації у пресі повинно бути більше, вона повинна бути доступною,
зрозумілою й підготовленою кваліфікованими фахівцями.
Таким чином, можна зробити висновок, що 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.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
На сьогоднішній день міжнародне наукове товариство визнає
злагоджений фінансовий механізм країни головним чинником економіки.
Пріоритети господарського життя перебувають на стороні забезпечення
побудови надійної фінансової системи країни, яка здійснюється через її
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механізм. Реальний сектор економіки в сучасних умовах втратив вплив на
зростання економіки, яке в розвинених країнах на 80 % залежить від успіху
введення інновацій.
Значний внесок у дослідження аспектів фінансового механізму внесли
такі науковці як: Артус М. М.[1], Єлецьких С. Я.[3], Кириленко В. І.[5], Івашко
О. А. [6], Костирко Л. А.[7] та інші.
Більша частина вчених-економістів у своїх дослідженнях сходяться на
думці, що фінансовий механізм – це елемент господарського механізму,
система якого включає такі елементи, як фінансові важелі , фінансові методи,
нормативне, правове, інформаційне забезпечення (рис.1).
Фінансовий механізм
Фінансові методи
Фінансові важелі
Правове забезпечення
Нормативне забезпечення
Інформаційне забезпечення

Рис.1. Складові фінансового механізму [5]
Проте економічна думка має на це свої погляди. Зокрема колектив авторів
виділяють дію фінансового механізму через дві ключові підсистеми:
фінансово-кредитного забезпечення та фінансово-кредитного регулювання, які
в свою чергу реалізуються через вище зазначений ряд складових елементів
[3, с. 105].
Варто звернути увагу на думку Л. А. Костирко, яка розглядає фінансовий
механізм як елемент сталого економічного розвитку через який можна
регулювати розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів на різних рівнях
управління та узгоджувати інтереси учасників ринкових відносин. Автор в
своїх дослідженнях виділяє в системі фінансового механізму бюджетний
механізм, який складається з: фінансового механізму державного бюджету,
фінансового механізму регіональних бюджетів, фінансового механізму
місцевих бюджетів; податкового механізму, до якого входять: спеціальні
податкові режими, податкові пільги, податкові канікули, спрощені правила
ведення податкового обліку, податкових декларацій по окремих податках і
зборам; кредитний механізм, що включає: механізми пільгового кредитування,
державні і муніципальні фонди, державні і муніципальні гарантії, банківський
кредит, комерційний кредит, лізингові операції, форфейтингові операції [6, с.
13]. Такий поділ дозволяє якомога докладніше вивчити та зрозуміти специфіку
дії окремого механізму, оскільки, саме досконале розуміння дає можливість
повноцінного, ефективного, стратегічного та оперативного управління ним.
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На макроекономічному рівні фінансовий механізм є головною складовою
фінансової системи, шляхом взаємодії великого кола учасників фінансових
відносин – економічних агентів та різних фінансових інституцій [5, с. 23].
З погляду економіки сутність фінансового механізму І. Г . Сокоринський
виділяє у складі фінансового механізму окремі елементи з особливими
методами та інструментами впливу на певні аспекти фінансово-господарської
діяльності підприємства: механізм фінансового забезпечення,формування
структури капіталу, планування, балансування грошових потоків.
Колектив авторів під керівництвом проф. А. М. Поддєрьогіна розглядає
фінансовий механізм як основу фінансового менеджменту і акцентує увагу на
тому, що змістом останнього є використання фінансового механізму для
досягнення тактичних і стратегічних цілей підприємства. До складу
фінансового механізму виокремлено нормативне, інформаційне, правове
забезпечення,а також фінансові методи і важелі [9, с.82].
С. І. Юрій розглядає фінансовий механізм у двох аспектах і вказує на те,
що у широкому розумінні – це комплекс фінансових методів і важелів впливу
на соціально-економічний розвиток суспільства. За допомогою конкретних
фінансових форм і методів здійснюються розподільні та перерозподільні
відносини, утворюються доходи суб’єктів економічної діяльності і відповідні
фонди грошових коштів. При цьому функціонування фінансового механізму
ґрунтується на організаційно-правових положеннях та фінансовій інформації,
які забезпечують практичне використання фінансів для досягнення визначених
цілей і завдань. Розглядаючи при цьому фінансовий механізм у вузькому
розумінні визначає його як сукупність конкретних фінансових методів та
важелів впливу на формування і використання фінансових ресурсів з метою
забезпечення функціонування й розвитку державних структур, суб’єктів
господарювання і населення [10, с.7].
Економіст В. М. Опарін зазначає, що фінансовий механізм – це
сукупність фінансових методів і форм, інструментів та важелів впливу на
соціально-економічний розвиток суспільства [7, с.154].
І. А. Бланк розглядає сутність фінансового механізму як сукупності
основних елементів впливу на процес розробки і реалізації управлінських
рішень в галузі фінансової діяльності [2, с.20].
На думку О. Д. Василика фінансовий механізм – це сукупність форм і
методів створення й використання фондів фінансових ресурсів з метою
забезпечення різних державних структур, господарських суб’єктів і
населення[8, c.51].
О. А. Івашко зазначає, що за своєю сутністю фінансовий механізм – це
методичні, організаційні й правові положення та заходи, які визначають
функціонування фінансів у економіці держави, їхнє практичне використання
для досягнення визначених відповідними програмами цілей та завдань
[4, с.65].
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Фінансовий механізм є частиною господарського механізму, він має свої
структурні механізми. Він може включати: бюджетний механізм; податковий
механізм; кредитний механізм; інвестиційний механізм; механізм взаємодії.
Для чотирьох перших притаманні загальні елементи фінансового
механізму із проявом специфічних властивостей для окремого з них [5, с.13].
Тобто, фінансові методи, будуть мати різне призначення для кожного
механізму.
На теперішній час мало дослідженим залишається механізм взаємодії.
Сутність даного елементу полягає в процесі удосконалення управління
фінансами. Він покликаний забезпечити чітку взаємодію всіх складових для
досягнення стратегічних цілей, оскільки серед них немає таких, якими можна
було б знехтувати чи застосувати без взаємодії з іншими.
Отже, розглянувши думки багатьох вчених-економістів та науковців
можна стверджувати, що єдиного визначення фінансового механізму не існує.
Проте, більшість економістів головним завданням фінансового механізму
вважають злагоджене комплексне функціонування усіх його елементів для
ефективного використання фінансових ресурсів та сталого соціальноекономічного розвитку країни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНФЛІКТИ В СУЧАСНОМУ МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ І
ПРИЧИНИ ЇХ ВИНИКНЕННЯ
Проблема міжособистісного конфлікту стала в останні роки однією з
найбільш популярних у вітчизняній соціальної психології. Це обумовлено
зростанням числа конфліктних ситуацій в суспільному житті, з одного боку, і
докорінною зміною відношення до конфлікту як соціально-психологічного
явища - з іншого.
У численних дослідженнях вітчизняних вчених в області психології
конфлікту визначаються в основному різні стратегії вирішення конфліктів,
розробляються системи навчання мистецтву управління конфліктом, триває
пошук адекватних визначень понять «конфлікт». Конфлікти стали об’єктом
міждисциплінарної науки - конфліктології.
Проблемам виникнення конфліктів присвячені дослідження таких
вчених як М. Кашапова, Я. Л. Коломійського, Б. І. Хасана, та ін.
Молодіжне середовище як соціальний феномен, займає певне місце в
сучасному суспільстві. З кожним днем зростає роль молодіжного середовища
в соціумі, як вплив на хід соціальних, економічних, політичних процесів.
Чисельність молоді становить чималу частину населення всього світу, тому
це поняття об’єднує в собі три вікові групи: підлітковий вік, юність і
дорослішання. Кожна з цих груп взаємодіє з іншими соціальними акторами: з
групою собі подібних людей, з різними організаціями і структурами
сучасного світу.
Очевидно, що сучасне молодіжне середовище вносить найбільший вклад
в нестабільність суспільства. Наслідки конфліктної взаємодії молодих людей
є однією з найгостріших проблем сучасної України. Прикладами таких є
сім’ї, позашлюбне материнство, вживання алкогольних і наркотичних
засобів, швидкоплинне поширення ВІЛ і СНІД. Крім того, молодь є активним
суб’єктом соціальної напруженості світового масштабу. Доказом цього
виступають численні мітинги, переростаючі в акти громадянського
непокорення владі [1, с.374].
Конфлікти серед молоді неминучі, тому що кожна людина - особистість,
і кожному притаманні індивідуальні інтереси, цінності, ідеї, почуття, думки,
розбіжність яких виступає причинами виникнення конфліктних ситуацій не
тільки між окремими молодими людьми, але і групами молоді.
Сучасна молодь є одним з основних суб’єктів суспільства, тому
конфлікти в сучасному молодіжному середовищі є різновидом соціального
конфлікту. Громадські науки (історія, політологія, соціологія) трактують
соціальний конфлікт як процес развитку і вирішення протиріч в суспільстві,
що складається з груп. Неспівпадаючі інтереси цих груп періодично
виступають в фазу конфлікту, який передбачає протиборство сторін, тобто дії
спрямовані один проти одного.
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При оцінці причин конфлікту головними параметрами є усвідомлення і
формування суперечливих інтересів, цілей, відносин, дій, обумовлених
об’єктивними і суб’єктвними факторами. У суспільстві, як і в природі, існує
безліч причинно-наслідкових залежностей і зв’язків. Конфлікти не є
винятком, вони породжуються найрізноманітнішими причинами.
Причинність конфліктів в сучасному молодіжному середовищі
характеризується значною складністю і невизначеністю. Аналізуючи
причини поведінки молоді у конфліктах, неважко помітити, що вони
зазвичай зводяться до прагнення задовольнити свої інтереси [2, с.56].
В умовах оптимального психічного і соціального розвитку особистості
ці особливості є природними і необхідними і, як правило, грають лише
позитивну роль в процесі входження молоді у доросле життя. Однак якщо
розвиток протікає в ненормальних психологічних і соціальних умовах, то всі
ці новоутворення підліткового віку призводять:
а) до відокремлення від сім’ї, колективу і до дисгармонії відносин з
дорослими і однолітками;
б) до відставання в навчанні і навчально виробничої діяльності, що
неминуче призводить до появи почуття невпевненості в собі;
в) до розриву між рівнем «дорослих» домагань і реальних можливостей,
відповідно до свого віку, тобто призводить до появи неадекватності
самооцінки ще зовсім юної персони.
Зазначені особливості соціального розвитку особистості підлітка (як в
позитивному, так і в негативному варіанті) типові як для учнів коледжів , так
і для студентів ВНЗ. Однак для останніх ці особливості мають свою
специфіку, свої відмінні риси, що дозволяє говорити про своєрідність
виховної роботи з цією категорією молоді. «Уже не дитина, але ще не
дорослий». Ця коротка, але ємна фраза, що характеризує проміжний
соціальний стан студента ВНЗ, певною мірою визначає особливості його
свідомості і поведінки в порівнянні з однолітками [3, c.61].
Отже, учень ВНЗ - це не тільки вікове поняття, а й соціальне, що
свідчить про якісно новий щабель виховання, освіти та навчання людини. На
відміну від деяких однолітків у них вже реалізований основний вибір
життєвого шляху; визначена спеціальність, намічена найближча перспектива
(по крайній мірі, на кілька років вперед), сформована в основному система
професійно-соціальних очікувань. Для більшості студентів, особливо для
тих, хто цей вибір зробив свідомо і прийшов в інститут, в результаті
виявилися схильності і інтерес до конкретної трудової діяльності, а це як
правило нічого крім користі принести не може.
Досить значна частина учнів розриває зв’язки з батьками та школою,
їдучи вчитися в ВНЗ, нерідко розташованих у великих містах, на значній
відстані від постійного місця проживання.
Крім цього до проблеми соціальної нерівності відноситься проблема
іногородньої і міської молоді. Міські молоді люди з недовірою і презирством
ставляться до приїжджих, останні ж у рідкісних випадках освоюються і
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стають повноправною частиною міського молодіжного середовища. Ще одна
проблема, пов’язана із соціальною нерівністю в сучасному молодіжному
середовищі - відсутність вищої освіти. Молоді люди, що не мають вищої
освіти, з труднощами освоюються серед своїх однолітків, які навчаються у
вищих навчальних закладах. Така молодь стає об’єктом насмішок і знущань.
У будь-якому випадку мова йде про проблему лідерства та аутсайдерства в
молодіжному середовищі [4, c.45].
Статистика показує що 17% молодих людей відносять себе до тих,яким
важко жити, 28% - переживають тимчасові труднощі, 37% - добре
пристосувалися до сучасної ситуації[5, с.17]. Таким чином, очевидна
неминучість напруженості у відносинах сучасних молодих людей, основою
якої являється соціальна нерівність.
Важливо відмітити, що соціальні позиції займає не молодь в цілому, а
молодіжні групи, які відрізняються за своїм віком, освітою, соціальним
походженням. В даний час спостерігається досить помітне відокремлення
значної частини молоді від «дорослого» суспільства. Але суттєва соціальна
диференціація присутня і власне в молодіжному середовищі. Подібна
диференціація має соціально-економічну основу. Проблема багатою і бідної
молоді існує давно, зараз же вона придбала найбільш виражені обриси.
Кожна з цих груп, крім, ряду труднощів, що виникають всередині самої
групи, вступає в конфлікт між собою, виставляючи становище, в якому вона
опинилася, більш гіршим і гідним жалю [3, c. 63].
Таким чином, молодіжне середовище відіграє важливу роль в сучасному
світі. Молодь являється одним з основних суб’єктів суспільства, соціальні
конфлікти в цьому середовищі неминучі. Більш того, сучасна молодь вносить
найбільший вклад в нестабільність не тільки країни, а й усього світу в
цілому. Розглядаючи причини виникнення протиріч у досліджуваному
середовищі, варто виділяти такі види конфліктів, як концепція депривації,
конфлікт цінностей, конфлікт інтересів, конфлікт ідентифікацій. Причини
виникнення конфліктів діляться на наступні типи: наявність протилежних
орієнтацій, причини полягають в різних формах соціальної нерівності:
причини, що лежать у відносинах між елементами соціальної структури.
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Основою валютної політики кожної країни є політика обмінного курсу,
або валютно-курсова політика. Головною метою якої є встановлення порядку
розрахунків та особливостей регулювання валютного курсу на території
даної країни. Валютні курси мають вагомий вплив не тільки на міжнародну
торгівлю, але і на національну економіку країни в цілому. Це відбувається
тому, що стан національної валюти тісно пов'язаний зі станом усіх секторів
економіки, зміни в яких, особливо в кризових ситуаціях, знаходять свій
відбиток у коливаннях обмінних курсів національних валют.
Вагомий внесок у вивчення валютно-курсової політики зробили такі
відомі зарубіжні вчені, як Р. Дорнбуш, Г. Кассель, П. Кругман, П. Ліндерт,
М. Обстфельд, К. Рогофф, С. Фішер, Дж. Френкель, Й. Ченг. Серед
вітчизняних і російських досліджень на особливу увагу заслуговують праці
Є. Авдокушина, О. Береславської, Я. Белінської, С. Боринця, Т. Вахненко, А.
Гальчинського, А. Гриценка, О. Дзюблюка, М. Єршова, А. Кирєєва, Л.
Красавіної, І. Крючкової, З. Луцишин, В. Мазуренка, С. Михайличенка, В.
Міщенко.
Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування поняття валютний курс
та його вплив на валютну політику держави.
Валютний курс – це вартість грошової одиниці однієї країни, виражена у
грошових одиницях інших країн або міжнародних платіжних засобах [1, с.
263]. Часто вживають замість поняття валютний курс його синонім обмінний
курс, тобто розмір пропорцій обміну однієї валюти на іншу, що характеризує
співвідношення між валютами різних країн саме у процесі їх обміну. Він є
одним із найважливіших елементів як національної, так і світової валютної
системи.
Валютний курс, виконує певні функції, головними серед яких є:
• сприяння інтернаціоналізації грошових відносин;
• перерозподіл національного продукту між окремими країнами;
• зіставлення рівнів та структури цін, а також результатів виробничої
діяльності в окремих країнах;
• сприяння об’єднанню та стабільному розвитку валютних ринків;
• інтернаціоналізація господарських зв’язків тощо [1, с. 264].
На валютний курс впливає чимало чинників, а саме:
• темп інфляції. Чим вище темп інфляції в країні, тим нижче курс її
валюти, якщо не протидіють інші чинники.
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• стан платіжного балансу. Активний платіжний баланс сприяє
підвищенню курсу національної валюти, оскільки збільшується попит на неї
з боку іноземних боржників.
• різниця процентних ставок в різних країнах.
• діяльність валютних ринків і спекулятивні валютні операції.
• ступінь використовування певної валюти на євроринку і в міжнародних
розрахунках [2, с. 147].
Встановлення обмінного курсу, відповідно до чинних правил і норм
валютного регулювання, називається валютним котируванням. Виділяють
два методи котирування валют: прямий і зворотний.
Пряме котирування передбачає вираження одиниці іноземної валюти у
певній кількості національної валюти. Наприклад, в Україні один долар США
прирівнюється до певної кількості гривні.
Зворотне котирування – це прирівнювання одиниці національної валюти
до певної кількості іноземної валюти. Цей метод використовується у Великій
Британії, де один фунт стерлінгів виражається у певній кількості дол. США.
Використання цих методів не впливає на рівень обмінного курсу, а лише
змінює форму його вираження.
Міжнародний валютний фонд виділяє такі види систем регулювання
валютного курсу: режим фіксованого валютного курсу; режим плаваючого
валютного курсу; змішаний режим валютного курсу.
Фіксований режим валютного курс у передбачає офіційне встановлення
курсу з подальшим його підтриманням на певному не змінному рівні. Його
основною перевагою є те, що для країн із високим рівнем інфляції
фіксований обмінний курс може стати дисциплінуючим фактором
внутрішньої економічної політики і сприяти підвищенню довіри до
національної валюти [3, с. 234].
Плаваючий валютний курс – це курс, що формується під впливом
попиту і пропозиції на валютному ринку. Він залежить від платіжного
балансу країни, співвідношення відсоткових ставок і темпів інфляції,
очікувань учасників ринку, офіційних валютних інтервенцій тощо. У
сучасних умовах цей режим для України має більше недоліків, ніж переваг, а
саме: непередбачуваність валютного курсу та спекуляції на валютному
ринку.[3, с. 234].
Змішаний режим валютних курсів запроваджуються з метою
стимулювання
або
стримування
певних
видів
чи
напрямів
зовнішньоекономічної діяльності чи фінансово-кредитної політики держави.
Економіка України останні роки знаходиться під сильним тиском,
спричиненим політичною кризою, що вибухнула в країні. Ситуація
характеризується постійними коливаннями курсу долара. Це зумовлено тим,
що рівень золотовалютних резервів Центрального банку залишається
недостатнім для згладжування різких стрибків курсу долара. На наш погляд
НБУ має можливість самостійно тримати на стабільному рівні курс
національної валюти. НБУ – це лише частина системи і його діяльність не
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може бути оцінена у відриві від загальної економічної та політичної ситуації.
Останні роки Україна знаходиться у стані війни і це не могло не позначитися
на економічній ситуації. Гривня починає втрачати свою купівельну
спроможність, відбувається дисбаланс зовнішнього сектору: іноземної
валюти з країни більше виходило, ніж приходило. НБУ не проводить
інформаційну політику, що спричиняє паніку населення.
Задля досягнення стабільності економіки та валютного курсу треба
постійно проводити заходи та реформи. Шляхи, які могли би подолати
економічну кризу та стабілізувати валютний курс в країні є:
– встановлення граничних розмірів маржі щодо операцій, які мають
місце на валютному ринку;
– підвищення контролю за імпортними послугами;
– посилені перевірки щодо виконання резидентами зобов'язань
своєчасних розрахунків в іноземній валюті за експортними контрактами;
– посилені перевірки щодо виконання нерезидентами зобов'язань в
іноземній валюті перед державою [4, с.13].
Ще одним шляхом подолання зазначеної проблеми повинно стати
політичне врегулювання конфлікту, що має місце на сході України.
Активізація військових дій позначилась на підвищенні курсу, тому цей
аспект є одним із найголовніших у питанні стабілізації національної
грошової одиниці України.
Влада, яка допустила різке падіння національної валюти, зобов'язана
усіма можливими методами сприяти відновленню стабілізації як валютного
курсу, так і всієї економіки.
Отже, валютний курс посідає важливе місце в системі економічних
відносин: впливаючи на загальний стан економіки країни також має вплив на
зовнішню торгівлю різних країн, виступаючи інструментом зв'язку між
вартісними показниками національного і світового ринку, впливаючи на
цінові співвідношення експорту і імпорту. Для країни важливе значення має
ефективне функціонування режиму регулювання валютного курсу. Вибір
системи повинний розглядатися як в короткотерміновій, так і в
довготерміновій перспективах, відповідно вибір цілей, методів і інструментів
режиму має бути заснований на багатоваріантних розрахунках, що будуть
враховувати наслідки зміни для всіх суб'єктів економічної діяльності.
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Фізичне виховання - система соціально-педагогічних заходів,
спрямованих на зміцнення здоров'я та загартування організму, гармонійний
розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування
життєво важливих рухових навичок та вмінь.
Метою фізичного виховання дорослого населення є насамперед
збереження і зміцнення здоров'я, оптимізація фізичного розвитку, виховання
моральних та естетичних якостей, забезпечення підготовленості до
продуктивної професійної діяльності.
Основні завдання фізичного виховання:
9 підвищення
функціональних
можливостей
організму
засобами фізичної культури;
9 сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих
звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;
9 використання
засобів
фізичної
культури
в
лікувальнопрофілактичній діяльності;
9 оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
9 виховання
організаторських
навичок, особистої
ігієни
та
загартовування організму;
9 уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової
гігієнічної гімнастики [3].
Фізичне виховання дорослої особистості повинно враховувати
специфіку різних верств населення, вік, стан здоров'я, фізичні дані, род
діяльності, особисті інтереси у сфері фізичної культури, конкретні
можливості організації процесу фізичного виховання. Його основними
завданнями є покращення діяльності серцево-судинної та дихальної систем,
всебічний вплив на ланки опорно-рухового апарату, зміцнення м'язів і
суглобів, виправлення постави, зміцнення нервової системи, максимально
довге збереження необхідних фізичних навичок, естетичних і моральновольових якостей, здатності до самоконтролю, активної життєвої позиції.
Фізичне виховання спрямовано на зміцнення здоров’я, на оволодіння
життєво важливими руховими навичками та вміннями, на досягнення високої
фізичної працездатності. Воно має велике значення в підготовці людини до
продуктивної праці. Крім фізичних якостей (швидкість, сила, витривалість,
гнучкість, спритність), при цьому розвиваються цінні психологічні якості
(наполегливість, воля, цілеспрямованість, рішучість, самовладання).
Засобами фізичного виховання є різноманітні фізичні вправи, спорт [2].
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Фізична культура за допомогою фізичних вправ готує людей до життя і
праці, використовуючи природні сили природи і весь комплекс факторів, що
визначають стан здоров'я людини і рівень його загальної і спеціальної
фізичної підготовки. Фізичні вправи впливають не тільки на той чи інший
орган, але й на весь організм у цілому через основний пусковий механізм —
нервову систему. Ось чому навіть при невеликих фізичних навантаженнях
(ходіння, присідання тощо) ми одразу ж об'єктивно відмічаємо зміни функцій
майже всіх органів та систем організму. Так, поглиблюється й прискорюється
дихання, прискорюється пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується
функція шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок [1].
Отже, фізична культура – невід'ємна важлива частина загальної
особистості людини , що забезпечує фундамент її фізичного, духовного
добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною
характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що
забезпечує біологічний потенціал його життєдіяльності, необхідний для
гармонійного розвитку, прояви соціальної активності, творчої праці.
Ефективність вирішення задач з фізичної підготовки людини визначається
багатьма чинниками: широтою використання різноманітних форм фізичної
підготовки, оптимальним добором засобів і методів впливу на організм
студента, раціональною побудовою різних структурних одиниць навчального
процесу в тому числі окремого навчального заняття.
Щоденне виконання певної кількості різноманітних вправ, прагнення
розвити їх правильно і в заздалегідь наміченому обсязі без будь-яких
послаблень формує звичку, а потім і потребує твердо дотримуватися певних
правил поведінки. Завдяки цьому зростає дисциплінованість людини,
зміцнюється її воля.
Таким чином, щоденні заняття фізичними вправами сприяють
покращенню фізичної і функціональної підготовленості, гармонійному
розвитку особистості, психоемоційного стану студентської молоді.
Список використаних джерел:
1.Оздоровчі напрямки фізичного виховання на сучасному етапі /
Я. Я. Герасимович // Вісник Чернігівського державного педагогічного
університету ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. 64. – Серія: Педагогічні науки.
Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – С.18-22.
2.Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи / За заг. ред.
М. Лук’янченка, Ю. Шкребтія, Е. Боляха, А. Матвєєва. – Дрогобич : КОЛО,
2005. – 233с.
3. Іващенко В.П. Теорія і методика фізичного виховання : навч. посіб.
Ч.1 / В.П. Іващенко, О.П.Безкопильний. –. Черкаси : Черкаський ЦНТЕІ,
2005. – 347с.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ –
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
В сучасних умовах необхідність підвищення конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств, яка неможлива без реструктуризації бізнесу на базі
найновітніших інформаційних технологій, зумовлює потребу забезпечити
їхню економічну безпеку як невід’ємну умову стратегії розвитку.
Сучасні науковці сходяться на думці, що економічна безпека суб’єкта
підприємницької діяльності полягає у тому, щоб забезпечити сталий
економічний і фінансовий розвиток, надійно захистити майно та персонал
підприємства від впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, попередити небажані
події, що можуть призвести до негативних наслідків.
Категорія "економічна безпека" є багатоаспектною та комплексною, що
зазвичай поділяється на внутрішні і зовнішні складові. До перших, як
правило, відносять фінансову, інтелектуальну, технологічну, правову,
екологічну та силову безпеки, до других – ринкову та інформаційнубезпеку
[2, с. 33].
Основними структурними елементами економічної безпеки є:
– економічна стійкість і стабільність економічної системи;
– здатність економічної системи до саморозвитку;
– економічна незалежність та економічний потенціал;
– наявність відповідних та пов’язаних між собою заходів діагностики,
формування та забезпечення економічної безпеки.
На сьогодні існує декілька методик забезпечення економічної безпеки
підприємства. Цікавою є методика, запропонована О.Л. Коробчинським.
Вона включає наступні етапи:
– вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно займає на
ринку, а також знайомство з персоналом;
– аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та
вивчення інформації про кризові ситуації, їх причини і шляхи врегулювання;
– аудит наявних заходів із забезпечення безпеки підприємства та аналіз їх
відповідності виявленим загрозам;
– моделювання системи економічної безпеки підприємства, розробка плану
усунення виявлених недоліків, підготовка пропозицій щодо вдосконалення
системи безпеки та розробка організаційної структури управління системою,
планування щомісячних витрат на функціонування системи безпеки;
– затвердження керівництвом нової системи безпеки;
– етап формування нової системи економічної безпеки;
– оцінка ефективності сформованої системи та її удосконалення [3, с. 34].
Ця методика, на нашу думку, дозволяє оперативно реагувати на зміни у
зовнішньому та внутрішньому середовищах, оцінити характер ризиків та
загроз для підприємства.
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Важливим аспектом економічної безпеки підприємства є фінансовоекономічна безпека. Відсутність адекватного реагування на реальну загрозу
фінансовій безпеці може призвести до повного припинення фінансовогосподарської діяльності підприємства [1]. Щоб не допустити такого
розвитку подій підприємству бажано вдатися до кардинальних заходів, серед
яких: максимізація прибутку; оптимізація структури капіталу і забезпечення
фінансової стійкості підприємства; забезпечення інвестиційної привабливості
підприємства; підвищення конкурентоздатності продукції, що випускається.
Не менш важливою складовою економічної безпеки підприємства є
екологічна безпека. Хоча чимало вітчизняних підприємств подекуди
нехтують нею. Але її порушення може прямо або опосередковано призвести
до погіршення якості навколишнього природного середовища, завдати
прямих або опосередкованих збитків державі, населенню, підірвати імідж
забезпечення екологічної безпеки важливо
самого підприємства. Для
скористатись досвідом тих підприємств, які демонструють екологічно
відповідальну діяльність. Її найважливішими напрямками є впровадження
новітніх ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій, сучасного
виробничого обладнання та установок, досконалих очисних споруд,
вкладання інвестицій в проекти, що враховують екологічні та соціальні
фактори і наслідки реалізації проекту. Реалізація вищеназваних заходів
зробить механізм екологізації виробництва дійсно дієвим і ефективним.
Отже, економічна безпека підприємства – важливий інструмент
забезпечення його ефективного функціонування. Виходячи із специфіки
свого виробництва, зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, кожне
підприємство впроваджує ту чи іншу методику системи економічної
безпеки. Варто пам’ятати, що нехтування економічною безпекою робить
підприємство вразливим перед внутрішніми і зовнішніми загрозами, може
призвести до непередбачуваних наслідків – аж до банкрутства та повної
ліквідації.
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У ВНЗ НА ПРИКЛАДІ ПЛАВАННЯ
Найсильніші плавці сучасності – це спортсмени які мають виключно
високий рівень фізичної підготовленості. Методика підготовки
висококваліфікованих плавців характеризується високими фізичними
навантаженнями. Саме тому важливою частиною тренувальної програми
плавців усіх вікових груп є силова підготовка. Високий рівень розвитку
фізичних якостей дозволяє спортсмену вдало справлятися з тренувальними
навантаженнями і напругою змагань, забезпечує швидке й ефективне
відновлення між тренуваннями і змаганнями.[1]
Однією з особливостей сучасної методики тренування плавців є
тенденція до спеціалізації фізичної підготовки. Вправи, які застосовуються
є спеціалізованими, тобто діють переважно на визначені групи м'язів і
розвивають найбільш необхідні якості і навички. Тому для спортсменів
будь-якої кваліфікації необхідні як різнобічні, так і спеціалізовані силові
вправи, в застосуванні яких на кожному етапі підготовки повинна
дотримуватися правильна пропорція. Надалі удосконалювання системи
фізичної підготовки і її застосування в тренувальному процесі дозволяють
збільшити ефективність підготовки спортсменів-плавців.[4]
З метою гармонійного розвитку фізичних якостей (сили, швидкості,
гнучкості, спритності й витривалості) у студентів-плавців необхідно
підбирати потрібні вправи у воді, але іноді вони виявляються менш
ефективними, ніж вправи, що виконуються з тією ж метою на суші.
Величезне значення у плаванні має розвиток спеціальних фізичних якостей
(координація рухів тощо). Їх можна покращувати не тільки впродовж
тренувань у басейні, але й за допомогою певних вправ у спортивному залі.
Такі вправи є найбільш ефективними за умови якісно побудованої
програми навчально-тренувального заняття, вносять різноманітність у
тренувальний процес і сприяють удосконаленню рухових можливостей
студента-плавця. Важливо пам'ятати, що будь-яка фізична активність поза
стінами басейну повинна бути спрямована на те, щоб плавати швидше й
виконувати плавальні рухи більш раціонально.
Фізична підготовка плавця є важливою частиною загальної системи
підготовки спортсменів, яка потребує певних умов її проведення, в тому
числі і застосування професійних тренажерів, що дозволяють імітувати
зусилля при виконанні гребкових рухів.[2]
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У силовій підготовці плавців широко застосовується пружиннопідйомний тренажер. При виконані фізичних вправ на такому тренажері
навантаження регулюється кількістю пружин і змінюються за рахунок
зміни кута їхньої фіксації. Цей тренажер дозволяє регулювати
навантаження по всій амплітуді основного робочого руху з урахуванням
реальних можливостей м'язових груп. Крім того використовуються й інші
тренажери, які дозволяють забезпечити розвиток силових якостей шляхом
імітації рухів, характерних для плавання.
Широкого використання набули різноманітні еспандери для плавання.
Спортсмени можуть займатися з їхньою допомогою як в басейні, так і на
суші. Гребкові тренажери з лопатками або ручками застосовують з метою
імітації плавальних рухів, здійснюють навантаження на специфічні м'язи,
що працюють при плаванні, покращують такі фізичні якості, як сила,
силова витривалість тощо.
Цікавим прикладом використання інноваційних технологій є
відеосистема оцінки змагальної діяльності плавців, яка включає комплекс
апаратури: відеомагнітофон, монітор, електронний відеогодинник,
відеокамер, комутатора сигналів і мікрофон. Така система забезпечує
зняття первинних даних всіх основних характеристик змагальної
діяльності (старт і його складові, поворот і його складові, різні відрізки
дистанційного плавання, фініш) у стандартному басейні, а також дозволяє
здійснювати перетворення інформації у цифрову форму, переносити
вихідні дані на машинні-носії й обробляти їх.[3]
Отже, використання інноваційних технологій у фізичному вихованні,
зокрема у плаванні, дає змогу удосконалювати як фізичну, так і спеціальну
підготовленість, а також змагальну діяльність студентів-плавців.
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В кожній організації час від часу можуть мати місце конфлікти. Від
цього явища важко убезпечитись, оскільки організація – це сукупність
людей, що пов’язана між собою відносинами та встановленими зв’язками,
які щодня стикаються з найрізноманітнішими проблемними ситуаціями.
Основними причинами їх виникнення можуть бути відмінності працівників
організації за віком, освітою, стажем роботи, професійним та життєвим
досвідом, розходження в їх функціях та обов’язках, цілях та завданнях, а
також різноманітність особистих якостей, цінностей, установок, інтересів,
поглядів на проблеми, що виникають у процесі роботи. В результаті всіх цих
відмінностей зростає ймовірність виникнення конфліктних ситуацій і
конфліктів. Наявність подібних проблем є невід’ємною частиною діяльності
будь-якої організації. Однак конфлікти як в межах невеликого колективу, так
і в межах цілої установи може паралізувати роботу на різних його етапах. Все
це, у підсумку, неминуче впливає на ефективну діяльність організації.
Проблематика, пов’язана з управлінням конфліктами та недопущенням
негативних наслідків їх впливу розглядається у працях вітчизняних та
зарубіжних авторів – Герасіної Л.М., Панова М.І., Дуткевич Т.В.,
Ємельяненко Л.М., Примуш М.В., Грішиної Н.В. та інших.
Конфлікти в організаціях є результатом соціальної напруженості, що
складається в колективах. Цьому можуть сприяти дві групи факторів.
До внутрішніх факторів можна віднести такі:
- невиконання керівниками перед колективом своїх обіцянок;
- приховування від колективу дійсного положення речей;
- відсутність видимого підтвердження поліпшення умов праці і побуту;
- конфронтація між персоналом керівництва і працівниками через
розподіл матеріальних благ і оплати праці;
- проведення перетворень без врахування інтересів працівників.
Серед зовнішніх факторів можна виділити:
- нестабільність у суспільстві;
- виникнення гострого дефіциту на товари першої необхідності;
- законодавче погіршення правового захисту членів трудових колективів;
- дисбаланс у розподілі матеріальних благ у суспільстві [1, с.120].
Для аналізу конфліктів велике значення має з’ясування його природи і
впливу на працю. Зокрема, конструктивний конфлікт виникає, коли опоненти
не виходять за межі етичних норм, ділових відносин і розумних аргументів.
Причинами є, звичайно, недоліки в організації діяльності і управління.
Вирішення такого конфлікту призводить до вдосконалення відносин між
людьми і розвитку соціальної групи. Наслідки такого конфлікту є
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функціональними і впливають на підвищення продуктивності праці та
ефективності організації. Деструктивний конфлікт виникає у двох випадках:
- коли одна зі сторін жорстко наполягає на своїй позиції і не бажає
враховувати інтереси іншої сторони або всієї організації у цілому;
- коли один з опонентів вдається до етично засуджуваних методів
боротьби,
прагне психологічно пригнітити партнера.
Такий конфлікт призводить до зниження особистої задоволеності,
групової співпраці і ефективності організації.
Як правило, в організаціях і керівники, і рядові співробітники
розглядають конфлікт як явище суто негативне. І справді, конфлікт – це
завжди зупинення та розрив нормальних, усталених відносин та виробничих
процесів. Тому й є поширеною думка про те, що конфлікт – це явище
негативне, деструктивне, тобто таке, чого слід боятися та по можливості
уникати. Більшість керівників прагнуть того, щоб не допустити виникнення
конфлікту або загладити, пом’якшити його перебіг на момент його
виникнення. Однак подібна поведінка призводить до того, що протиріччя
зберігаються, але заганяються усередину й набувають форми потенційного
конфлікту [2, с.16].
Управління
конфліктом
припускає
не
тільки
регулювання
суперечностей, що вже виникли, але й створення умов для їх профілактики й
запобігання. Причому найважливішим із двох зазначених завдань має
профілактика. Саме добре поставлена робота з профілактики конфліктів
забезпечує скорочення їх кількості та виключення можливості виникнення
деструктивних конфліктних ситуацій.
Усунення наслідків конфліктів вимагає значної кількості засобів, сил,
енергії. З цим і здійснюється робота з профілактики конфліктів.
Профілактика конфліктів — це сукупність напрямів і методів управління
організацією, що зменшує ймовірність виникнення конфліктів.
Через те, що існують суб'єктивні та об'єктивні причини виникнення
конфліктів, передбачається наявність відповідно двох підходів у
профілактиці конфліктів:
— усунення, якщо можливо, об'єктивних причин;
— управління поведінкою співробітників, навчання нормам поведінки,
які прийнято в організації.
Запобігати конкретним конфліктам можна, змінюючи ставлення
працівника до проблемної ситуації, а також поведінки в ній, а ще впливаючи
на психіку й поведінку опонента. До основних способів і прийомів зміни
особистої поведінки в передконфліктній ситуації можна віднести: уміння
визначити, що спілкування стало передконфліктним; прагнення глибоко й
різнобічно зрозуміти позицію опонента; толерантність до інакомислення;
зниження своєї загальної тривожності й агресивності; уміння оцінювати свій
актуальний психічний стан; постійна готовність до неконфліктного
розв'язання проблем; уміння посміхнутися; здатність не чекати від інших
людей занадто багато; щира зацікавленість у співрозмовникові;
конфліктостійкість; почуття гумору.
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Також, щоб не допустити конфлікти в організації, керівнику потрібно
володіти основними способами і прийомами впливу на працівника: уміння не
вимагати від нього неможливого; не прагнути швидко і значною мірою
перевиховати людину; оцінювати психічний стан працівника; розуміти його
міміку, жести, пози; інформувати про обмеження своїх інтересів; бути
твердим стосовно проблеми, але м'яким до людей; заздалегідь інформувати
всіх навколо про свої рішення, що торкаються їхніх інтересів; давати
працівнику висловитися; не розширювати сферу протидії; залишати
опоненту можливість «зберегти обличчя»; установити особистий контакт;
уникати категоричних оцінок.
До конфліктів часто призводить критика. Щоб критика була
неконфліктною й конструктивною, необхідно самому без образи сприймати
зауваження на свою адресу. Основними методами корекції конфліктної
поведінки є: соціально-психологічний тренінг; індивідуально-психологічне
консультування; аутогенне тренування; посередницька діяльність психолога
(соціального працівника); самоаналіз конфліктної поведінки.
Приймання оптимальних управлінських рішень є найважливішою
умовою запобігання конфліктам усіх рівнів: від внутрішньоособистісних до
міжнародних. Рішення буде більш обгрунтованим і менш конфліктогенним,
якщо під час його підготовки та прийняття усуваються наступні проблеми:
максимально глибоко, різносторонньо й об'єктивно оцінюється стан об'єкта
управління, виявляються тенденції його динаміки; розкривається система
причин, із дії яких об'єкт керування опинився в такому стані, визначаються
рушійні сили його розвитку; дається варіативний прогноз змін в об'єкті
управління; будується модель цілей управління; приймається змістовне
рішення, приймається технологічне рішення, визначається, якими силами,
засобами, часом ми володіємо для виконання змістовного рішення [3, с.98].
Отже, конфлікт, як явище соціальне, має місце у будь-якій організації,
що може впливати на атмосферу в колективі та ефективність його роботи.
Однак чим раніше виявлена проблемна ситуація, тим менші зусилля
необхідно докласти для її вирішення. Саме в цьому полягає важливість
профілактики конфліктів, яка виключає або зводить до мінімуму ймовірність
виникнення конфліктів між ними.
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ІНВЕСТИЦІЇ − ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
УКРАЇНИ У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
На сьогоднішній день, спостерігаються прояви гострих кризових явищ в
економіці України та її регіонів. Це обумовлено не лише зовнішніми
чинниками та несприятливими макроекономічними тенденціями, а і
обумовлені негативними наслідками реструктуризації промислових
підприємств, військовим конфліктом на сході держави, наявною політичною
кризою. В такий час залучення та збільшення обсягів інвестицій стає
необхідною умовою поступового відновлення економічного зростання в
довгостроковій перспективі. Тому особливої важливості набувають питання
аналізу взаємозв’язку між економічним зростанням та інноваційноінвестиційною діяльністю [2, с.108].
Було проведено багато досліджень, дискусій та обговорень на цю
тематику. Зокрема, питанням дослідження інвестиційної діяльності займалися
такі українські науковці, як І. А. Артеменко [1], Л. Є. Сімків, Н. А. Даляк [2],
С. В. Паранчук, А. Г. Корбутяк [3] та інші.
Інвестиції відіграють важливу роль, оскільки сприяють технічному
прогресу, підвищують показники господарської діяльності, позитивно
впливають на продуктивність та ефективність праці. Такий вплив можна
розглянути на прикладі прямих іноземних інвестицій. Вони обумовлюють
попит на кваліфіковану робочу силу, що в свою чергу впливає на нарощування
інтелектуального капіталу. Продуктивність праці в компаніях з іноземним
капіталом значно вища, заробітна плата також є вищою, таким чином
зростають податкові надходження до бюджету країни. Здійснюється
імпортозаміщення; іноземний капітал здатний наситити економіку необхідною
продукцією, стимулювати конкуренцію, розвивати ринкові механізми
господарювання.
Економічне зростання, за своєю суттю, являє собою реальний приріст
обсягу національного продукту внаслідок збільшення кількості факторів
виробництва. Таким чином, інвестиції прямо вплинуть на зростання
економіки. Для кращого результату від залучення інвестицій, вони мають мати
цільовий характер та спрямовуватись в якості інновацій. Це допоможе
покращити технологічний прогрес в країні, оскільки додаткові кошти,
використані з найбільшою ефективністю, здатні запровадити нові галузі та
виробництво зовсім нових товарі та послуг, збільшити виробництво вже
існуючих з меншим залученням ресурсів [1, с.116].
Інноваційну активність на підприємствах України протягом 2010-2016 рр.
показано в таблиці 1.
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Таблиця 1
Інноваційна активність на підприємствах України протягом
2010-2016 рр.
Питома
вага Загальна
сума Дослідження
підприємств, що витрат, млн грн.
і
розробки,
займалися
млн грн.
інноваціями, %
10
11
12
13
14
15
16

12,8
13,8
16,2
17,4
16,8
16,1
17,3

7949,9
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6
7695,9
13813,7

846,7
996,4
1079,9
1196,3
1638,5
1754,6
2039,5

Придбання машин,
обладнання
та
програмного
забезпечення,
млн
грн.
4974,7
5051,7
10489,1
8051,8
5546,3
5115,3
11141,3

Складено на основі [4].
Аналіз даних показав, що в Україні існує нагальна потреба в підвищенні
інноваційної активності. Питома вага підприємств, що займалися
інноваціями в досліджуваний період не досягала позначки 20 %. В 2016 та
2013 роках цей показник склав 17%, що, порівнюючи з 2010 роком, свідчить
про зростання залучення інновацій у підприємствах. В 2016 році було
придбано машин, обладнання та програмного забезпечення на сумму 11141,3
млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж в 2015 році. На дослідження і
розробки в 2016 році було витрачено 2039,5 млн. грн., що є найбільшим
показником за аналізований період.
Джерела фінансування інноваційної діяльності на підприємствах
України в 2010-2016 роках показано в таблиці 2.
Таблиця 2
Джерела фінансування інноваційної діяльності на підприємствах
України протягом 2010-2016 рр.
Загальна сума
витрат, млн.
грн.
1
010
011
012
013
014
015

2
7949,9
8045,5
14333,9
11480,6
9562,6
7695,9

У тому числі за рахунок коштів
власних
3
5169,4
4775,2
7585,6
7335,9
6973,4
6540,3

державного
бюджету
4
127,0
87,0
149,2
224,3
24,7
344,1

іноземних
інвесторів
5
1512,9
2411,4
56,9
994,8
1253,2
138,7

інші джерела
6
1140,6
771,9
6542,2
2925,6
1311,3
672,8

Складено на основі [4].
Як правило, інноваційною складовою діяльності переймаються в
більшій мірі приватні підприємства, оскільки конкуренція на ринку змушує
їх використовувати нові досягнення науки аби збільшити ефективність та
продуктивність праці. Щодо джерел фінансування інноваційної діяльністі, то
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загальна сума витрат в 2016 році склала 13813,7 млн. грн. Частка власних
коштів в 2016 році склала 97%, а іноземних інвестицій всього 0,42%. Дані
показники у 2015 році склали, відповідно, 85% і 1,8%, а у 2010 – 65% та 19%.
Це свідчить про зменшення залучення коштів іноземних інвесторів та
збільшення частки власних коштів. Тому існує нагальна потреба в залученні
іноземних інвесторів для фінансування інноваційної діяльності [1, с. 117].
Аналізуючи досвід зарубіжних країн, можна стверджувати, що одним з
найважливіших напрямів вдосконалення фінансового механізму інвестування
інноваційної діяльності в умовах макроекономічної нестабільності є
посилення державного регулювання у сфері капітального інвестування, що
має супроводжуватись переглядом пріоритетів державного інвестування та
потребує відповідного вдосконалення процедур спрямування бюджетних
коштів на реалізацію визначених стратегічних пріоритетів, створення
передумов структурної перебудови економіки на інноваційній основі з
урахуванням наявного науково-технічного та інноваційного потенціалу
[3, с. 164].
Отже, останнім часом спостерігається незначне підвищення інноваційної
активності на підприємствах України: збільшувались суми витрат на
дослідження і розробки, на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення. Це є позитивною тенденцією, однак цього недостатньо для
забезпечення значного економічного зростання. Також спостерігається
зменшення залучення коштів від іноземних інвесторів і збільшення частки
власних джерел на фінансування інноваційної діяльності. Така ситуація
посилює фінансовий тягар на власників, тому необхідно забезпечити
сприятливий інвестиційний клімат держави. Таким чином
посилення
інвестиційної діяльності, в результаті залучення іноземних інвесторів,
збільшення розмірів інвестування та інновацій, їхнє ефективне використання
виступають головними факторами економічного зростання України у
довгостроковій перспективі. Однак без сприяння державою освіті, науці та
науковим розробкам стає неможливим впровадження інновацій, як умови
доцільності залучення коштів.
Список використаних джерел:
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
На сьогоднішній день ми можемо спостерігати зниження рівня життя,
погіршення екологічних умов, скорочення медичних та соціальних
державних програм. Тому на перший план висуваються проблеми фізичного
здоров'я сучасної молоді, як основи здорового суспільства у майбутньому.
Найважливішим питанням стає здоровий спосіб життя студентської молоді.
Проблеми формування здорового способу життя займають центральне
місце в працях багатьох науковців, зокрема: С.М. Канішевського,
Є.А. Захаріної, А.Й. Капської, М.Ф. Головатого, Т.В. Семигіної, А.В. Царика,
Н.В. Зимівець, Н.В. Заверико, І.І. Миговича, В.М. Шахрай, К.С.
Шендеровського та ін.
Студент, як людина певного віку і як особистість, може бути
охарактеризований з трьох позицій:
- з соціального боку, де відображені громадські прояви, відносини;
- з психологічного боку це психологія особистості;
- з біологічного фізичний стан студента.
Студентський вік характеризується інтенсивною роботою над
формуванням своєї особистості, вивченням стилю поведінки .У розрізі даної
теми нас цікавитиме характеристика студентства саме з біологічного боку,
тобто їхній фізичний стан. У студентському віці завершується фізичне
формування організму, тому в даний період людина характеризується
розвитком фізіологічних потенціалів (максимальна реактивність організму,
оптимальні рівні артеріального тиску та ін.). Також спостерігається
збільшення максимальних показників сили, швидкості рухів та інших
показників, що свідчить про розвиток рухового апарату .
Молоді люди в цей період свого життя володіють величезними
можливостями для навчання, громадської діяльності. Тому фізична культура
і спорт стають дійсно найважливішими засобами зміцнення здоров'я,
природними біологічними чинниками для формування особистості,
ефективного навчання, успішної суспільної діяльності . Однак формування,
підтримка і укріплення здоров'я може проходити успішно та ефективно лише
в умовах організації здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це
комплекс оздоровчих заходів, які забезпечують гармонійний розвиток,
зміцнення здоров'я, а також підвищують продуктивність праці. А досягти
цього можна з допомогою фізичного виховання, що виступає основою і
рушійною силою формування здорового способу життя [1] .
Фізична культура, на думку А.В. Царика, об'єднує багато компонентів:
культуру рухової активності, загартування, дихання, харчування, масаж,
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медитація. Також до сприятливих чинників здоров’я, які є складовими
здорового способу життя належать: оптимальний режим життя, збалансоване
харчування,
правила особистої гігієни, відсутність шкідливих звичок
позитивні емоції, високий рівень загартованості організму [2, с.158].
У студентів, які активно й систематично відвідують заняття з фізичного
виховання, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується
впевненість у поведінці та рівень дотримання норм здорового способу життя.
Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров'я, підвищують нервовопсихічну стійкість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову
працездатність.
Важливим етапом в житті молоді є соціально-психологічна адаптація
особистості в студентське середовище, прийняття його цінностей, норм,
стандартів поведінки. Дидактична адаптація розглядається як підвищення
рівня логічної і інтелектуальної готовності студента до особливостей
навчання. Низький рівень цієї готовності на початку призводить до психічної
втоми, ослаблення пам’яті, мислення. Цю думку підтвердили дані
опитування студентів першокурсників, які характеризують основні причини
проблем навчання: необхідність організації самостійної роботи - 31%
опитаних, зміна у контролі за успішністю - 28,3%, зміна системи навчання 16,1%, перехід на лекційні форми навчання - 15,9% , необхідність
конспектування лекції- 12,5% тощо.
Професійна адаптація включає ідентифікацію самого студента з
обраною спеціальністю, з соціальним запитом та завданням. Серед засобів
адаптації до умов навчання у вищій школі значне місце належить фізичній
культурі. Успішність дидактичної адаптації
через фізичні вправи
забезпечується такою організацією життєдіяльності, яка сприяє
встановленню здорового способу життя, збереженню фізичного та
соціального здоров’я. В повній мірі це належить і до формування
професійної працездатності студентів, оздоровленню умов навчальної праці,
регулюванню психоемоційного стану, керування ним. Пізнавальна активність
студентів розвивається засобами фізичної культури через вдосконалення
відчуття, сприйняття інформації , уваги, пам’яті [3].
У дослідженнях С. М. Канішевського, Є. А. Захаріної відзначається
незадовільний стан здоров'я студентської молоді. Близько 90% студентів
мають відхилення у стані здоров'я, понад 50% – незадовільну фізичну
підготовленість, близько 70% дорослого населення – низький і нижче
середнього рівень фізичного здоров'я, у тому числі у віці 16–19 років – 61%,
20–29 років – 67,2% .Серед студентів як молодших, так і старших курсів
зустрічається несерйозне відношення до стану свого здоров`я, рівня своєї
фізичної підготовленості, небажання застосовувати засоби фізичної культури
і спорту у повсякденному житті. Виявлено, що основними причинами такого
ставлення до занять фізичними вправами у студентів є:
- зниження рівня здоров’я студентів;
- шкідливі звички;
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- нестача часу для підготовки до інших видів занять;
- відсутність бажання займатись фізичною культурою;
- неналежні умови для занять фізичною культурою [2, с.158].
Уважне ставлення до свого здоров'я необхідно активно виховувати в
студентські роки. Проте нерідко студенти порушують елементарні правила
гігієни, режиму харчування, сну. Так, 27% студентів, що живуть в
гуртожитку, ідуть на заняття без сніданку. Сон у 87% студентів, що живуть в
гуртожитку, затягується до 1-2 години ночі. Таким чином працездатність
понижується на 7-18% у порівнянні із нормальним сном. До 59% студентів
починають самопідготовку в період від 20 до 24 год. 62% студентів бувають
на свіжому повітрі менше 30 хв. в день, 29% - до 1 години, коли фізіологічна
норма становить 2 години в день. До різних процедур, спрямованих на
загартування організму, прибігають тільки 2% студентів. Тому спалахи
інфекційних захворювань в осінньо-зимовий та зимово-весняний період
охоплюють до 80% студентів. Заняття фізичною культурою і спортом ще
недостатньо популярне серед студентів [3].
Отже, заняття фізичними вправами, активний руховий режим мають
велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного та
фізичного розвитку студентської молоді. Однак фізичне виховання, на жаль,
не досить популярне серед студентства, що необхідно виправляти в
найближчому майбутньому.
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МЕТАФІЗИЧНІ ВИМІРИ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
Людина − найбільша таємниця буття, над якою билися кращі розуми
людства. Розгадка цієї таємниці − головна справа людини, в порівнянні з
яким всі інші справи і проблеми здаються дрібницями. Хто зуміє все
розповісти про себе, опише весь Всесвіт, вважав Р. Декарт [1]. Саме тому
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людина повинна пізнати саму себе, зробити себе мірилом усіх життєвих
цінностей, дати їм оцінку відповідно до своєї сутності, влаштувати світ
справді по-людськи, згідно зі своєю природою. Метафізика людини як
онтологія людського існування є вектором вирішення всіх проблем –
онтологічних, аксіологічних, праксеологічних тощо, тобто такого існування,
яке забуте, покинуте, порушене, неавтентичне, несамодіяльне.
Метафізика − широке поняття, що має в філософії кілька значень − від
значення гранично широкого сенсу самої філософії до значення загального
методу, протилежного діалектиці. Термін «метафізика» буквально з грецької
мови означає «після фізики». Це філософське вчення граничних принципів
буття, культури і пізнання; специфічний філософський спосіб
світорозуміння, те, що задає філософський вимір світу і людини. Метафізика
багато в чому являє характер умовності філософського мислення, що
визнається багатьма філософами.
Як відомо, поняття «метафізика» спочатку було використано для назви
збірки книг Аристотеля, які Андроник Родоський зібрав і розташував «після»
(«мета») «Фізики» і назвав «Метафізикою». Згодом термін «метафізика» в
філософії став позначати ту предметну реальність, яка аналізується
Аристотелем в книгах, позначених як «Метафізика». Це питання так званої
«першої філософії», а саме суще як таке, що існує в цілому, а також вищі
принципи, першопричини і початку сущого. Вони і стали традиційно
визначатися як предмет метафізики [2].
Людина – це цілісність, «світ усередені нас» і «людина всередині світу»;
людина – це світ, а світ – це людина; це оволодіння мистецтвом життя.
Система особистісних смислів зумовлюється ціннісними орієнтаціями, які
складають смисл життя. Бути особистістю – бути стурбованою проблемами
людського існування: «хто є я»?, «що я повинен?», «на що я можу
надіятися?». Саме відповідь на ці питання можна знайти в метафізиці
людини.
Метафізиці людини початку XXІ століття характерні два принципи:
1. Меліоризм як тенденція до покращення і перетворення світу, в якому
О. Введенський вбачав особливе розуміння смислу життя, подолання
крайнощів песимізму й оптимізму.
2. Антропологізм, або тенденція до виправлення і вдосконалення
людської природи, пізнання таємниці людини, її смертності та безсмертя.
Меліоризм та антропологізм – це граничні світоглядні універсали, які
сприяють розумінню і осягненню духовності, усвідомленню автентичних
духовних національних ідеалів [3].
Одухотворена таємниця майбутнього, мабуть, у тому, щоб гармонія
стала головною ланкою в житті людей в усіх її гранях: у взаєминах людини з
собою, людини з суспільством; людини з природою та іншими людьми.
Творцем і носієм майбутнього цивілізованого суспільства повинна стати
особистість, здатна подолати етнічну та соціальну замкнутість, а отже, здатна
жити у ритмі тисячоліть.
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Таким чином, метафізичні виміри людського буття спрямовані на те,
щоб осягнути кризове існування людини, проблеми зруйнованості
особистості та свідомості, необхідності перебудови своєї сутності згідно з
ідеалами істини, добра, краси. Самопізнання шляхів вибору індивідом себе
як суб’єкта моральної, естетичної і духовної дії, націленості на вищі
«метабуттєві»
цінності
життя
становить
процес
самореалізації,
самоудосконалення, самотворчості, який робить місточок від процесів
матеріального самоствердження у бутті кризового соціуму до духовних
вищих екзистенційних станів.
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РОЛЬ МОЛОДІ В РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ
АСПЕКТ
Молодь - це соціально-демографічна група, що переживає період
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутніх змін.
Молодь має рухомі межі свого віку, вони залежать від соціальноекономічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя.
Молодь як особлива соціальна група постійно знаходиться у процесі
досліджень соціологів, оскільки, саме вона є чуйним індикатором змін, що
відбуваються, і визначає в цілому потенціал розвитку суспільства. Від того,
наскільки вивчений світ цінностей сучасної молоді, її установки, життєві
плани, багато в чому залежить ефективність заходів, що розробляються у
області освіти, у сфері праці і зайнятості. Не зрозумівши молоді даного
суспільства, не можна визначити його загальних суперечностей і проблем, а
тим більше, розкрити майбутнє суспільство.
Суспільні проблеми по суті багато в чому беруть свій початок від молоді
і в цьому сенсі є молодіжними. Це означає, що дослідження молоді поза
суспільством в цілому є абстрактним, неповним і багато в чому безглуздим.
На цій підставі, на жаль, існує помилка, що жодних особливих проблем
молоді не існує, є проблеми суспільства, і їх треба вирішувати. Якщо ми
вирішимо проблеми суспільства - вирішимо і проблеми молоді.
Суттєвою рисою молоді є те, що значна її частина не має власного
соціального статусу, перебуває на стадії "статусного мораторію",
характеризується або попереднім соціальним статусом, тобто соціальним
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положенням батьків, або своїм майбутнім статусом, пов'язаним із
професійною підготовкою. Молодь входить у життя в умовах уже чинних
соціальних інститутів, які не завжди відповідають її потребам, що
призводить до виникнення криз і конфліктів.
Важливим питанням є визначення вікових параметрів молоді. Вони
залежать як від історичних особливостей, традицій, так і від рівня соціальноекономічного розвитку країни:
• нижня межа визначається біологічною, статевою зрілістю;
• верхня - визначається з огляду на юридичне повноліття, закінчення
навчання, здобуття професії, одруження та набуття економічної
незалежності.
Як специфічна соціально-демографічна група суспільства — молодь
визначається не лише віковими межами, а й тим, яке місце вона посідає в
соціальній структурі суспільства, а також особливостями соціального
розвитку. Молоді притаманні основні та другорядні особливості. До
основних належать: фізіологічні, психологічні, вікові й соціальні
характеристики. Другорядні пов'язані з основними і виявляються залежно від
суспільно-корисної діяльності, місця проживання, соціального статусу
людини тощо.
У житті молодої людини умовно можна виділити три основних періоди:
• період пошуку - коли молода людина сама для себе визначає та
приймає рішення стосовно навчання і сфери професійної діяльності;
• період інтеграції в суспільство - пов'язаний із першими роками
професійної діяльності;
• період інтенсивної творчості та продуктивної діяльності.
Незважаючи на те, що в сучасному суспільстві значно розширилися
можливості для власного самовизначення й індивідуального розвитку,
молодь як була, так і залишається найбільш вразливою, незахищеною
частиною суспільства.
Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою
суспільства, з другого - усе більше страждає від невирішеності своїх
специфічних проблем. Досить важливим фактором, який деформує
свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку суспільства. Молодь є
частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв'язків і відносин,
однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку
суспільства. Це визначає суперечності, котрі існують на рівні молодьсуспільство.
Найбільш суттєві з них такі:
• рівень освіти та матеріальний стан молоді;
• потяг до знань і необхідність працювати;
• прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків;
• професійний статус і потреби сучасного ринку праці;
• бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь у
прийнятті управлінських рішень.
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Специфічні функції молоді в суспільстві:
• функція відтворення - полягає в збереженні та відтворенні на більш
високому рівні всієї системи суспільних відносин;
• трансляційна - це передавання наступним поколінням знань, досвіду,
традицій і цінностей;
• інноваційна - полягає у творчому розвитку, вдосконаленні всього, що
створено попередніми поколіннями.
Таким чином, хотілося відзначити, що простір для самореалізації молоді
величезна, і який напрямок обере молода людина залежить тільки від неї
особисто: від її життєвих цінностей, рівня виховання, освіти і культури, а
також від того середовища в якому вона живе, розвивається та формується як
особистість.
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ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ
Впродовж останніх років зростає роль іноземних інвестицій в
економічному розвитку України. Це пов’язано з тим, що наша держава
набирає великі темпи розвитку економіки, про це свідчить той факт, що різке
нарощування присутності іноземного капіталу в економіці України, яке мало
місце протягом останніх років, актуалізувало проблеми впливу підприємств з
іноземним капіталом на якість зовнішньо-торговельного обороту України та
реалізацію позитивного потенціалу вітчизняної економіки в міжнародному
співробітництві. У сучасних умовах іноземні інвестиції виступають
найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи,
структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного
прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності. Саме
тому питання іноземного інвестування в Україні є дуже актуальним [1, с.24].
На сьогоднішній день питаннями, які стосуються вирішення проблем
залучення іноземних інвестицій в економіку України, досліджують багато
науковців, зокрема, такі як: Драган І. В. [1], Косак В. [6], Дука А. П. [5],
Гринів Т. Т. [3] та інші.
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Відповідно до ЗУ «Про режим іноземного інвестування» іноземними
інвестиціями є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти
інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту
[2]. Обсяг
інвестицій в економіку України у 2013-2016 роки не має чіткої тенденції до
зростання. Найбільшого значення показник набув у 2015 році – 5100 млн.
дол, а найменшого у 2016 році – 3694 млн. дол. (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг інвестицій в економіку України у 2013-2016 рр. [3, с.72]
Оскільки, інвестиційна діяльність пов’язана з певним ризиком для
іноземного інвестора, тому обсяг іноземних інвестицій значною мірою
залежить від ефективності правових гарантій, передбачених у національному
законодавстві. З метою забезпечення сприятливого та стабільного
інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту
інвестицій. Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані
або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.
Правові гарантії захисту іноземних інвестицій відповідно до ЗУ «Про режим
іноземного інвестування» поділяються на: гарантії від зміни законодавства;
гарантії від примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів
та їх посадових осіб; компенсації і відшкодування збитків іноземним
інвесторам; гарантії у разі припинення інвестиційної діяльності; гарантії
переказу доходів, прибутків та інших сум у зв’язку із іноземними
інвестиціями [2].
Нестабільність українського законодавства є однією із проблем
залучення іноземних інвестицій в економіку України. Дуже важливе
значення в правовому захисті іноземних інвестицій має гарантія переказу за
кордон прибутків, отриманих іноземним інвестором у ході здійснення
інвестиційної діяльності на території іншої держави. Порядок переказу за
кордон прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення
іноземних інвестицій, визначається Національним банком України. НБУ
розробив Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, яке
затверджене Постановою Правління Національного банку України від 10
серпня 2005 року [4]. Проблема вільного переказу капіталів і переміщення
отриманих доходів з території однієї держави на територію іншої в першу
чергу стосується безперешкодного вивозу поточних доходів інвестора;
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коштів, що виникають при ліквідації чи припиненні інвестиційної діяльності,
частковому або повному продажу капіталовкладень; компенсації,
одержуваної інвестором у випадку вилучення його власності; будь-яких
інших платежів у зв’язку з капіталовкладеннями. Таким чином,
удосконалення системи правових гарантій захисту іноземних інвестицій
сприятиме залученню іноземних інвестицій в економіку України.
Основними чинниками, які негативно впливають на процесс іноземного
інвестування є: нестабільне законодавство; високий рівень інфляції;
невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий
оперативний зв’язок України з іншими країнами; відсутність чіткої
державної стратегії щодо заохочення інвестицій; значний податковий і
адміністративний тиск; нестабільність фінансової системи України; високий
рівень корумпованості та бюрократизму в органах державної влади;
нерівномірність іноземного інвестування у регіони країни; складність
реєстраційних, ліцензійних, сертифікаційних та митних процедур.
Реєстрація іноземних інвестицій згідно із встановленими процедурами триває
місяцями [5, c.125].
Основними напрямами вирішення проблем іноземного інвестування є:
створення стабільної податкової системи, яка б забезпечувала достатній
обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування
економіки, створення умов для подальшого інтегрування України до світової
економіки; стимулювання довгострокового банківського кредитування;
розвиток фондового ринку; забезпечення прозорої діяльності інститутів
спільного інвестування; запровадження спеціального режиму інвестування на
територіях з несприятливими соціально-економічними умовами; залучення
інвестицій у пріоритетні галузі виробництва; впровадження економічного
механізму страхування ризиків іноземного інвестування; забезпечення
стабільності законодавства у сфері інвестування і оподаткування; розвиток
інфраструктури; боротьба з інфляцією; надання додаткових пільг іноземному
інвестору для заохочення його діяльності в Україні через прийняття окремих
національних правових актів та інші [3, c.72].
На підставі викладеного раніше варто зазначити, що питання залучення
та використання іноземних інвестицій в економіку України постає дуже
гостро. Україна зацікавлена у залученні і оптимальному використанні
іноземних інвестицій, однак для цього необхідно створити ефективну
систему державного регулювання інвестиційної діяльності. Вирішення
данного питання повинно стати пріоритетним, адже від ефективності
інвестиційної політики залежить стан виробництва, положення та рівень
технічного оснащення основних фондів підприємств народного господарства,
можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних та
екологічних проблем. Інвестиції являються основою для розвитку економіки.
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
У сьогоденних умовах розвитку інформаційного суспільства роль
інформації є більше, ніж очевидною: вона постає основою при прийнятті
будь-яких рішень, виконанні завдань. Формування інформації як ресурсу,
створення ринку інформаційних продуктів і послуг, окрім того, спричинило
до того, що інформаційний сектор економіки у генезисі суспільства почав
займати одне з найпомітніших місць.
Вивчення місця й ролі інформації у розвитку економіки традиційно
досліджується великою кількістю науковців. Так, вивченням ринків з
асиметричною інформацією свого часу займалися нобелівські лауреати
Дж. Стигліц, М. Спенс, Дж. Акерлоф, теоретичні аспекти функціонування
ринку інформаційних ресурсів аналізували В. Глушков, О. Чубукова,
В. Іванова, А. Бала шов, ін. Та, з огляду на зростаючу актуальність проблеми,
продовження наукових пошуків залишається на часі.
Безперечно, аби говорити про роль та місце інформації в сучасній
економіці, потрібно, перш за все, чітко означити зміст самого поняття. Та, що
прикметно, інформація є абстрактним поняттям, яке може трактуватися
доволі неоднаково, залежно, так би мовити, від контексту. Так, інформація є
загальнонауковим поняттям, але його трактування науковцями досі
залишається доволі неоднаковим. Загальноприйнятого визначення, разом з
тим, не існує [1, с. 860].
В Україні вся діяльність, пов'язана зі сферою інформації, регулюється
серйозною юридичною базою. Згідно ст. 39 Закону України "Про
інформацію", ціни і ціноутворення на інформаційну продукцію та
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інформаційні послуги встановлюються договорами, за винятком випадків,
передбачених Законом. У процесі формування цін на інформаційні товари і
послуги кожен виробник враховує цілий комплекс ціноутворюючих
чинників: унікальність власних товарів і послуг, платоспроможність
споживачів інформації (потенційних користувачів), структуру ринку даного
продукту тощо. Це означає, що інформація є своєрідним товаром, який
продається та купується на відповідному ринку [3, c. 14].
В умовах сучасного науково-технічного прогресу значне місце посідає
дослідження інформатизації економіки. Вперше термін було введено на
початку ХХ століття, де він набув великої популярності.
Процес перетворення інформації в економічний ресурс першочергового
значення фахівці називають інформатизацією економіки. Його основою є
бурхливий розвиток комп'ютеризації всіх галузей господарської діяльності,
масове застосування телекомунікацій та інших сучасних засобів зв'язку,
використання новітніх інформаційних технологій в освітній галузі тощо. Все
це забезпечує суспільству принципово нові можливості економічного
розвитку, значне зростання продуктивності праці, вирішення комплексу
соціальних та економічних проблем і, в кінцевому результаті, становлення
нового типу економічних відносин. Таким чином, інформацію в цілому
можна розглядати як один із найважливіших ресурсів розвитку суспільства
разом ресурсами матеріальними, енергетичними та людськими [2, c.124].
Важливим поняттям для виявлення сутності інформації та
інформаційних послуг і продуктів в умовах ринкової економіки виступає
поняття корисного ефекту праці. Так, К. Маркс використав це поняття для
позначення речей і дій, які не можуть виступати продуктами, товарами або
послугами, оскільки за своїми властивостями не відповідають таким вимогам
до продукту і товару, як однорідність, масовість і відтворюваність, або такій
вимозі до послуги, як націленість на виробництво додаткової вартості. Ці
речі і дії набувають ринкову форму товару або послуги завдяки ціні, але від
цього власне товаром або послугою не стають.
Інформацією або інтелектуальним продуктом, продуктом духовного чи
нематеріального виробництва, а також інформаційним продуктом і послугою
називається корисний ефект праці у вигляді речі або дії, які:
1) призначені їх виробником для доставки певного знання одержувачу;
2) здатні поповнити знання останнього без проведення їм якихось
спеціальних додаткових дій, тобто читанням, спостереженням, слуханням.
Важливим джерелом інформації для просування товарів на ринок
можуть слугувати реклама, виставки та конференції [4, c. 84]. Серед
основних засобів ринку ІПП реклама займає найвищу позицію. Реклама – це
безособова форма комунікації, яка здійснюється за допомогою платних
засобів інформації від імені підприємства [5, с. 228].
Таким чином, ринок інформаційних послуг на сьогодні є одним із
ключових елементів економіки будь-якої держави. Його формування є
процесом доволі складним, адже майже повністю змінює виробництво, обіг
та споживанні інформації. Окрім того, на нього суттєво впливає політична та
соціально-економічна ситуація.
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В Україні, зауважимо, на сьогодні наявні всі умови, необхідні для того,
аби ринок інформаційних послуг успішно функціонував. Разом з тим, аби
активізувати його розвиток необхідною є відповідна політика з боку
держави. Йдеться, зокрема, про активізацію молоді та науковців до розвитку
інформаційного ринку, в тому числі шляхом внесення пропозицій щодо
вирішення наявних у цій царині проблем.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ У ВНЗ
З метою успішного подолання труднощів, пов’язаних із переходом
молоді до незвичних умов навчання у ВНЗ, порівняно з навчанням у школі
(збільшення інформаційного навантаження, зміна побутових умов, перехід на
інший режим праці та відпочинку, тощо), особливого значення набуває
проблема підвищення адаптаційних можливостей організму молодої людини
засобами фізичного виховання.
Роль фізичного виховання у ВНЗ зростає у зв’язку з науково-технічним
прогресом, що викликає появу нових, усе більше складних видів діяльності,
розширює творчі можливості людини й у той же час висуває серйозні
вимоги, головним чином, до її психологічних властивостей.
У системі фізичного виховання гімнастика посідає провідне місце, як
основний засіб і метод виховання людини, за допомогою якої вирішуються
різні завдання: зміцнення здоров’я, підвищення розумової та фізичної
працездатності, зміцнення імунітету та покращення постави. Гімнастика є
також основним засобом розвитку рухових якостей та координаційних
здібностей людини.
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Завдяки широким можливостям гімнастики у розв’язанні різних
педагогічних і оздоровчо-гігієнічних завдань, вона застосовується в усіх
ланках системи фізичного виховання. Існує декілька різновидів гімнастики:
оздоровча, спортивна, художня, атлетична, а також сучасні види
гімнастики.
Спортивна гімнастика є найбільш розповсюдженим видом спорту,
популярність якої забезпечується використанням інноваційних вправ, які
сприяють загартуванню характеру. Цей вид гімнастики удосконалює
координацію рухів, рухові навички та морально-вольові якості до рівня
майстерності.
Основний зміст спортивної гімнастики складається із різних видів
багатоборств. Чоловіче багатоборство передбачає виконання вільних вправ,
вправ на коні, брусах, перекладині, кільцях і опорних стрибків; жіноче вільних вправ, вправ на колоді, брусах різної висоти, опорних стрибків. Ці
вправи гімнастичного багатоборства в даний час входять в програму
міжнародних змагань: Олімпійських ігор, Першостей світу, Чемпіонатів
Європи. Значна частина цих вправ використовується для загальної фізичної
підготовки гімнастів. Особливе місце в спортивній гімнастиці займають
акробатичні та хореографічні вправи, які є цінним засобом загальної та
спеціальної технічної підготовки гімнаста.
Художня гімнастика – жіночий вид спорту, основним завданням якого
є
оволодіння спеціальними руховими навичками без предметів і з
предметами (обруч, скакалка, м'яч, булави, стрічка тощо). Її відмінною
особливістю є виконанні вправ під музичний супровід. Більшість рухів
художньої гімнастики запозичено з вільних вправ спортивної гімнастики і з
найпростіших акробатичних вправ. Сучасний арсенал вправ розширюється
специфічними, властивими тільки цьому виду гімнастики, формами рухів,
особливо це стосується вправ з предметами. Всі рухи, які застосовуються в
художній гімнастиці, характеризуються цілісністю, логічністю їх зв'язок
між собою та динамічністю виконання. Більшість з них має танцювальний
характер. Засоби, що застосовуються на заняттях художньою гімнастикою,
форма, зміст навчального процесу та вимоги, які пред'являються на
змаганнях, сприяють естетичному вихованню.
Одним із засобів фізичного виховання, який широко застосовується у
ВНЗ є атлетична гімнастика. Такий вид гімнастики ще називають силовою,
тому що вона спрямована на збільшення м’язової сили, статичної і силової
витривалості та збільшення м’язового компоненту маси тіла. Всі вправи
виконуються з використанням гантель, гирь, спортивних тренажерів
повторним методом та методом колового тренування.
Різновидом сучасної гімнастики є повітряна гімнастика на полотнах,
заняття якою вимагає певної точності і концентрації. Це надзвичайний вид
спорту, в якому людина фізично вдосконалюється та розкриває свою
індивідуальність. Такі заняття сприяють вихованню волі, наполегливості,
цілеспрямованості та впевненості у своїх можливостях.
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Вправи з повітряної гімнастики виконуються на снарядах, що підвішені
у повітрі за допомогою тросів або інших кріпильних пристосувань.
Специфіка жанру, заснована на демонстрації незвичайних навичок
володіння своїм тілом і вимагає відсутності відчуття страху. Фізичні
вправи, що виконуються у повітрі включають в себе три групи елементів:
прийоми піднімання на полотна, варіанти вузлів та обриви. Крім того,
можливі варіанти роботи, як з вільними полотнами, так із полотнами,
зав'язаними у вузол, що дозволяє надати їм подібність гойдалки. З огляду на
те, що вправи з повітряної гімнастики виконуються в специфічних умовах,
спортсменам, що займаються таким видом рухової діяльності, необхідно
досконало володіти такими фізичними якостями як: сила; спритність;
гнучкість; силова статична, силова динамічна, та загальна витривалості.
Отже, у системі фізичного виховання ВНЗ гімнастика посідає одне з
провідних місць, як засіб всебічної фізичної підготовки, розвитку рухових
навичок і здібностей. Це система спеціально підібраних фізичних вправ та
методичних прийомів, що застосовуються з метою зміцнення здоров'я,
гармонійного фізичного розвитку і вдосконалення рухових якостей людини.
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ІСТОРИЧНА РОЛЬ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Молодь як «майбутнє нації» у всі часи представляла собою особливу
цінність для суспільства. Вона займає важливе місце в соціальних
відносинах, виробництві матеріальних і духовних благ. Положенная молоді
в суспільстві і ступінь її участі у розвитку соціального середовища залежить
як від держави, так і від власної активної життєвої позиції.
Політична культура впливає не тільки на процеси в політичній системі,
але й впливає на українську молодь. Активним чинником демократизації
політичного процесу є свідома молодь, яка знає свої права і вміє їх
відстоювати, як показали події революції на граніті, помаранчевої революції
та майдану.
Революція на граніті.
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2 жовтня 1990 року, у Києві на майдані Незалежності (тоді – площі
Жовтневої революції) студенти розбили наметове містечко й оголосили
політичне голодування. Більшість становила молодь із Києва, Львова та
Дніпропетровська. На їх підтримку почали страйкувати студенти всіх
вищих навчальних закладів Києва, а також учні технікумів, ПТУ і
старшокласники. Студентські акції протесту пройшли і в обласних центрах,
зокрема Луганську та Львові, утім, вони були не такими масовими. Київ
масово набрякав солідарністю. Кияни весь час приходили на Майдан,
приносили квіти. Студенти лежали на розкладачках, а довкола них – всюди
квіти.
Учасники голодування висунули політичні вимоги, серед яких
відставка Голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола, відмова
республіканського керівництва від підписання нового Союзного договору,
перевибори Верховної Ради УРСР і головне молодь хотіла щоб українські
хлопці служили в армії на своїй території. В ті дні у високих кабінетах
обговорювалася можливість застосування сили проти голодувальників, та
на прямі репресії, з огляду на підтримку студентів з боку киян, можновладці
не наважилися.
Після прийняття постанови ВР УРСР щодо врахування вимог студентів
- голодувальників 17 жовтня 1990 року Революція на граніті успішно
завершилася. Українське керівництво на чолі з Леонідом Кравчуком пішло
на поступки учасникам акції, і 23 жовтня Верховна Рада УРСР ухвалила
рішення про скасування 6-ї статті Конституції про керівну роль партії, а
також прийняла відставку Масола.
Помаранчева революція.
Шлях до компромісу через демонстрацію народної волі — це єдиний
шлях, що допоможе нам знайти вихід із цього конфлікту. Таким чином,
Комітет національного порятунку повідомляє про загальнонаціональний
політичний страйк.
Організацію студентського бунту проти уряду Януковича "НУ"
доручила своїй молодіжці - коаліції молоді "Наша Україна", в яку входить
26 молодіжних організацій, а саме активісти молодіжних інціатив
«Студентська хвиля», «Пора!», «Студент обирає вільно!», «Знаю!» та ін.
були на передовій і барикадах революції. А фактичними речниками
революції стали молоді журналісти, яким набридло брехати власному
народу і які розпочали боротьбу за свободу слова, що стало на сьогодні чи
не єдиним завоюванням Майдану.
В навчальних закладах 1-4 рівня акредитації та випускних класах
загальноосвітніх шкіл по всій території України почали поширювати
листівки під гаслом: "Студенти! Влада проводить над нами експеримент!".
Ударом уряду по українському студентству "Наша Україна" називає те, що
Кабмін підтримав законопроект №3323 нардепа-"трудовика" Олександра
Єдіна, в якому пропонується скасувати норму, відповідно до якої не менше
51% студентів у державних вузах навчаються безкоштовно. На думку
"нашоукраїнців", тим самим чиновники хочуть, щоб всі студенти платили за
освіту.
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Коаліція молоді "Нашої України" впевнена, що студенти її
підтримають, тому що після того, як їх правильно поінформують, вони
зрозуміють, що влада працює проти них. Усе це дало свій результат, на
Майдан вийшли не лише люди старшого й середнього віку, а й молодь, зі
своїми вимогами до влади. Революція була без жертв.
Помаранчева революція не змінила ні політичного режиму, ні
соціального ладу в Україні. Змінилися люди, але визначальні правила
залишилися. Десятиліття, яке минуло відтоді, не пройшло намарно, і це
вселяє надію, що суспільство таки змусить політиків «грати за правилами».
Політична культура української молоді після Помаранчевої революції
набула нових рис. Загалом молодь стурбована станом суспільнополітичного життя в Україні, цікавиться проблемами політики, але
простежується поверховість, епізодичність звернення до політичних
проблем, недооцінювання політичного чинника, як чинника виникнення і
розв’язання соціально-політичних конфліктів.
Революція гідності.
В українських козацько-християнських селах Подніпров'я і козацькохристиянських селах майданом традиційно називалась площа біля церкви в
центрі села, де збирались люди для спілкування, вирішення громадських і
приватних ділових справ і розваг.
Є́вромайда́н (також Є́врореволю́ція, Революція гідності) —
національно-патріотичні протестні акції в Україні, передусім, проти
корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також
на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.
У перші дні протестів громадські активісти не охоче пускали політиків
до мікрофона. Навіть народилося гасло “Майдан без політиків!”. Але після
трагічного побиття студентів, що сталося в ніч з 30 листопада на 1 грудня,
громадські активісти зрозуміли, що без підтримки політичних партій
ефективно протистояти владі не вдасться. Саме після силового розгону
студентів протестні акції набули масового характеру і переросли з про
європейських на антиурядові, антивладні. На мітинги почали виходити
сотні тисяч українців І кожного разу кількість людей на майданах по всій
країні зростала. Але, попри це, основною рушійною силою на Майдані була
молодь і студентство. 18-20-річні студенти, за кілька місяців Майдану
подорослішали на кілька років. Революція гідності, без сумніву, змінили
країну. Але вона змінила і кожного.
Студентство, яке було мотором протестних акцій, змусило змінюватися
усе суспільство. Саме молодь розбудила країну, саме вона стала
каталізатором Майдану. І саме на ній лежить найбільша відповідальність за
майбутнє країні.
Не мало було і жертв. Значна частина Небесної сотні - це люди до 30
років. А смертей на Майдані було у рази більше. Полічити бодай приблизну
кількість поранених і хворих унаслідок участі в протестах – завдання
найменш реальне з усіх. Хтось самостійно звернувся до лікарів й одужав
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раніше, ніж почали складатися списки потерпілих; когось активісти забрали
додому й виходжували там поза будь-якими обліками. Хтось узагалі не
звертався до медиків, попри серйозні проблеми. Серед найпоширеніших
травм – втрата одного ока чи обох, обмороження (одному постраждалому
довелося ампутувати обидві ноги), роздроблені кістки, черепно-мозкові
травми, опіки.
І вже зараз значна частина молоді захищає цілісність України на Сході.
Таким чином без підвищення рівня політичної активності громадян
(зокрема молоді) ні вивести економіку з кризи, ні закласти основи правової
держави і громадянського суспільства неможливо. Без сприйняття молоддю
демократичних ідеалів не може бути й мови про становлення в її
середовищі нового типу політичної культури, орієнтованої на створення
демократичного суспільства в незалежній Україні.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДЕРЖАВНА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ :
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ТА СВІТОВА ПРАКТИКА
Хоча державна політика стосовно молоді в багатьох країнах починає
функціонувати, починаючи із середини минулого століття, наприкінці ХХ –
на початку ХХІ ст. з'явилася потреба у розробці й реалізації принципово
нової державної молодіжної політики, зокрема й в Україні. Чинниками, які
зумовили її розробку були наступні: ускладнення життя, вплив
глобалізаційних процесів на розвиток і взаємини між державами,
загострення багатьох соціально-економічних, політичних і духовних
процесів, криза духовних ідеалів громадян у країнах перехідного періоду
тощо [5, с. 10].
Спрямованість державної молодіжної політики в конкретній державі
значною мірою залежить від особливостей її політичного і соціальноекономічного розвитку, тому на сьогодні в світі існує декілька моделей
державної молодіжної політики. Домінуючих, серед них, виходячи з
кількості країн, де вони функціонують, є дві : неоконсервативна (США),
коли держава найперше надає соціальну допомогу тим категоріям і групам
молоді, що її потребують, і соціал-демократичну (в переважній більшості
країн Європи), де держава практично бере на себе відповідальність за
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розв’язання майже всіх проблем молоді. Характерною особливістю
молодіжної політики в європейських країнах є те, що вона здебільшого
реалізується у трьох напрямах. Тобто, держава, її органи розв’язують
актуальні проблеми молоді в соціально-економічній, культурно-духовній
сфері та у сфері молодіжного руху. У багатьох країнах молодіжна політика
реалізується завдяки відповідним державним і регіональним програмам,
ґрунтується на створенні певних гарантій, умов для розвитку й
самореалізації молоді [4].
За своєю структурою державна молодіжна політика більшості країн
світу є трирівневою та проводиться на державному, регіональному й
місцевому рівнях. При цьому брати активну участь у розробці молодіжної
політики має й сама молодь, яка чітко повинна формулювати пріоритетні
напрямки цієї політики [3].
Молодіжна державна політика незалежної України фактично почала
формуватися ще в останнє десятиліття існування колишнього Радянського
Союзу. Зокрема, у квітні 1991 р. був прийнятий закон «Про загальні засади
державної молодіжної політики в СРСР» [2, с. 12]. Але ще до прийняття
цього документа в колишніх союзних республіках, у т.ч і в УРСР, уже
здійснювалась велика підготовча робота з розробки молодіжного
законодавства.
Першим законодавчим актом нової державної молодіжної політики в
незалежній Україні стала Декларація про загальні засади державної
молодіжної політики в Україні, прийнята Верховною Радою України
15 грудня 1992 р. [1]. У Декларації розкрито зміст поняття «державна
молодіжна політика». Вона визначається як «системна діяльності держави у
відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в
законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення
соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та
гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального,
фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних
інтересах, так і в інтересах України». Документ також визначив суб’єкти
такої політики. Сучасні дослідники молодіжного руху, зокрема Н.
Лук’янова, звертають увагу на той факт, що проголошення державної
незалежності України відбулося саме тоді, коли створення інститутів
державної молодіжної політики було фактично розпочато. З літа 1991 року
вже існували Міністерство України у справах молоді та спорту і його
відомчий Український науково-дослідний інститут проблем молоді, на який
було покладено завдання подальшої розробки законодавчої бази та
організаційно-методичних
засад
практичної
реалізації
державної
молодіжної політики [4].
В Україні на сьогодні реалізується соціалдемократична модель державної молодіжної політики. За роки незалежності
в державі було прийнято більше 30 законодавчих актів, спрямованих на
реалізацію цієї політики. Враховуючи важливу роль молоді у розбудові
незалежної України, група народних депутатів спільно з Міністерством
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молоді та спорту, розробили новий проект закону «Про молодь». Він був
презентований 24 листопада 2016 р. міністром молоді та спорту країни
І. Ждановим. Незабаром проект закону буде внесено на розгляд Верховної
Ради України. Головна ідея закону – жодного рішення для молоді без
молоді. Для її втілення, щоб молодь могла реально впливати на рішення і
реалізувати свої ідеї, передбачено створення спеціальних інституцій, які
братимуть безпосередню участь у виробленні молодіжної політики. Закон,
на думку його розробників, здатен суттєво змінити молодіжну політику
України в бік її ефективності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕДОСКОНАЛІСТЬ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ОДНА З
ГОЛОВНИХ ПРИЧИН ПОВІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ
ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Дана тема є досить актуальною, особливо в сучасних умовах розвитку
України. Туризм є важливим елементом економіки і державної політики в
багатьох країнах. Однак, туризм в Україні не посідає значного місця в
економічній і соціальній структурі суспільства, що не в останню чергу
спричинено недосконалістю його нормативно-правової бази. А тому
актуальним є створення ефективної системи законодавства, здатної
забезпечити регулювання суспільних відносин у сфері туризму.
Метою статті є аналіз сучасного стану розвитку туризму, правової
системи в туристичній галузі України, її недосконалості та шляхів
вирішення.
285

Питання правової основи туризму в Україні розглядали багато
українських правознавців та науковців: В. В. Александров, В. І. Биркович,
І. В. Валентюк, С. О. Дітковська, В. Ф. Кифяк. Я б хотіла звернути увагу на
думки віце-президента з правових питань Всеукраїнської громадської
організації – Туристичної асоціації України – Опанасюк Наталії
Анатоліївни. Вона стверджує, що сьогодні створена певна нормативноправова база, яка передбачає впорядкування складного й багатогранного
явища туризм: Конституція України, Господарський кодекс України,
Цивільний кодекс України, Закони України «Про туризм», «Про порядок
виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», «Про правовий
статус іноземних громадян та осіб без громадянства», «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про страхування», з
питань оподаткування, інше поточне законодавство України, а також
міжнародно-правові акти в сфері туризму [3].
На даний час туризм лишається важливим соціально-економічним
явищем в світі. Для багатьох країн він є однією з провідних галузей
економіки і надійним джерелом поповнення бюджету. До таких країн могла
б відноситись і Україна, але через відсутність системи управління в
туристичній сфері і, можливо, не досить великого бажання органів влади в
розвитку туризму, вона є не досить активним учасником туристичної
діяльності в світі. Так, звичайно, наша країна є як експортером, так і
імпортером туристів, але ці потоки є не досить значними порівняно з
іншими.
За даними Всесвітньої туристичної організації у 2015 р. Україну
відвідало 12,428 тис. чол. (1,082 млн. дол. надходження до держ. бюджету),
тоді як в 2010 р. – 21,203 тис. чол. (3,788 млн. дол. надходження до
держ. бюджету) [2]. Таке зменшення кількості туристів можна пояснити
безліччю обставин починаючи від нерозвиненої туристичної індустрії і
закінчуючи політичною ситуацією, але основна причина, на мою думку,
полягає в недосконалій правовій системі в галузі туризму України.
В 1995 р. Верховною Радою України було прийнято базовий Закон
України «Про туризм» і це вважається першим серйозним кроком
українського законодавства у регулюванні таких специфічних відносин, як
туристичні. В ньому було забезпечено реалізацію одного з основних
загальнолюдських природних прав: право на свободу пересування, право
покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою
країну (ст. 13) як суб’єктивного права людини на туризм. Основи сучасного
правового регулювання туристичної діяльності в Україні закладені Законом
України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» від 19
листопада 2003 р. [1]. Проте, відразу слід зазничити, що закон має низку
суттєвих недоліків, які гальмують розвиток вітчизняного ринку
туристичних послуг:а) надмірне та необґрунтоване втручання держави в
підприємницьку діяльність; б) обмеженість прав і свобод туристичного
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підприємництва; в) порушення принципу свободи договору; г) серйозні
перешкоди на шляху розвитку малого та середнього підприємництва в
туризмі; д) е сприяє створенню якісного комплексного національного
туристичного продукту і застосування положення Закону про «виключну
туроператорську діяльність», яке забороняє туроператорам провадити
діяльність в інших секторах туристичної галузі; е) не досить велика увага на
забезпечення безпеки туристів.
Але, в будь-якому випадку, наявність закону не повністю гарантує
виконання і регулювання туристичної діяльності. Тому важливим є також
наявність органу виконавчої влади. За період незалежності України
змінилось дванадцять центральних органів виконавчої влади з туризму
України. Така постійна зміна органів, які б мали відповідати за туризм, не
може свідчити про постійний його розвиток, адже кожен новий керівник та
зміна стратегій не може цьому сприяти [4].
Сучасний розвиток туризму в Україні показує, що ефективність
державного регулювання туристичної сфери перш за все визначається
досконалістю нормативно-правовової бази. Підтвердженням цього є слова
відомого фахівця з державного регулювання туристичної сфери
В. І. Цибуха: «Від стану правового забезпечення в Україні в цілому і
правового забезпечення функціонування туристичної індустрії зокрема
залежить і існування туризму в Україні» [5].
Взагалі, в рамках року сталого розвитку туризму, заснованого
Генеральною асамблеєю ООН, Україна також оголошує 2017 рік – роком
туризму. За цей рік планується створити чітку концепцію для сталого
туризму, ділитися з громадськістю всією необхідною інформацією, а крім
цього і залучати до співпраці безліч зарубіжних партнерів. Позитивних
зрушень можна досягти при правильній організації діяльності, а також
сприяти цьому буде те, що цього року в Україні буде проходити Пісенний
конкурс Євробачення. Це означає збільшення як внутрішніх, так і іноземних
туристів; розвиток інфраструктури та внесення змін до законодавства. Така
можливість розвитку туризму вже була, коли проходив чемпіонат Європи з
футболу 2012. Але тоді не всі можливості були використані і після його
закінчення майже ніяких зрушень не відбулось [7].
Отже, підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що сучасна
нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів
господарювання на ринку туристичних послуг України, не є досконалою
через суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної
туристичної політики. Через низку причин, Україна не може конкурувати з
іншими країнами. І основною з них є недосконалість державної туристичної
політики. На даний час необхідним є внесення певних змін і доповнень до
загального і спеціального законодавства України про туризм, прийняття
додаткових законодавчих та регулятивних актів, спрямованих на
стимулювання діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування. Слід сконцентрувати увагу на створенні умов,
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сприятливих для розвитку вітчизняного туристичного бізнесу, а також на
запровадженні реальних економічних механізмів стимулювання розвитку
туристичної галузі. Потрібно зробити все можливе для адаптації
туристичного законодавства України до директив і стандартів ЄС.
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Науковий керівник: Грушко Ж.В., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ,
ОРГАНІЗАЦІЙ : ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
У Господарському кодексі України (далі – ГК України) зазначено
поняття «суб’єкт господарювання», під яким розуміють учасників
господарських відносин, що реалізують господарську компетенцію та
несуть відповідальність в межах їхнього відокремленого майна, окрім
випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до ГК України займатися господарською діяльністю та
діяльністю, що пов’язана з господарською, можуть юридичні особи, фізичні
особи-підприємці, органи державної влади,
органи місцевого
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самоврядування, що зареєстровані у порядку, визначеному законом.
Порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання регламентовано
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань». До юридичних осіб
відносяться підприємства, установи та організації. Більшість населення
України не розрізняють ці види між собою. Однак суттєві відмінності між
ними є, на які ми звернемо увагу в даній роботі.
Так, підприємство – це самостійний суб'єкт господарювання, створений
компетентним органом державної влади або органом місцевого
самоврядування, або іншими суб'єктами з метою отримання прибутку та
задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення
виробничої,
науково-дослідної,
торговельної,
іншої
господарської діяльності в порядку, передбаченому ст. 62 ГК України та
іншими законами [1]. Підприємство є основною ланкою економіки будьякої країни. Кожне підприємство має вплив на багатство усієї країни,
оскільки воно становить виробничо-технологічну, організаційну та
економічну єдність, якому притаманні такі ознаки: 1) проведення
підприємницької діяльності, тобто самостійна, ініціативна, систематична
діяльність з виготовлення та реалізації товару, виконання робіт чи надання
послуг з метою отримання прибутку; 2) права юридичної особи; 3)
володіння певної самостійності у прийнятті господарських рішень; 4)
єдність і цілісність майнового комплексу, зазвичай, із замкненою
технологічною структурою.
Що ж стосується установи як суб’єкта господарювання. Установа –
некомерційна організація, створена для виконання завдань, пов’язаних із
соціально-культурною, просвітницькою, освітньою та іншою діяльністю, що
не припускає безпосередньо заробітку грошей. Засновником установи
зазвичай виступає держава або орган місцевого самоврядування, тому
форма власності установи буде або державною, або приватною.
З огляду на зазначене, підприємство та установа мають мету здійснення
їхньої діяльності [2]. Підприємство може займатися виключно
комерційною, прибутковою діяльністю, а на меті установ є підвищення
добробуту громадян, просвітництво, лікування, освіту та інше, тобто
функції некомерційного характеру. Наведемо декілька прикладів установ:
дитячі будинки, позашкільні заклади, вищі навчальні заклади,
фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси, бібліотеки,
музеї, виставки і тому подібне.
Під організацією розуміють об’єднання людей і ресурсів, створене для
виконання тих чи інших завдань, задоволення інтересів і потреб людей.
Розподіл ролей та обов’язків може бути лише формальним, тобто
зазначеним в установчих документах. Організації, як і інші юридичні особи,
потребують здійснення держаної реєстрації. Як правило, відомості про них
вносяться до Єдиного державного реєстру громадських об’єднань.
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Головною відмінністю установи від організації є засновник.
Засновником організації на відміну від установи є фізичні особи, юридичні
особи, тобто суб’єкти приватного права. До того ж організація має
багатовекторну діяльність, їхні напрямки можуть бути різні: охорона
здоров'я, спорт, освіта, захист незахищених верств населення тощо. У свою
чергу установа виконує лише одну функцію: освітню, або, контрольну,
культурну тощо. Важливо звернути увагу на те, що як установи, так і
організації, як правило, здійснюють некомерційну господарську діяльність,
на відміну від підприємств, основна мета діяльності яких отримання
прибутку.
За результатами дослідження можемо навести порівняльну таблицю
(таб.1):
Таблиця 1
Порівняльна характеристика юридичних осіб як суб’єктів
господарювання
Ознака
1. Мета діяльності

2. Засновники

3. Правові підстави
діяльності

Вид господарської організації
Підприємство
Установа
Прибуток
Просвітництво,
освіта, допомога,
лікування тощо. Лише
одна мета діяльності.
Суб’єкти
приватного
права (фізичні
особи,
юридичні
особи)
Установчі
документи
(статут,
засновницький
договір)

Суб’єкти публічного
права (органи
державної влади,
органи місцевого
самоврядування)
Установчі документи
(статут, положення)

Організація
Просвітництво,
допомога, освіта,
лікування тощо.
Одночасно декілька
цілей роботи.
Суб’єкти приватного
права (фізичні особи,
юридичні особи)

Установчі документи
(статут, положення)

Таким чином, між юридичними особами як суб’єктами господарювання
є суттєві відмінності, що впливають на характер, мету, види та способи
діяльності підприємств, установ та організацій. Враховуючи специфіку
діяльності кожного з цих суб’єктів, особа може вибрати більш оптимальну
та результативну форму здійснення господарської діяльності.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УКРАЇНІ
Зважаючи на той факт, що безробіття як в соціальному, так і в
економічному плані створює низку проблем, зокрема, скорочення
купівельної спроможності населення, зменшення податкових надходжень до
бюджету, поширення депресивних настроїв тощо, його дослідження є
актуальним та своєчасним для будь-якої держави, України в тому числі.
Вкрай важливим, разом із тим, є вивчення проблем, пов’язаних із
безробіттям молодого населення, адже саме воно перебуває в центрі
міжнародних, соціальних, економічних і політичних подій та є рушійною
силою сучасного світу. Завдяки високому інтелектуальному потенціалу,
мобільності та гнучкості молоді люди мають можливість впливати на
суспільний прогрес, визначаючи майбутнє суспільства, держави та
світового співтовариства. Загострюється проблема молоді, зазвичай, під час
кризових періодів розвитку суспільства.
Питаннями безробіття молоді займалися багато вчених, у тому числі
Д. Богиня, О. Грішнова, А. Колот, Е. Лібанова, М. Мутяк, В. Покрищук,
Г. Радіонова, А. Янішевська [1]. Наукові розвідки, як відомо,
продовжуються.
Сучасний стан ринку праці в Україні характеризується наявністю
комплексу проблем, найважливішими з-поміж яких є:
• незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили;
• велика середня тривалість безробіття;
• наявність вимушеної неповної зайнятості;
• труднощі з працевлаштуванням окремих груп населення (жінки,
молодь, сільське населення, інваліди);
• неналежний рівень оплати праці.
Ринок праці в Україні, окрім того, характерний триваючим зменшенням
кількості зайнятих та середньооблікової кількості штатних працівників,
збільшенням обсягів вимушеної неповної зайнятості, невпинно
скорочується попит на робочу силу та зростає навантаження на одне робоче
місце [2].
Молодь, яка в зв’язку з недостатньою низьким рівнем професійної
підготовки та (або) відсутністю досвіду практичної роботи на ринку праці є
найменш конкурентоспроможною, відчуває з працевлаштуванням найбільші
труднощі. Про це, зокрема, свідчать дані Таблиці 1. Так, в Україні
найбільший відсоток безробітних серед населення працездатного віку
припадає на осіб 15-24 років: станом на 31.03.2017.
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Таблиця 1
Рівень безробіття населення за статтю та віковими групами[3]
15–24

25–29

За віковими групами, років
30–34
35-39
40–49

50–59

60–70
0,1

Все
населення

23,0

11,7

8,9

8,0

7,7

7,3

жінки

21,5

10,2

7,6

7,0

6,3

5,2

чоловіки

24,0

12,8

10,0

8,9

9,1

9,3

0,2

Задля вирішення означеної проблеми, керівництвом держави започаткова
реалізація програми „Молодь України”, розрахована на 2016-2020 рр. та
покликана забезпечити створення сприятливих умов для розвитку і
самореалізації молоді, в тому числі формування її громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості.
З метою долучення до реалізації Програми дедалі ширшого кола осіб з
ініціативи Центру „Розвиток КСВ” та за підтримки Міністерства молоді та
спорту України 17 березня 2016 р. відбулось підписання Українського Пакту
заради молоді – 2020, який є продовженням європейської ініціативи і
передбачає сприяння створенню як мінімум 100 партнерських проектів між
бізнесом та освітнім сектором та забезпечення молодих людей 10 000 місць
для стажування та першого робочого місця [4].
Ряд
механізмів,
спрямованих
на
стимулювання
зайнятості
та самозайнятості молоді, підвищення її професійного рівня, розширення
можливостей
для
їх
працевлаштування
та
підвищення
конкурентоспроможності, передбачено Законом України „Про зайнятість
населення”, зокрема:
- відповідно до Ст. 14 Закону, молодь, яка закінчила або припинила
навчання у вищих навчальних закладах і вперше приймається на роботу, має
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
- з метою стимулювання роботодавців, які працевлаштовують на нові
робочі місця строком не менше, ніж на два роки громадян, що мають
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі молодь, яка
закінчила або припинила навчання у вищих навчальних закладах і вперше
приймається на роботу за направленням територіальних органів державної
служби зайнятості, передбачено щомісячну компенсацію роботодавцям
фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за працевлаштовану особу;
- здійснення стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних
навчальних закладів за професією, за якою здобувається освіта, на
підприємствах, в установах та організаціях із зазначенням про це відповідного
запису до трудової книжки стажиста;
- безоплатне надання соціальних послуг, зокрема інформаційноконсультативних,
профорієнтаційних, професійної
підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації, безоплатне надання послуг для
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відкриття власної справи, фінансової підтримки самозайнятості та реалізації
підприємницької ініціативи тощо [4].
Отже, проблеми безробіття серед молоді, характерні багатьом державам
світового співтовариства, не менш актуальними є також і для України. Задля їх
вирішення у функціонування ринку праці втручається держава, застосовуючи
відповідні засоби та методи впливу. Від ефективності останніх, як розуміємо,
залежить, чи буде вирішена проблема і, якщо так, то яким чином та якою
ціною.
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ВПЛИВ КОНФУЦІАНСТВА В КОНТЕКСТІ ПОЗИТИВНОГО
ЧИННИКА НА ТРАДИЦІЇ КИТАЮ
Китай - країна стародавньої історії, культури, філософії; одне з
найдавніших цивілізацій, яка тисячоліття й зберегла, попри всі катаклізми,
свою цілісність і своєрідність. Загальні духовні цінності сучасного Китаю,
склалися під впливом багатьох народів, загалом Східної Азії. Важливим
моментом історії є зародження та розвиток Конфуціанства.
Конфуціанство – це релігійне вчення, засноване Конфуцієм. Згідно
ідеології, необхідно зберігати минуле, й розвивати все найкраще з нього, бо
це ключ до сучасного та майбутнього. Конфуцій був впевнений, що людям
необхідно йти шляхом природи, адже тільки так досягається гармонія з
іншими людьми та світом в цілому – це головна ціль в житті людини[1].
Безперечно Конфуціанство може впливати на сучасний Китай як
негативно та і позитивно. В якості позитивних чинників впливу виступає
релігійне вчення.
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Релігійне вчення Конфуція надалo унікальний вплив на китайську
націю. Конфуціанство – це не просто релігія, а ще це й різні сфери у житті
китайського суспільства, такі як економіка, політика, соціальні процеси,
філософія: все те, що вплинуло на розвиток китайської цивілізації і
збереження консервативних традицій протягом більше двох тисяч років.
Очевидно, важливо зберігати ідеологічне забезпечення сучасних реформ
в Китаї: за допомогою конфуціанських положень уряд може зберегти
соціально-психологічну стабільність, патріотичні настрої, гарантувати
поступовість і поетапність змін для досягнення певних цілей. В даному
випадку ідеологія здатна виступати в якості двигуна реформ; вона також
еволюціонує в процесі перетворень, що дозволило Китаю не тільки вийти з
міжнародної ізоляції і отримати можливість розвитку співробітництва з
іншими країнами, але і досягти високих темпів економічного зростання.
Щодо духовних цінностей сучасного Китаю, на які вплинуло
Конфуціанство, можна розділити на культи.
Перший культ – культ предків. Значно змінивши зміст і форми цього
культу, відомого в своїх основних рисах майже всім народам («Шануй батька
і матір свою», - сказано в Біблії), конфуціанство додало йому глибокий
сенс символу соціального порядку і перетворило його в найперший обов'язок
кожного китайця, універсальну і загальну норму поведінки. Саме з цією
метою Конфуцій розробив учення про сяо, синівської шанобливості
Сяо, на думку Конфуція - це основа гуманності. Людина грамотна,
освічена, гуманна, повинна бути шанобливою до своїх предків. Сенс сяо, за
тлумаченням Лицзи - служити батькам дотримання традицій поховання,
вшановувати їх пам’ять. Таким чином, шанобливий син повинен все життя
віддано піклуватися про батьків, прислужувати і догоджати їм. Навіть при
обставинах, коли батько є злодієм, вбивцею, син зобов'язаний лише смиренно
перестерігати батька, принижено просити його повернутися на шлях чесноти.
У середньовічному Китаї вважалося нормальним і навіть заохочувалося
законом, що син не сміє свідчити проти батька, що знову таки сходило від
Конфуція, який одного разу в полеміці заявив, що прямота і чесність не в
тому, щоб зрадити батька, а в тому, щоб покрити його, навіть якщо він
«украв барана».
Культ синів шанобливості з часом досяг у Китаї загального визнання,
став нормою життя, а видатні приклади сяо, зібрані в збірці «24 прикладу
сяо», перетворилися на об'єкт захоплення і наслідування. Ось декілька
зразків сяо з цього збірника: бідняк, який продав сина, щоб нагодувати
вмираючу з голоду мати, знаходить в городі судину із золотом і написом «за
твоє сяо»; восьмирічний хлопчина в літні ночі не відганяє від себе комарів нехай вони краще жалять його , а то ж стануть турбувати його батьків;
шанобливий син в голодний рік відрізав від себе шматок тіла, щоб зварити
бульйон для знесиленого батька; доброчесний ханьский імператор Венді під
час трирічної хвороби матері не відходив від її ложа, особисто готував їй їжу
і пробував все призначалися їй ліки[2].
Другий культ – культ сім’ї та клану.
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Конфуціанський культ предків і норми сяо сприяли розквіту культу сім'ї
і клану. Сім'я вважалася серцевиною суспільства, інтереси сім'ї набагато
перевершували інтереси окремо взятої особистості, яка розглядалася лише в
аспекті сім'ї, крізь призму її вічних - від далеких предків до далеким
нащадкам - інтересів. Сина-підлітка одружували, дочку видавали заміж лише
за вибором і рішенням батьків, адже це вважалося настільки нормальним і
природним, що проблема любові при цьому зовсім не вставала. Любов,
знаходилася на нижчому рівні від інтересів сім'ї, що вважалися категорією
високого морального боргу - «і». Любов могла прийти після шлюбу, могла і
не приходити зовсім. Але це ніколи не заважало нормальному існуванню
сім'ї і виконанню подружжям свого усвідомленого соціально-сімейного
обов'язку, який виражався все ж таки в дотриманні інтересів сім'ї, тобто у
народженні дітей, перш за все синів, покликаних продовжити рід, зміцнити
позиції сім'ї у віках.
Звідси постійна тенденція до зростання сім'ї. Велика нерозчленована
сім'я
існувала і до Конфуція, але переважно серед знаті.
Конфуціанство своїм культом предків і сяо створило додаткові стимули для її
небувалого розквіту: при наявності хоча б більш-менш сприятливих
економічних
можливостей
прагнення
до
спільного
проживання
близьких родичів ставало вирішальним. У результаті великі сім'ї, що
включали в себе кілька дружин і наложниць глави сім'ї, чимале число
одружених синів, безліч внуків та інших родичів і домочадців, стали досить
поширеним явищем протягом всієї історії Китаю. Такі сім'ї ділилися
лише після смерті батька, а то й обох батьків. Старший син займав місце
голови сім'ї та отримував велику частку спадщини, в тому числі і будинок з
храмом предків, тоді як інша частина загального майна ділилася порівну між
усіма іншими синами. Всі нові сім'ї засновані молодшими братами, протягом
тривалого часу продовжували знаходитися в залежності від старшого брата,
що був тепер главою основної лінії культу, загального від усього клану.
Члени потужного розгалуженого клану родичів, що виникають, міцно
трималися один за одного і населяли часом все село, особливо на півдні
країни, де клани бували найбільш сильні[2].
Таким чином, можемо констатувати, що Конфуціанство зіграло
величезну роль у розвитку Китаю і китайського народу. Найбільший вплив
на духовні цінності сучасного Китаю мали культи конфуціанства. Культ сім'ї
і клану, тримав багатьох не споріднених людей у відносинах близьких до
родинних. Це здійснювалося завдяки повазі до старших. Також на нашу
думку з цим культом пов'язано й те, що Китай в даний час займає домінантну
позицію за чисельністю населення серед всіх найбільших країн.
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УКРАЇНІ
Ринок праці – це система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею і
продажем трудових послуг працівників. На сьогоднішній день стан ринку
праці є далеким від досконалості та характерний низкою проблем, у тому
числі анексією Криму та бойовими діями в Луганській та Донецькій областях,
що спричинили значні втрати трудових ресурсів. Окрім того, на окупованих
територіях зазнали руйнації або знищення підприємства, відповідно
працівники втратили робочі місця, посилилася внутрішня міграція. Остання
внесла додаткове навантаження на ринок праці центральних та західних
регіонів України, що суттєво вплинуло на рівень безробіття. відчутною також
є тенденція працевлаштування українців закордоном: спеціалісти з України
користуються там великим попитом, адже мають, як правило, високу
кваліфікацію та невисокий рівень фінансових очікувань. Так, кількість осіб,
зареєстрованих в службі зайнятості як такі, що шукають роботу, наприкінці
2016 р. стабілізувалася на рівні 20 %, при цьому відчутною виявилася
диференціація по областях: від 8-10 % в м. Києві, Чернівецькій, Харківській
областях, до 30-40 % у Волинській, Житомирській, Закарпатській, ІваноФранківській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській,
Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях [5].
Прикметно, що останні сім років в Україні внаслідок високої соціальної
напруженості спостерігається тенденція до поступового зменшення
економічно активної частини населення (рис. 1).
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Рис.1 Економічно активне населення в Україні у 2013-2016 рр.
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Як бачимо з рис. 1, чисельність економічно активного населення упродовж
аналізованого періоду суттєво скоротилася. Так, якщо в 2013 р. економічно
активне населення у віці 15-70 років становило 20 824,6 осіб, то вже у 2016 р.
його чисельність скоротилася до 17 955,1 осіб. Працездатного населення в
2013 р. спостерігалось 19 399,7 осіб, а в 2016 р. економічно-активне
населення становило 17 303,6 осіб [1].
Спостерігаючи статистику, очевидним видається скорочення зайнятості
та зростання безробіття (табл. 1). Як бачимо, найбільший рівень безробіття в
Україні був зафіксований у 2014 р., найменший – у 2013 р.
Таблиця 1
Показники зайнятості в Україні 2013-2016 рр.
Рік

зайняте населення

2013
2014
2015
2016

у віці
років
19 314,2
18 073,3
16 443,2
16 276,9

15-70 працездатного
віку
17 889,4
17 188,1
15 742,0
15 626,1

безробітне
населення
(за
методологією МОП)
у віці 15-70 працездатного віку
років
1 510,4
1 510,3
1 847,6
1 847,1
1 654,7
1 654,0
1 678,2
1 677,5

Основними причинами безробіття в Україні, на наше переконання, є
наступні:
- політичні та економічні події, що відбуваються в країні та в світі;
- невідповідність системи підготовки фахівців потребам ринку праці;
- низький рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці;
- нераціональна структура галузевої зайнятості, істотне перевищення
пропозиції робочої сили над попитом;
- незадоволеність працівниками умовами праці;
- обмежені можливості кар’єрного зростання, відсутність перспектив і
можливостей поліпшення кваліфікації [4].
Задля подолання негативних тенденцій, характерних ринку праці
України, державі необхідно:
• розробити механізми збільшення масштабів та розширення напрямів
освіти дорослого населення, своєчасної підготовки та перепідготовки
зайнятої робочої сили;
• забезпечити спрямовування частини коштів, виділених на професійну
освіту, на її модернізацію, належне технологічне оснащення і забезпечення
методично-навчальною літературою;
• забезпечити безпосередній зв'язок між стандартами оплати праці та
освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників;
• запровадити багатоканальне фінансування професійної освіти;
• забезпечити трансформацію професійно-технічної освіти, належну її
відповідність потребам ринку праці;
• істотно
збільшити
масштаби
професійної
підготовки
та
перепідготовки безробітних;
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• направляти осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію якомога
раніше;
• формувати державне замовлення на підготовку робочої сили,
спираючись на результати прогнозу потреби економіки країни в робочій силі
за професіями, і на тендерних засадах розміщувати замовлення у навчальних
закладах (вищих та середніх) [3].
Як відомо, починаючи з 1 квітня 2017 р. мінімальний розмір допомоги
по безробіттю для застрахованих осіб, зазначених у частині першій ст. 22
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття», підвищився на 120 грн. та склав 1280 грн. Ця норма
встановлена
постановою
правління
Фонду
загальнообов’язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття від
19.01.2017 № 132 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю», та має
на меті поліпшення рівня матеріального забезпечення безробітних громадян
[2].
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Анастасія Щур
Науковий керівник: Штифурак В. Є., д.пед.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
У ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ
Останнім часом в соціопсихологічних дослідженнях особлива увага
приділяється гендерним аспектам побудови кар'єри. Основні гендерні
стереотипи, що стосуються побудови кар'єри, пов'язані з статеворольовою
соціалізацією та соціальними стереотипами.
Соціологічні дослідження Державного комітету статистики України, а
саме проект "Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні"
показали, що жінки не менше чоловіків зацікавлені в просуванні по службі і
підвищенні свого освітнього рівня, не менше орієнтуються на престиж,
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заробітну плату; володіють не меншим почуттям відповідальності. Основна
мета дослідження - оцінити національну базу гендерної статистики з погляду
її відповідності потребам національних користувачів та рекомендаціям
міжнародних організацій. Здійсненню жіночої кар'єри об'єктивно заважає
природна біологічна роль жінки, пов'язана з необхідністю суміщення
службових, подружніх і батьківських функцій. Тому не викликає подиву той
факт, що жінки, яким вдається зробити кар'єру і домогтися керівної посади,
переважно залишаються самотніми і відчувають сильне фізичне і психічне
напруження та відчуття провини.
Проблемою гендерних відмінностей займались і займаються багато
відомих західних та українських психологів і соціологів, таких як Л.Колберг,
Е.Маккобі, К.Джеклін, А.Ерхард, С.Бем, Н.Смелзер, І.Кленіна, М.Арутунян,
М.Баскова, Н.Лавриненко, Т.Гурко та інші.
Відзначається, що чоловіки виявляють інтерес до таких професій, які
пов'язані з пригодами, вимагають здійснення подвигів, фізичної напруги. Вони
віддають перевагу роботі поза приміщенням, пов'язаної з механізмами та
інструментами, виявляють інтерес до науки, фізичним явищам і винаходам.
Жінки, навпаки, схильні до професій, пов'язаних з естетикою, з сидячою
роботою в приміщенні, з наданням допомоги потребуючим і беззахисним.
Менша зайнятість жінок у традиційно чоловічих професіях обумовлена
тією обставиною, що їх не беруть на роботу, вважаючи менш цінними
працівниками в порівнянні з чоловіками. Але в той же час, дискримінації за
статевою ознакою при прийомі на роботу зазнають і чоловіки, якщо вони
влаштовуються на «жіночі » посади [1, c. 42].
Свою професійну діяльність чоловіки і жінки сприймають по-різному,
вбачаючи в ній джерело задоволення різних потреб. Що ж до професійної
кар'єри, то жінки влаштовують її значно пізніше, ніж чоловіки.
Прихильники традиційних поглядів на лідерство сприймають жіноккерівників менш компетентними у порівнянні з чоловіками, але також і багато
жінок не вважають себе здатними бути керівниками вищої ланки.
Найчастіше, в досягненні високого рівня професіоналізму жінкам заважає
наявність сім'ї та дітей. Жінки користуються своїм умінням спілкуватися і
керують не так, як чоловіки. Основною характеристикою «жіночого» стилю
управління та прийняття рішень є активна взаємодія з підлеглими, яких
запрошують до участі в управлінні фірмою, з якими діляться владою та
інформацією, у яких пробуджують інтерес до виконуваної роботи.
Сьогодні гендерні відносини в суспільстві зазнають серйозних змін, проте
деякі старі правила, міфи і стереотипи поведінки продовжують впливати на
світосприйняття. Гендерні стереотипи дуже сильні і приймаються навіть тими
групами, щодо яких вони створені. Існуючі стереотипні уявлення щодо
жіночності і мужності досить близькі в різних культурах. Стереотипи рано
засвоюються і змінюються з великими труднощами. Існує безліч забобонів
щодо жінок, які часто погіршують результати їх діяльності [2, c. 50].
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З точки зору якості управління, ніякої різниці між керівниками-жінками
та керівниками-чоловіками не існує. Відмінності між двома жінкамикерівниками в стилі і якості управління можуть бути значно більше, ніж
відмінності між керівником-жінкою і керівником-чоловіком. Говорити про
відмінності в стилі прийняття рішень чоловіків або жінків можна тільки
статистично [3, c. 350].
Жінки-управлінці в складних, кризових ситуаціях демонструють більшу
гнучкість і стійкість до стресів. Це суперечить сформованим у суспільстві
стереотипам сприйняття чоловічої сили. У складній ситуації чоловіки частіше
схильні впадати в депресію і відчай, ніж жінки. З іншого боку, якщо кризи
немає і «все добре», чоловік управлінець скоріше ускладнить ситуацію, почне
впроваджувати зміни, ризикувати. У цьому відношенні чоловіки більшою
мірою стратеги, а жінки - тактики, швидше і гнучкіше реагують на зміни
оперативної ситуації.
У дослідженні вивчалась також думка чоловіків щодо жінок-керівників та
їх здатності приймати рішення. Трохи більше половини голосів набрала точка
зору, згідно якої жінка повинна брати участь в управлінні нарівні з чоловіком;
7% вважають, що жінок не повинно бути на керівних постах; 25% - що серед
керівників жінок має бути меншість; 17% - що жінок несправедливо обходять
при призначенні на керівні посади. Головними причинами нерівного участі
чоловіків і жінок у системі управління опитаних чоловіків вважають, що жінки
перевантажені домашніми справами (60%), що вони самі менше прагнуть до
керівної роботи (11%) і що у жінок менше здібностей до керівництва (10%)
[4, c. 162].
Отже, можна стверджувати, що сьогодні жінка у сфері суспільної праці
займає дуже високу частку і, якби всі жінки стали домогосподарками,
суспільство, навряд чи без них обійшлося. Безсумнівним є і той факт, що в
сім'ях, де жінка є домогосподаркою за власним вибором, а не вимушено (по
безробіттю, бажанням чоловіка), в будинку, зазвичай чисто, організовано
нормальне харчування, діти, і дошкільнята та школярі перебувають під
наглядом і в навчальній, і в поведінкової розвивальної діяльності. Кар’єрноорієнтовані жінки характеризуються більш позитивним самоставленням, ніж
сімейно-орієнтовані, більше вірять у власні сили, здібності, можливості
контролювати власне життя, здатні відкидати сумніви; володіють чіткими
уявленнями про свої позитивні якості і недоліки. Натомість сімейноорієнтовані жінки найчастіше схвалюють себе, свої вчинки, цікавляться
власним внутрішнім світом і впевнені у тому, що вони цікаві оточуючим
людям, орієнтуються в оцінці власної особистості на думки інших людей.
Судячи з усього, жінка сама повинна робити свій усвідомлений вибір професійна діяльність або роль берегині домашнього вогнища.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КАР’ЄРНІ ДОМАГАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
Кар’єра, як і будь-який інший об’єкт, розвивається під прямим або
непрямим впливом певних факторів. Залежно від розвитку суспільства група
факторів, що впливають на розвиток кар’єри, видозмінюється й
розширюється, саме тому постає необхідність у їх аналізі.
Під факторами кар’єри слід розуміти найбільш істотні обставини, що
виступають як рушійні сили, причини процесу трудового переміщення.
Первісною умовою для розвитку кар’єри була наявність власності (на працю,
на засоби виробництва). До появи штучних ознак поділу людей при розподілі
людей тільки за природними ознаками (стать, вік, зріст, колір очей) говорити
про кар’єру і соціальний статус було ще рано. З появою прибавочного
продукту, власності виникають контури соціальної ієрархії, соціальні статуси.
На перших етапах розвитку суспільства великий вплив на розвиток кар’єри
робить спадковий соціальний статус.
Фактори професійної кар’єри не залишаються поза увагою науковців.
Дослідження даних аспектів здійснюють такі вчені як: Калмик В., Вудкок М.,
Андрєєв В., Лукашевич М., Френсіс Д., Заславська Т., Оксамитна С., Козіна І.,
Готліб Г., Семенова В. та ін.
Термін "кар’єра" (від франц. carriere та італ. сarriera – біг) у загальному
розумінні означає успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової
та іншої діяльності. [1]
Головні фактори, що впливають на планування кар’єри наведено в
табл. 1.
Таблиця 1
Фактори, що впливають на планування кар’єри працівника
Зовнішні фактори впливу
урядові вимоги;
економічні умови;
конкуренція;
склад трудових ресурсів;
місцезнаходження підприємства.

Внутрішні фактори впливу
цілі підприємства;
організаційний стиль;
професійний характер роботи;
технологічні умови;
досвід та стиль керівника.

301

Успішність кар'єри опосередкована також соціально-демографічними
характеристиками особистості (стать, вік), її соціально-психологічними
ознаками, ціннісними орієнтаціями на просування чи на стабілізацію
досягнутого статусу.
На формування трудової кар'єри можуть впливати і випадкові фактори
(родинні зв'язки, стосунки з керівниками, збіг обставин, суб'єктивні думки
окремих осіб та ін.).
Багато дослідників трудової кар'єри виокремлюють такі групи факторів:
- об'єктивні - пов'язані з науково-технічними та соціально-економічними
умовами;
- суб'єктивні - пов'язані з перебудовою інтересів працівника, зміною його
орієнтації і власне ухваленням рішення про зміну місця;
- характерологічні - пов'язані зі стійкими властивостями особистості,
підготовленістю і схильністю її до зміни діяльності.
Деякі дослідники об'єднують фактори кар'єри в чотири групи:
- соціально-професійні фактори (загальні та спеціальні знання,
кваліфікація, виробничі успіхи, професійні здібності);
- особисті якості (працездатність, трудова й соціальна активність,
орієнтація та установки, соціально-психологічні властивості);
- випадкові (вдалий збіг обставин, походження, добрі стосунки з
керівництвом);
- демографічні фактори (стать, вік, природні дані). [2]
Спільним для обох підходів є виокремлення об'єктивних факторів —
можливостей, що надаються суспільством, і суб'єктивних, пов'язаних з
обставинами життя конкретного індивіда — його здібностями, рисами
характеру, здоров'ям, сімейним станом та ін.
Варто зазначити, що кожен із факторів по-своєму впливає на швидкість
ділової кар'єри та її темп. Крім того, інтенсивність і пріоритети факторів є
різними на різних етапах кар'єри.
Поряд зі стимулюючими факторами кар’єри виділяють деякі фактори її
гальмування, що можуть сповільнити розвиток процесу аж до його зупинки,
зміни напрямків та ін. [3] Класифікація факторів гальмування кар’єрного
розвитку працівника наведена у табл. 2.
Таблиця 2
Фактори гальмування кар’єрного розвитку працівника
За характером впливу
стимулювання;
сили опору.

За природою походження

За часом дії

фізичні;

стійкі;

психологічні;

короткострокові;
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За даними таблиці 2 можна констатувати, що фактори стримування
мають індивідуальне походження й визначаються недостатністю внутрішніх
ресурсів і способів їх мобілізації: низький рівень потреб; слабкість мотивів;
нестача знань та досвіду; хвороба; порушення вольової сфери; застій у
загальному розвитку.
Сили опору діють від зовнішнього джерела — середовища діяльності.
Вони можуть бути як відповідь на кар’єрну активність, бути наслідком гострої
кар’єрної конкуренції, жорсткого порядку просування, вільних обмежень,
дисбалансу у системі інтересів працівника й організації.
За природою походження фактори гальмування можуть бути: фізичні,
психологічні та соціальні.
До фізичних відносяться ті, що обумовлені станом організму, – дефекти
органів чуттів, мови, зовнішності, низька працездатність у зв’язку з хворобою.
Психологічні фактори пов’язані з вимогами суб’єкта кар’єри відносно
себе та оточення, станом нерішучості, боязливості, страху, проблемами
інтелекту.
Фактори соціальної природи обумовлені дезорганізаціями на різних рівнях
соціального устрою: політичному (переваги політичної орієнтації); державному
(низький престиж професії); організаційно-адміністративному (відсутність
чітких правил призначення на посаду); правовому (правова незахищеність
посади та працівників); економічному (відсутність матеріальних стимулів);
неформально-груповому (напруженість у відносинах). [4]
За часом дії фактори гальмування можуть бути: короткострокові, стійкі,
постійно діючі.
Короткострокові – це стомлення, гостре захворювання. Стійкі фактори –
це дезорганізація в роботі з кадрами, економічні перепади, порушення
традицій та ін. Фактори постійної дії – це вікові зміни.
До гальмуючих факторів можна віднести фактори змішаного типу – це
спади та піднесення активності. Глибина цих перепадів може сприяти руху і,
навпаки, гальмувати кар’єрний процес. Наслідком дії факторів гальмування є
кар’єрна криза, застій у кар’єрі та кар’єрне скидання.
Зазначені тенденції впливу факторів на трудову кар´єру стосуються і
сучасної ділової кар´єри. Проте в їхній оцінці необхідно враховувати зміни в
змісті як діяльності, так і самих факторів. [2] Фактори, що впливають на
управлінську діяльність, які у своїх дослідженнях виділяють М. Вудкок і Д.
Френсис, наведено в табл. 3.
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Таблиця 3
Фактори, що впливають на управлінську діяльність та на кар’єру
керівників
Фактор
Стреси, тиск і невизначеність;
Ерозія традиційних цінностей;
Наявність великої можливості
вибору;
Нездатність організаційних систем
забезпечити всі можливості для
навчання, необхідні сучасному
керівникові;
Обмеженість засобів вирішення
проблем;
Постійна боротьба за ринки збуту;
Ускладнення традиційних
ієрархічних відносин;
Невідповідність традиційних шкіл і
методів управління вимогам
сьогодення;
Великі витрати і труднощі, пов´язані
з використанням найманих
робітників;
Зростання масштабів змін;
Складні проблеми;

Шляхи подолання
сучасним менеджерам необхідно вміло й
ефективно організовувати свій час;
від сучасних менеджерів потрібна здатність
усвідомлювати свої особисті цінності;
менеджер повинен чітко визначити як цілі
виконуваної роботи, так і власні цілі;
кожний менеджер має сам дбати про
самовдосконалення й розвиток;
здатність вирішувати проблеми швидко та
ефективно
стає
важливою
частиною
управлінських навичок;
керівники мають бути винахідливими і здатними
реагувати на зміни ситуації;
ефективне управління закликає до використання
навичок впливу на оточення, не вдаючися до
прямих наказів;
потрібні нові, сучасніші управлінські прийоми, і
багато менеджерів повинні освоїти інші підходи
до своїх підлеглих;
від кожного керівника вимагається вміле
використання людських ресурсів;
менеджерам потрібне вміння допомогти іншим у
швидкому вивченні нових методів та освоєнні
практичних навичок;
менеджер повинен уміти створювати та
вдосконалювати групи, здатні швидко стати
винахідливими й результативними в роботі, тобто
ефективно адаптуватися до групової роботи і змін

Отже, кожен із факторів по-своєму впливає на швидкість кар’єри та її
темп. Крім того, інтенсивність і пріоритети кар’єри є різними на різних її
етапах. Як бачимо, із переорієнтацією системи цінностей особистості та
суспільства відбуваються й певні зміни уявлення про кар’єру. У ціннісномотиваційному аспекті кар’єра розглядається як спосіб самореалізації
особистості. У професійно-практичному є результатом процесу погодження
інтересів підприємства з кар’єрним прагненням особистості.
Список використаних джерел:
1. Журавлев П. В. Персонал : словник понять та визначень /
П. В. Журавлев. – М. : Екзамен, 2000. – 512 с.
2. Перепельчук Т. В. Соціологія праці: навч. посібник
/
Т. В. Перепельчук. - Одеса: ОНЕУ, 2012. – 234 с.
304

3. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: навч. посібник /
М. Д. Виноградський, О. О. Шканова. – К. : Кондор, 2002. – 518 с.
4. Ведерніков М. Д. Аналіз факторів та цінностей, які впливають на
кар'єру працівників підприємств / М. Д. Ведерніков, В. А. Літинська // Вісник
Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. –
№ 4. – 59–61 с.
5. Сідорова Д. Г. Основні фактори, які впливають на розвиток кар’єри
та просування по кар’єрних сходах [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.apriori-journal.ru/seria1/2-2014/Sidorova-Orel.pdf
Ірина Юрчак
Науковий керівник: Бахновська І.П., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У РИНКОВІЙ
ЕКОНОМІЦІ
Протягом останнього століття зостала роль держави в економіці.
Свідченням того, що ці процеси набули значного прискорення є розширення
функцій держави, розвиток нових форм і методів економічної політики, які
не лише зменшують негативний вплив на ринок, а й сприяють нормальному
відтворенню засобів виробництва, соціальній стабільності та підтримці
рівноваги.
Держава протягом усієї історії свого існування поряд із завданнями
підтримки порядку, законності, організації національної оборони та іншими
функціями здійснює певні заходи в організації й управлінні економікою,
плануванні та регулюванні відповідних процесів. [1]
Питання щодо функцій і ролі держави у формуванні ринкової економіки
не залишаються поза увагою науковців та залишаються актуальними.
Дослідженню даної проблематики приділяють увагу такі науковці як:
В.Мамутов, Ю. Ольсевич, О. Сатановська, А. Мельник, В. Мартиненко,
Л.Білецька, П. Верченко, А. Челенков, В. Коляда, В. Шкомида та ін.
Сучасна ринкова економіка не може існувати без державної фінансової
діяльності. Державне регулювання ринкової економіки – це вплив держави
на відтворювальні процеси в економіці за допомогою прямого інвестування,
правових та економічних важелів з метою орієнтації господарських суб'єктів
і окремих громадян на досягнення цілей і пріоритетів державної соціальноекономічної політики. Держава може виконувати свої функції впливу на
економіку прямо (через фінансування розвитку державного сектора, науки,
культури, освіти, соціального захисту населення) або непрямо (через систему
правових та економічних регуляторів, надаючи їм можливість орієнтувати
діяльність господарських суб'єктів і окремих громадян на досягнення цілей і
пріоритетів соціально-економічної політики). [2]
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Держава здійсює вплив на ринковий механізм через: свої витрати,
оподаткування, регулювання, державне підприємництво.
Державні витрати вважаються одним з важливих інструментів
макроекономічної політики. Вони впливають на розподіл як доходу, так і
ресурсів. Великими статтями є витрати на оборону, освіту, соціальне
забезпечення.
Іншим важливим інструментом державної політики є оподаткування.
Податки відіграють значну роль у перерозподілі доходів. Проте можливості
збільшення податкової прогресії вельми обмежені. Значне підвищення
прогресивності оподаткування підриває стимули до отримання високих
доходів, а тим самим до високопродуктивної праці та інвестицій, заохочує
відплив капіталу за кордон, що негативно позначається на розвитку
національної економіки.
Державне регулювання сприяє формуванню господарських зв'язків і
пропорцій, координуванню економічних процесів та ув'язки приватних і
громадських інтересів.
Державне підприємництво, як правило, здійснюється в областях, в яких
господарювання суперечить природі приватних фірм, або, у яких потрібні
значні інвестиції та ризик. [3]
Необхідність державного втручання в економічні процеси в умовах
ринкової системи обумовлена потребами суспільства щодо раціонального і
соціально спрямованого розподілу та використання економічних ресурсів. У
ринковій системі зростання виробництва постійно обмежується попитом,
який у свою чергу відображає обсяг та структуру суспільних потреб. Завдяки
цьому існує зв'язок виробництва та споживання через товарно-грошові,
ринкові форми: ринкова система постійно змінює структуру виробництва
відповідно до змін платоспроможного попиту.
Держава
відіграє
також
важливу
роль
у
регулюванні
зовнішньоекономічних відносин і валютного ринку, міграції робочої сили та
контролі платіжних балансів. Це сприяє стабілізації національної економіки і
розвитку світового господарства. Виконання державою регулюючих функцій
в умовах ринкової економіки забезпечує досягнення балансу економіки на
макрорівні, проведення ефективної грошово-кредитної політики, соціальний
захист малозабезпечених верств населення.
Взагалі роль держави в ринковій економіці важко переоцінити. Вона
захищає підприємців від нападу з боку монополій, створює найбільш
сприятливі умови для розвитку економічної діяльності, вирішує питання
національної захисту та оборони. Займаючи особливе місце в економіці,
держава в будь-який момент може сконцентрувати необхідні ресурси для
вирішення тих чи інших проблем.
Отже, фінансову діяльність держави можна розглядати як особливу
галузь управління, спеціальним завданням якої є мобілізація коштів для всіх
інших сфер її діяльності. На сучасному етапі, коли Україна здійснює перехід
до ринкової економіки, значення фінансової діяльності держави дедалі
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зростає, причому держава частіше вдається до економічних важелів
фінансової діяльності на противагу тоталітарній економіці, за якої держава у
своїй фінансовій діяльності віддавала перевагу командно-адміністративним
важелям.
Список використаних джерел:
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С.41-46.
Катерина Яковенко
Науковий керівник: Калєтнік А. М., ст. викладач
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА СФЕРА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Релігійні процеси, що відбуваються нині в Україні, неможливо зрозуміти
поза контекстом феномена перехідного суспільства. Історичні завдання
національно-державного і культурного відродження, утвердження в якості
суб’єкта світового поступу висунули перед пострадянськими суспільствами й
проблему релігійного самовизначення. Не дивно, що за роки незалежності в
Україні відбулися значні зрушення у сфері релігійно-церковного життя, які
радикально змінили “соціально-релігійний портрет” суспільства.
У цьому зв’язку можна вести мову про загальні соціальні тенденції та
процеси, що визначають релігійне життя у посткомуністичних країнах, та
специфічні соціальні процеси, які властиві саме українському суспільству,
котрі набули унікальності під впливом ряду економічних, геополітичних,
національних, культурних, конфесійних чинників.
Серед спільних рис варто виділити інтенсивне зростання ролі релігії в
життєдіяльності суспільства, відтворення інституціональних релігійних
структур, винищення соціального авторитету церкви серед інших суспільних
інституцій, різке загострення релігійних конфліктів як у між церковних
зносинах, так і у внутрішньо церковному житті, політизація релігійноцерковного життя, створення нових опозиційних або паралельних церковних
структур [2, c. 144].
Період після руйнації системи державного атеїзму, зняття обмежень на
релігійне
життя
і
практичного
забезпечення
свободи
совісті,
характеризується бурхливим розростанням інституційної структури
різноманітних релігійних напрямів. В цьому відношенні досить показовими є
останні п’ять років, коли кількість релігійних організацій невпинно зростала,
а на початок 2014 року їх налічувалося вже 35 тис. 646 одиниць (рис. 1).
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Рис.1 Динаміка кількості зареєстрованих та незареєстрованих
релігійних організацій в Укаїні в останні п'ять років (2012-2016рр., дані
на 1 січня відповідного року) [3]
Фактичні темпи зростання в середньому складали приблизно 5–6%
щороку. Найбільшими вони були в 2014 році (8,8%), та 2012 і 2013 роках
(7,8% та 7,5% відповідно). Водночас в 2015 та 2016 роках зростання не
відбувалося, спостерігається значний спад.
Причинами такого різкого зменшення кількості релігійних організацій
стала насамперед недовіра до релігії. Яка спричинена станом недотримання
законодавства про свободу совісті та релігійні організації характеризує і
такий чинник як наявність конфліктів (гарячих точок). Причиною для їх
виникнення, а часто і затяжного протистояння, стає невирішеність ряду
проблем, найактуальнішими серед яких є наступні.
⎯ Протистояння на ґрунті майнових та земельних питань.
⎯ Конфліктні ситуації, пов’язані з реєстрацією органами державної
виконавчої влади статутів (положень) релігійних організацій.
⎯ Антитерористична операція та порушення державних кордонів
країни [1, c. 55].
Слід зазначити, що значних відмінностей у динаміці кількості
зареєстрованих і незареєстрованих релігійних організацій (існування
останніх також дозволяється законодавством України, дані щодо них
статистика
наводить
окремо)
не
було
зафіксовано.
Кількість
незареєстрованих організацій також переважно зростала, хоча й не так
стабільно. Якщо кількість зареєстрованих релігійних організацій
збільшувалася з кожним роком, то кількість незареєстрованих організацій в
окремі роки (2012 – 2014 роки) мала тенденцію до зменшення. Ймовірно, що
в ці роки відбувався перехід певної частини незареєстрованих організацій до
категорії зареєстрованих.
Так само, як у випадку з кількістю релігійних організацій, більшість
священнослужителів належать до чотирьох основних церков. Якщо на
початок 2014 року на основні церкви припадає 61% релігійних організацій,
то священнослужителі цих церков становлять 51% загальної кількості
священнослужителів в Україні. До УПЦ Московського патріархату належать
10456 священнослужителів, тоді як до УПЦ Київського патріархату 3132, до
УАПЦ — 706. Священиків протестантських напрямів близько 42% всіх
священнослужителів країни, причому деякі протестантські напрями за
кількістю священиків наближаються, чи навіть переважають православні і
греко-католицьку церкви.
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То, вже у 2016 до УПЦ Московського патріархату належать 10169
священнослужителів, тоді як до УПЦ Київського патріархату 3332, до УАПЦ
— 723 [3].
Статистичні дані підтверджують, що після терористичних операцій у
межах країни, зменшується показник священнослужителів Московського
патріархату, та збільшується – Київського патріархату та Автокефальної
православної церкви.
Отже, важливу роль у цей складний і відповідальний період для України
здатні відіграти виважена і водночас динамічна державна політика у сфері
державно-церковних відносин та обстоювання власних національних
інтересів. Тільки клопітка цілеспрямована робота в цьому напрямі зможе
перешкодити закордонним емісарам впливати на розстановку політичних сил
в Україні, керувати суспільною думкою через свою численну паству. Тому
серед першочергових завдань щодо подальших досліджень у даному напрямі
слід вказатина необхідність консолідації нації й нейтралізації загроз
сепаратистських тенденцій, підвищення життєвого рівня населення,
модернізації управління державою і суспільством та зміцнення духовноморального здоров'я народу.
Список використаних джерел:
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РОЛЬ МОЛОДІ В РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
У своєму історичному аспекті світ зазнав значних змін. Ці зміни
торкнулися не лише політичних та економічних сфер розвитку держав, а ще
й внесли свої корективи в закони розвитку суспільства. На сьогоднішній
день, порівняно з минулими часами, моделі міжнародних відносин, підходи
до вирішення внутрішньополітичних завдань і досягнення економічного
успіху поступово змінюються. Відповідно до сучасності перетворюється
світогляд і мотивація поведінки як окремих людей, так і цілих суспільств. Ці
процеси вже відбилися на взаєминах поколінь, на значенні молоді і нових
поколінь для розвитку держави і суспільства.
Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що економічних
успіхів досягають саме ті держави, які приділяють особливу увагу молоді, що
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стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему
традиційних поглядів на нові покоління, на систему взаємин між
поколіннями і на їх значення для політичного та соціально-економічного
розвитку.
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-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.
Майбутній розвиток України повною мірою залежить від успіху тих, хто
завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Це обумовлює
важливість реалізації ефективної молодіжної політики держави, яка
максимально відповідатиме потребам молодої людини та водночас держави.
Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави щодо
цієї групи населення, її погляд в майбутнє та адекватність політичного курсу,
створювати необхідні умови, гарантії для соціального становлення і розвитку
молодого покоління.
Сучасна ситуація в суспільстві і державі вимагає ефективних дій, які
спрямовані на формування стратегії політичного, соціально-економічного і
культурного розвитку України, що передбачає послідовну реалізацію заходів,
які мають довгостроковий характер і спрямовані на подальше підвищення
рівня життя його населення та вдосконалювання держави. Це вимагає
формування базових умов, що дозволять планомірно підготувати основу для
кожного наступного етапу перетворень.
Молодь є специфічною соціально-демографічною групою, яка посідає
особливе місце в соціальній структурі суспільства та відіграє значну роль у
громадсько-політичному та економічному житті держави. Зокрема, це
пов’язано із специфічними характеристиками даної демографічної групи та
можливостями змін цієї категорії населення в процесі соціалізації.
У 90-х роках ХХ століття молодь активно виступала за демократичні
процеси у державі і за демократизацію суспільства загалом. Пізніше
зростають громадські, культурологічні, спортивні та інші молодіжні,
підліткові та дитячі організації.
Сьогодні в країні налічується близько 8,5 млн. економічно активних
молодих осіб віком 15-35 років, що становить майже 38% усього економічно
активного населення країни (у віці 15-70 років). Але найважливішими
проблемами молоді в соціально-економічному аспекті держави - це
безробіття, рівень освіти, стан здоров’я та дозвілля молодого населення.
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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 в 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.
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УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ : МОВНИЙ, СОЦІАЛЬНИЙ ТА
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Багато авторів вбачають роль перекладачів як більш функціональну
діяльність, ніж творчу. Одним з основних завдань будь-якого перекладача є
вільне володіння синтаксичними механізмами, досконале розуміння
фразеології і етимології слів для здійснення ефективного перекладу без
втрати істинного значення слів. Саме тому, на сьогоднішній день, люди рідко
визначають переклад як щось інше, ніж творча літературна діяльність.
Спочатку перекладач виступає в якості читача, який обробляє і аналізує
текст, потім в якості рерайтера і, нарешті, в якості редактора тексту на іншій
мові, але не як письменник, а скоріше як співавтор. Проте, це питання є
досить спірним адже професійний переклад неможливо здійснити без
наявності специфічних літературних навичок у перекладача. Крім того, слід
зазначити, що багато авторів працюють також і в якості перекладачів і при
цьому зазначають що між написанням і перекладом не існує значних
розбіжностей. Наприклад, Сьюзен Басснетт, перекладач-теоретик, стверджує,
що «Переклад, так само як імітація, може бути засобом вдосконалення
письменницьких навичок. Враховуючи те, що кожен автор має свій власний
стиль написання, який перекладач має зрозуміти, можна стверджувати, що
перекладацька діяльність виходить далеко за межі вивчення основ написання
текстів». [1, с. 112].
Загальновідомим є те, що перекладачі щонайменше повинні володіти
певними навичками написання. При спробі визначити яке письмо можна
вважати досконалим, Джонатан Свіфт коментує, що правильне написання, це
«потрібні слова в потрібних місцях" [2, с. 34]. Таким чином, інформація, що
подається у тексті, повинна бути зрозумілою, логічно оформленною,
виразною (що здатна привернути увагу читача) і граматично правильною.
Професійне написання і подання тексту є одним з найважливіших
компонентів теорії перекладу і відноситься до фактичних, лінгвістичних,
естетичних і моральних аспектів перекладу. Завдання перекладача полягає не
в лінгвістичному перекодуванні, а в здійсненні комунікативного акту, а будьякі неточності у перекладі можуть заплутати читача, не донести ідею, яку
намагався передати автор.
У зв'язку з цим необхідно глибше проаналізувати зміст поняття
«письменник». Зазвичай воно асоціюється з областю літературних текстів.
Однак, розглядаючи дане поняття з точки зору лінгвістики, слід зазначити,
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що текст - це, перш за все, комунікативний акт. Звідси випливає, що
«письменник» - це той, хто «робить» текст. Це може бути літературний
письменник, який створює детективні романи, технічний редактор,
копірайтер, який займається підготовкою рекламних текстів, PR-менеджер,
який пише корпоративні прес-релізи тощо.
Даний підхід до розуміння терміна не має на увазі будь-яку людину, що
пише текст. Створювати цікаві твори художньої літератури може тільки
людина, яка пройшла пройшла певну професійну підготовку. У випадку з
технічною літературою письменнику потрібен тривалий час, щоб пройти
необхідну підготовку у сфері конкретної технічної або наукової області. І
тільки після цього технічний письменник, користуючись отриманими
знаннями, засвоює і застосовує специфічну технічну мову і може писати
корисні технічні тексти.
Даний підхід стосується перекладачів не менше, ніж письменників,
оскільки перекладачі не лише перекладають текст, а здійснюють
комунікативний акт на мові перекладу. По суті, при здійсненні перекладу,
перекладач демонструє акт створення тексту, рівнозначний письменницькій
діяльності, причому якість результату залежить, перш за все, від його
здатності бути письменником в даній конкретній області. Тобто, якщо
письменник не може написати підручник з ядерної фізики не володіючи
знаннями у цій сфері, то це ж саме стосується і перекладача.
Переклад можна вважати досконалим лише за умови, що він є
лінгвістично правильним та відображає всі інтелектуальні та культурні
аспекти. Частково це можна пояснити різними багатогранними і складними
системами мовних одиниць, які визначають і впливають на зміст тексту.
Таким чином, робота перекладача, як письменника полягає у розумінні того,
яким чином ці аспекти актуалізуються в тексті. Крім того, кожен автор має
свій власний стиль написання, тобто особливу манеру викладення слів у
тексті, що вирізняє його з-поміж інших авторів. Надзвичайно важливим для
перекладача є уміння зрозуміти дану унікальність написання автора і не
втратити під час перекладу тексту. Саме тому крім вивчення правил і
стратегій перекладу різних частин мови, мовних фігур, таких як метафори,
гіперболи, повторення, лексичні відомості (неологізми, архаїзми та ін.)
важливу роль відіграє наявність певних писемних навичок. Навички письма
завжди повинні вдосконалюватись за допомогою різних вправ, таких як: 1)
аналітичне читання; 2) підведення підсумків; 3) перефразування; 4)написання
нотаток і т.п.
Як правило, гарне написання має важливе значення в кожному
перекладі. Пітер Ньюмарк, англійський професор перекладу, в своїх
дослідженнях зазначає, що існує поширений міф, що тільки перекладачі
художніх текстів повинні добре писати, в той час, як інші перекладачі
(конференцій, ділових листів, консультацій тощо) повинні відтворювати
факти чітко без жодної творчості [3, с. 124]. Але це тільки міфи. Перекладачі
завжди повинні добре писати, бути максимально чіткими і точними,
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наскільки це можливо, але авторитетний оригінал в жодному випадку не
повинен суперечити даним цілям. Зв'язок між оригіналом і текстом
перекладу повинен ґрунтуватися на комунікативному аналізі, оскільки
подача певної інформації читачам є сенсом і метою діяльності письменника.
Отже, перекладач теж повинен бути вмілим комунікатором і письменником.
Взявши до уваги історію виникнення перекладацької діяльності, можна
ще раз впевнитись у незначних відмінностях між перекладачами та
письменниками. Періоди інтенсивної перекладацької діяльності в історії
майже
завжди
супроводжувались
великим
розквітом
місцевого
письменницького таланту і майже всі перекладачі працювали викладачами,
філологами і письменниками.
Підводячи висновки даного дослідження, можна припустити, що кожен
переклад є творчим актом, адже перекладач фактично змінює кожне слово і
речення. Саме тому, переклад в будь-якому випадку буде відрізнятись від
тексту оригіналу. Враховуючи, що переклад завжди супроводжується зміною
тексту, надзвичайно важливим є не втратити ідею і перекладати текст з
манерою автора, привертаючи увагу до конкретних речей. Виконання цього
завдання є можливим лише за умови розуміння перекладачем всіх аспектів
письменницької діяльності, а для цього перекладачі повинні не лише добре
володіти знаннями у конкретній сфері діяльності, але й весь час
вдосконалювати власні ідеї та стиль мислення. Саме тому, вміння гарно
писати є невід’ємною частиною успішного перекладу.
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ
МАЙБУТНIХ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОЇ СФЕРИ
Дослiдження проблем пiдвищення професiйної компетентностi
майбутнiх спецiалiстiв, у тому числi, юристiв є досить актуальним.
Аналiзуючи стандарти вищої професiйної освiти за останнi роки, не можна не
зазначити помiтне зростання рiвня вимог до володiння iноземною мовою
студентами нелiнгвiстичних навчальних закладiв. При цьому володiння
iноземною мовою охоплює не тiльки вмiння здобувати професiйну
пiдготовку. В умовах розширення сфер спiвробiтництва з зарубiжними
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партнерами надзвичайно актуальною стає здатнiсть спiлкуватися з
iноземними колегами. Вiдповiдно, одним iз найважливiших елементiв
професiйної компетентностi майбутнiх юристiв є володiння iноземною
мовою на рiвнi, доступному для сприйняття реципiєнтом. Саме тому
навчання iноземної мови як засобу комунiкацiї у процесi майбутньої
професiйної дiяльностi є прiоритетним завданням викладача. Таким чином,
формування
iншомовної
професiйно-комунiкативної
компетентностi
майбутнiх юристiв, необхiдної їм для обробки та використання iнформацiї
iноземною мовою є актуальною проблемою сучасної професiйної вищої
школи.
Проблема професiйно-орiєнтованого навчання iноземної мови
дослiджувалась багатьма авторами, зокрема Олiйник О. [2], Сімпсон О. [4],
Фещук А. [3] та iншими, однак її актуальнiсть не втрачається в наш час у
зв’язку з тим, що рiвень володiння iноземною мовою майбутнiх юристiв не
завжди вiдповiдає сучасним вимогам.
Метою даного дослiдження є визначення необхiдностi вивчення
iноземної мови майбутнiми юристами.
Вивчення iноземних мов було й залишається невiд'ємною складовою
процесу формування сучасного фахiвця. Показник рiвня оволодiння
iноземною мовою, включений у квалiфiкацiйну характеристику випускника
вищі, свідчить про значимість виконання соцiального замовлення [3].
Дослiдження пропозицiї спецiалiзованих курсiв iноземних мов для
юристiв, свiдчать, що український ринок освiти мiстить переважно курси з
англiйської.
Однак
представництва
iноземних
юридичних
фiрм
наголошують, що наразi курсiв для юристiв з iнших iноземних мов немає,
вони завжди готовi навчати юриста просто на фiрмi та всiляко сприяти йому
у процесi навчання. Провiднi юристи стверджують, що найбiльш потрiбною
для юриста є мова, комфортна для спiлкування з його клiєнтом. Утiм,
найпоширенiшою мовною практикою є англiйська (якщо не вважати
росiйську мову iноземною). Звичайно ж, для юриста мiжнародної нiмецької
фiрми важливо знати мову країни головного офiсу, у згаданому випадку –
нiмецьку, адже саме головний офiс створює бiльшiсть стандартiв
внутрiшнього спiлкування та документацiї.
Бiльш того, новiтня європейська мовна полiтика орiєнтує громадян
Європи на багатомовнiсть. Без цього успiшна iнтеграцiя в сучасному свiтi
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах бiльш нiж однiєї
iноземної мови, безумовно, знаходиться в iнтересах загальної нацiональної
полiтики України.
Цiльове або професiйно-орiєнтоване вивчення iноземних мов будується
не тiльки на бaзi загальновживанoї мiжстильoвої лексики, але i значною
мiрою на лексицi, яка є властивою для певної професiйної групи. Умовами
для професiйно-орiєнтованого навчання iноземної мови студентiв юридичних
факультетiв є необхiднiсть ознайомлення їх з загальною та юридичною
термiнологією, читання аутентичних текстiв, формування в них навичок
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самостiйної роботи зi створення iндивiдуального словника, оволодiння
навичками усного професiйного спiлкування на прикладах найпоширенiших
ситуацiй повсякденного спiлкування, необхiдних для професiйної
комунiкацiї [2, с. 240]. Професiйно-орiєнтована лексична обiзнанiсть юриста
– це знання професiйних лексичних одиниць i вмiння їх застосовувати у
рiзних ситуацiях професiйного спiлкування.
Таким чином, завдання формування у студентiв-юристiв професiйноорiєнтованої лексичної обiзнаностi на сучасному етапi полягають:
– у розвитку вмiло i швидко застосовувати за рiзних обставин лексичне
мислення студента;
– у формуваннi навичок використовувати синонiмiчну сукупнiсть iноземної
мови;
– у розвитку мовної здатностi добре i швидко мiркувати, зiставляти рiзнi
думки, всебiчно зважувати їх, роблячи певнi висновки;
– у поглибленнi вмiнь передбачення закономiрностей розвитку i закiнчення
явищ i процесiв у природi й суспiльствi пiд час читання юридичних текстiв
iноземною мовою, зокрема англiйською, або сприйняття їх на слух;
– у поглибленнi навичок самостiйної роботи з текстом за фахом,
удосконалювання вмiння до самонавчання;
– у розвитку комунiкативних здiбностей [3, с. 58].
Наприклад, у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
іноземна мова для юристiв вивчається два роки з подальшим складанням
iспиту з цього предмета. Майбутні фахівці юридичної галузі навчаються за
посібником Кулаженко О., Тютченко Е. «Англiйська мова комерційного
права» [1]. Корисною книга буде i для студентів, які поєднують навчання в
інституті з практичною діяльністю, адже посібник висвітлює такі аспекти
комерційного права як: договірне, цивільне, кримінальне право, право
власності, заставне право, кредити, страхування. Система вправ допомагає
краще засвоїти нові лексичні одиниці та сприяє розвитку навичок вживання
професійної лексики англійською мовою. Перевага текстiв полягає в тому,
що вони ґрунтуються на фактичному матерiалi, журнальних статтях,
документах.
Таким чином, особливiстю професійно-орiєнтованого навчання
іноземних мов студентiв юридичних спецiальностей є максимальне
врахування
специфiки
професiйної
сфери.
Адже
зростаючi
зовнiшньоекономiчнi контакти посилюють значення оволодiння iноземною
мовою, оскiльки гарантують професiйне спiлкування, дiлове листування,
ведення переговорiв та неофiцiйних бесiд, що посилюватиме ефективнiсть
професiйної дiяльностi.
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STAFF RISK MANAGEMENT IN MARKET CONDITIONS
Risk management – is an integral part of the overall management of any
company that seeks to survive and complete its mission. Among the totality of the
company risks dominant is the risk of staff as human resources are crucial for the
performance of the company. However, for a long time this problem has been
outside attention both scientists and practitioners. Thus, in the economic literature
so far considered as the same the concepts of «staff risks», «personnel risks»,
«personnel management risks», which is largely due to the lack of a single,
common approaches to understanding the nature and classification of risks and
threats to human behavior.
Personnel risks are studied by A. Aminov, E. Bulanova, N. Kartseva, A.
Slobidsky, V. Fedoseyev, S. Kapustin, M. Khromov. Review of their work shows
that there is no specific intrinsic characteristics of the concept of staff risks and
their management. Most scientists (A. Alaverdov, L. Zabirova, N.Kapustin, E.
Bulanova, B. Mazo et al.) consider human potential risks as loss or threat of
financial and economic activity of the company associated with the activities of its
own staff.
A. Alaverdov divides human risks in the form of their manifestation in
quantitative, qualitative and risks of disloyal staff. This staffing quantitative risks
are in the form of threats of financial and market losses due to the lack or
suboptimal number of staff required. Qualitive – due to lack of skills or low
responsibility of employees. Disloyalty risks arise from breach of trust of employer
from his own disloyal employees (disloyalty in the form of disclosure of
information in the form of corruption or embezzlement, in other forms) [2].
A. Smagulov classifies human risks as follows:
– risks associated with the selection of personnel;
– risks that are the result of inefficient staff motivation;
– risks associated with information security and protection of trade secrets;
– risks posed by the presence of a so-called risk groups;
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– risks associated with the release of employees.
Classification criteria for human risk by their causes is based on grouping by
the emergence of risk levels: individual and organizational. The first group consists
of the categories: biological, social, psychological, spiritual, intellectual and
economic. Categories in the second group consist of risks at the entrance, in the
workplace and on leaving the organization. Categories in turn consist of various
types of risks, which can further distinguish subtypes of personnel risk. By the
shape of possible damage human risks are universal as potentially capable of
causing to economic entity property and non-property damage. This second form
often realized at companies operating in the circulation and usually appears in the
deterioration of the image due to insufficiency of the culture of customer service.
Property damage is typical for companies in all industries and implemented in
various forms. Very often attempt to take control over one type of risk can lead to
more risk. For example, rather strict regulation of employee reduces operational
risks, but may negatively affect its innovation activity [3].
The main factors affecting the occurrence of personnel risks by M. Khromov
include:
1) internal factors determining the conditions of risk. (They are manageable,
that is dependent from the management of company and (indirectly) from external
factors).
2) external factors that determine the degree of risk. (They are not controlled,
that is independent from organizational management, but determine the personnel
policy of the company) [1].
The formalization of human risks associated with their assessment.
Difficulties in quantification personnel risks linked primarily to the inability of
objective quantitative assessment of human behavior. However, the theory of risk
management and other studies on the problems of risk generated some approaches
for determining quantitative risk assessment criteria that can be used to assess
human risk.
At the stage of quantitative risk analysis are calculated values of individual
risks and risk of the portfolio as a whole. Also it is possible to damage and is given
the manifestation of the valuation of risk and, finally, the final stage of quantitative
evaluation is to develop a system of anti-risk measures and calculation of cost
substitution.
Quantitative analysis can be formalized, which uses the tools of probability
theory, mathematical statistics, operations research theory. The most common
methods of quantitative risk analysis is a statistical, analytical method of peer
review, the method of analogues.
Thus, the problem of risks in the business enterprise has acquired special
importance in recent years. All existing definitions of human risks focus on the
likelihood of loss or the most losses, while the human risks are dualistic in nature.
Therefore proposed to treat human risk as the probability of negative or positive
effects of the company (both material and intangible) as a result of action
(inaction) of personnel caused by a number of factors. In the process of identifying
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personnel risks it is advisable to separate their reasons into internal (organizational
and individual) and external (due to the influence of the environment). As negative
and positive effects of human risk may have quantitative and qualitative
interpretation.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
У сучасному суспільстві освіта стала однією з найрозвиненіших сфер
людської діяльності. Помітно підвищилася соціальна роль освіти, від
спрямованості й ефективності якої сьогодні багато в чому залежать
перспективи розвитку людства. В останнє десятиліття суспільство змінює
своє ставлення до всіх її видів.
Освітньо-виховний процес для суспільства є одним із основних
пріоритетів. Сьогодні освіта є не лише засобом індивідуального розвитку, але
і фактором якісної зміни громадського життя. Освіта сама по собі є виховним
середовищем, заснованим на раціональних основах особистісних якостей.
Побудова нового громадянського, патріотичного суспільства,
орієнтованого на високі цінності, набуває актуальності у сучасній
українській освіті. Саме на освіту як виховний феномен багато в чому
розраховує українська спільнота у справі відродження і у подальшому
розвитку соціальної держави з новим громадянським суспільством.[1]
В умовах постійного зростання місця і ролі української мови у
суспільстві, проблема мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх громадян
українського суспільства стає все більш актуальною, що визначає й основну
мету навчання рідної мови, яка полягає у формуванні національно свідомої,
духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками
вільно, комунікативно та доцільно користуватися засобами рідної мови – її
стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто
забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.[5]
Проблема формування мовної особистості у вищих навчальних закладах
не нова. Одним із прикладів є студенти вищих економічних закладів, які не
мають мотивації до ґрунтовного вивчення мови. На жаль, підхід більшості з
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них є занадто прагматичним: іноді знання мовних норм на рівні орфографії й
пунктуації безпідставно вважається необхідним лише для успішного
складання вступних випробувань. Про подальший розвиток індивідуального
мовлення, впевнене володіння усіма мовними засобами дбають одиниці.
Звичайно, добре, коли економіст, бухгалтер, менеджер чи підприємець
знають правила орфографії, пунктуації, норми граматики. Але ці знання не
спроможні забезпечити належний рівень володіння мовою.
Таке становище не можна вважати задовільним. Студентство повинно
усвідомити визначну роль мови у житті людини, розуміти, що мовна
майстерність є шляхом до професійного становлення та зростання,
запорукою всебічної реалізації творчих здібностей особистості.[3]
Йдеться про розвиток креативно-інтелектуальних здібностей студентів,
їх інтересу до вивчення української мови, до осягнення вершин української
культури й мистецтва слова; формування усвідомленого ставлення до
української мови як інтелектуальної, духовної, моральної і культурної
цінності; необхідність знати сучасну українську мову й досконало володіти
нею в усіх сферах суспільного життя; готовність до адекватного вибору й
отримання професійної освіти; формування мовних компетенцій, тобто
системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини,
практичних навичок володіння культурою мови; вироблення мовного смаку
шляхом розширення філологічного світогляду, вміння використовувати
набуті знання під час роботи з мовним матеріалом. Як бачимо, всі ці завдання
спрямовані на формування мовної особистості.[4]
Виділяють такі особливості мовної особистості:
1) мовна здібність як органічна можливість навчатися спілкуванню
за допомогою мови;
2) комунікативна потреба, спрямована на адресата мовлення,
співрозмовника, колектив;
3) комунікативна компетентність як вироблене вміння успішно
спілкуватися;
4) мовна свідомість як активне вербальне відображення у внутрішньому
світі зовнішнього світу;
5) мовленнєва поведінка як усвідомлена й неусвідомлена система
вчинків, що розкривають характер і спосіб життя людини;[2]
Зазначимо , що спілкування як специфічна форма взаємодії людей між
собою виступає однією з основних потреб людини, а також умовою розвитку
людини як члена суспільства, як особистості, адже саме різноманітність та
багатство спілкування з оточуючими сприяє розвитку особистості – пізнанню
людиною дійсності та формуванню реакції на цю дійсність. Спілкуючись,
люди прагнуть до певної мети, найчастіше – це передача певної інформації та
відповідна реакція співрозмовника на цю інформацію.
Як бачимо, спілкування і особистість дуже тісно між собою пов’язані,
адже формування особистості здійснюється через взаємодію з іншими
людьми, саме засвоєння різних форм та видів соціальної діяльності сприяє
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формуванню її внутрішнього світу. Спілкування виступає не лише як спосіб
організації людської діяльності, а й як зміст відповідної потреби людини, що
існує поряд із моральними, пізнавальними, естетичними потребами і сприяє
розумінню особи як активного діяча, творчої основи всіх змін, що ведуть до
всебічного розвитку особистості.[5]
Сучасна лінгвістика виділяє такі рівні мовної особистості: вербальносемантичний, лінгвокогнітивний і мотиваційно-прагматичний. Вербальносемантичний рівень – це володіння різними мовними нормами,
лінгвокогнітивний рівень репрезентує індивідуальну мовну картину світу,
вихід на мотиваційно-прагматичний рівень забезпечує вільне володіння
мовою у будь-якій комунікативній ситуації. Перший рівень вважається
нульовим: він є базою, на якій відбувається формування мовленнєвої
особистості, проте не забезпечується повноцінний прояв індивідуального
досвіду у слові.
Пропонуються й інші підходи до мовної характеристики особистості.
С. Караванський виділяє чотири типи компетенції: мовну, мовленнєву,
соціокультурну й функціонально-комунікативну. Мовна компетенція
включає знання орфоепічних, орфографічних, лексичних, словотворчих,
граматичних та стилістичних норм. Мовленнєва компетенція реалізується під
час аудіювання, говоріння, читання та письма. Соціокультурна компетенція
передбачає знання з національної культури, історії, економіки тощо.
Найвагомішою, за визначенням дослідника, є функціонально-комунікативна
компетенція, тобто вміння послуговуватися мовними засобами для створення
текстів різної стильової приналежності.[4]
Отже, рівень мовленнєвого розвитку у людей буває різним і залежить він
від природжених задатків, а також значною мірою від рівня мотивації
людини щодо особистісного вдосконалення, зокрема мовленнєвого, яке
зумовлюється ціннісними орієнтирами людини, характером її світогляду. І
він, в свою чергу, впливає на соціальні адаптаційні процеси в суспільстві,
соціальну структуру, бо певні вакантні місця заповнюються також із
врахуванням мови і специфіки культури. Адаптація мовної особистості до
змін мовного середовища може бути швидше досягнута, коли: буде братися
до уваги ментальність нації та національностей, які входять до складу
населення країни поєднуватимуться громадські і приватні інтереси;
враховуватимуться єдність соціальної, індивідуальної та мовної
характеристики.
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КОМУНІКАЦІЇ
У період налагодження міжкультурних і міжособистісних зв’язків
зростає роль засвоєння не тільки мовних і мовленнєвих умінь та навичок, а й
соціокультурної інформації про країну, мова якої вивчається, норм і способу
життя, системи понять, кодексу поведінки, загальноприйнятих форм
діяльності, правил, законів, принципів та цінностей суспільства, у якому
функціонує мова. Таке розуміння ролі культури у вивченні іноземних мов
обумовлює необхідність занурення в національно-мовний менталітет народу,
духовно-культурний світ людини.
Необхідність
вивчення
мовленнєвого
етикету
неодноразово
наголошувалась багатьма вченими, оскільки він є одним із показників
міжособистісних відносин у мові, важливим компонентом культури та
невід’ємною частиною загальної системи етичної поведінки у суспільстві.
Вивченню проблематики, пов’язаної з розумінням мовленнєвого етикету,
присвячено роботи І. О. Голубовської, І. Р. Корольового, В. Н. Ярцева,
Я. Радевич-Вінницького, С. Г. Тер-Мінасової, Н. І. Формановскої та ін.
Мовленнєвим етикетом називають систему стійких формул
спілкування, що приписується суспільством для встановлення мовленнєвого
контакту співрозмовників, підтримки спілкування в обраній тональності
згідно з соціальними ролями і рольовими позиціями відносно один одного,
взаємними стосунками в офіційних та неофіційних обставинах [2, с. 413]. Ці
формули у процесі мовлення не створюються, а відтворюються в типових
комунікативних ситуаціях, що полегшує спілкування.
Часто мовленнєвий етикет, культура спілкування впливають на
поведінку співрозмовників більшою мірою, ніж предметний зміст мовлення.
Етикетність спілкування полягає не тільки в нормативному застосуванні
формул етикету в стандартних ситуаціях. Вона охоплює комунікативну
поведінку людини загалом. Тому етикетність мовлення іноді називають
куртуазністю (франц. courtois — витончений, люб’язний) людського
спілкування. Адже і за межами етикетних ситуацій вербальне і невербальне
мовлення може мати прикмети, які засвідчують ввічливість, тактовність,
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доброзичливість у ставленні до адресата, або створювати про мовця
враження невихованого, нетактовного, грубого [1, c. 143].
В основі мовленнєвого етикету як функціональної системи мовних
одиниць знаходиться функція спілкування (комунікативна) та висловлення
думки. Згідно з комунікативною функцією мови виділяють і функції
мовленнєвого етикету: контактовстановлююча, регулююча, емоційномодальна, функція орієнтації на адресата (рис. 1) [5].

Комунікативна функція

Контактовстановлююча

Регулююча

Емоційно-модальна

Функція орієнтації на адресата

Рис. 1 Функціонування мовленнєвого етикету
Мовленнєва ситуація, в якій існує мовленнєвий етикет – це ситуація
безпосереднього спілкування комунікантів. У зв’язку з цим у поле зору
багатьох досліджень потрапляють так звані стійкі формули мовленнєвого
спілкування (одиниці мовленнєвого етикету) у різноманітних ситуаціях
(привітання, вибачення, прощання, прохання тощо). У мовленнєвій взаємодії
вони призначені для впливу на співрозмовника, що пов’язано з прагненням
того, хто говорить, продемонструвати своє доброзичливе ставлення до
слухача, повагу до його особистості, підтримати міжособистісне спілкування.
Саме тому мовленнєвий етикет має велике практичне значення і заслуговує
на спеціальне вивчення та постійне вдосконалення [3, c. 86].
При підготовці студентів ВНЗ до іншомовної міжкультурної
з
етики
комунікації
розширюються
знання
студентів-філологів
міжособистісного спілкування в різних життєвих ситуаціях та
удосконалюється ця складова комунікативної компетенції. Мовленнєвий
етикет як важливий компонент національної культури відображає народний
досвід, своєрідність умов побуту, звичаїв кожного народу. Тому знайомство з
англійським мовленнєвим етикетом, встановлення його відповідності і
розбіжності з національним етикетом сприяє удосконаленню культури
рідного та іноземного мовлення студентів.
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Мовленнєвий етикет моделює поведінку людини — і спонукає її у
певній ситуації поводитись у відповідний спосіб. Для вираження і
сприйняття категорії ввічливості важливо, в яких формах вона втілюється: в
прямих чи непрямих мовленнєвих актах. Так, голландський дослідник П. ван
дер Війст пише про труднощі, які часто наявні у голландсько-французьких
переговорах: голландці формулюють свою позицію і свої пропозиції прямо,
не вдаючись до стратегій ввічливості; французи ж, навпаки, використовують
значний набір таких стратегій. Тому французи часто розцінюють
комунікативні стратегії голландців як неввічливі, непродумані, спонтанні,
«діяння в лоб» тощо [4, c. 257].
Отже, оволодіння англійською чи іншими мовами як засобом
спілкування передбачає удосконалення у молоді умінь використовувати її у
різноманітних ситуаціях спілкування. Для цього вони мають знати норми
мовленнєвого етикету та використовувати етикетні формули у мовленні.
Список використаних джерел:
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М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 684 с.
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[навчальний посібник] / Ярослав Радевич-Винницький. – К.: Знання, 2006. –
291 с.
4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация /
Светлана Григорьевна Тер-Минасова. – М.: Слово, 2000. – 624 с.
5. Формановская Н. И. Речевой этикет: Русско-английские
соответствия: справочник / Н. И. Формановская, С. В. Шевцова. – М.: Высш.
шк., 1990. – 95 с.
Ліна Вавшко
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., асистент
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ МАЙБУТНІМИ
ФАХІВЦЯМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ
Невід’ємною складовою професійної підготовки спеціалістів різного
профілю є вивчення іноземної мови, яка є важливою частиною сучасного
ритму життя. Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто,
потребує значних зусиль. Це також запорука майбутньої вдалої кар’єри
студентів. Для досягнення високого рівня іноземної мови викладачеві
важливо знати новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та
прийоми, щоб оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня
знань, потреб, інтересів студентів тощо [2, с. 159-160].
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Зараз вже досить багато шкіл англійської мови пропонують курс
спеціально для працівників ресторанно-готельної галузі. І дійсно, кому ще
доводиться стільки спілкуватися з іноземцями, як не персоналу готелів та
ресторанів. Тут не зрозумієш клієнта – не побудуєш бізнес. У цій сфері в
останні роки помітний певний прогрес, іде орієнтація на закордонні
готельно-ресторанні комплекси, де знання англійської при прийомі на роботу
навіть не обговорюється.
Власники ж та шеф-повари ресторанів, які спеціалізуються на
приготуванні страв іноземної кухні для того, щоб лишатися в курсі останніх
новинок та обновлювати своє меню повинні проходити стажування за
кордоном, приймати гостей-делегатів або хоча би читати кулінарні блоги в
Інтернеті.
“Hello, can I help you? …Oh…mmm…er…no…sorry. I can`t speak English
very well…” – ось так у більшості випадків звучить розмова наших
офіціантів, адміністраторів та інших працівників готельно-ресторанного
бізнесу. В результаті маємо сумний фінал «прощавай, кар’єро» для
молодшого персоналу і “goodbye, international client” для керівників бізнесу.
Подальший динамічний розвиток туризму та готельної індустрії
зумовлює необхідність удосконалення якості підготовки кадрів, забезпечення
галузі туризму та готельного господарства фахівцями, які відповідали б
міжнародним стандартам у сфері послуг.
Що ж необхідно для зробити для досягнення відповідного рівня знань?
У процесі вивчення іноземної мови важливою є взаємодія зовнішніх та
внутрішніх чинників, що формують мотивацію і поступова пріоритетність
саме внутрішніх факторів. Необхідність пізнати нове може виховуватись на
практичних заняттях за допомогою кореляції відомого та невідомого, коли
знайомий професійно орієнтований матеріал доповнюється текстами, що
сприяють розширенню кругозору. Емоційний фактор є надзвичайно
стимулюючим у вивченні мови, коли студент відчуває задоволення від
власних успіхів, опрацьовуючи цікавий, різноманітний матеріал. Відчуття
задоволення за успішно виконане завдання є одним з найбільш стимулюючих
чинників. Для усвідомлення самореалізації на заняттях з англійської мови
слушним є задоволення творчих прагнень та потреб студентів за допомогою
відповідних завдань (створення презентацій, участь в уроці-телемості, уроціконсиліумі, коли застосовується метод «мозкового штурму»).
Пізнавальна мотивація на початковому етапі може забезпечуватися
зовнішніми мотивами: створенням ситуації успіху, коли власні досягнення
стимулюють подальший інтерес; соціальною ідентифікацією з батьками та
викладачем як необхідністю відповідати їхнім вимогам; формуванням
впевненості у своїх силах («Я зможу»); усвідомленням престижності серед
одногрупників; наявністю духу змагання, як індивідуального, так і в групі.
Але вже на наступних етапах зовнішня мотивація має доповнитися
внутрішньою і в подальшому навчанні саме їй має надаватися пріоритет
[1, с. 31-34].
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Звичайно, найбільш мотивуючим фактором на цьому етапі є
професійний інтерес та усвідомлення практичного та теоретичного значення
знань для майбутньої професійної діяльності. Факт відсутності практики та
роботи за кордоном суттєво знижує мотивацію, але викладач може
стимулювати студентів за допомогою використання на заняттях елементів,
що імітують майбутню професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів
[3, с. 67].
Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є
оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють
реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв’язання конкретних
комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова
виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй,
отже в освіті продовжує розвиватися і надалі культурологічний або
інтеркультурний підхід у навчанні в рамках концепції «діалогу культур», з
метою формування полімовної грамотності студентів. Отже, я вважаю, в
сучасному ВНЗ не має бути місця для таких процесів, як зазубрювання,
бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не мають практичної
цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. Студенти мають бути
підготовлені на основі якісного сучасного аутентичного навчального
матеріалу до свідомого використання іноземної мови в подальшому житті та
роботі. Адже гарне знання іноземних мов є зараз і продовжуватиме
залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. Якісна мовна
підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх
технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання
іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та
телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними
програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в
навчанні іноземних мов, використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної
мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта) [4,
с. 23].
Отже, роль англійської мови неможливо недооцінювати в умовах
сучасного стилю життя. Її використовують скрізь, як в готелях, так і у
ресторанах. Даний напрям потребує вільного знання однієї чи двох іноземних
мов. Адже, це – запорука професійного зростання та ведення бізнесу на
високому кваліфікаційному рівні.
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USING VIDEO RESOURCES FOR TRAINING FUTURE ECONOMISTS:
BEYOND THE CLASSROOM
One of the best ways to teach and to learn how to speak the English language
is to actually watch American and British television shows and some learning
channels. For those who are learning in schools or universities which use English
as the medium of instruction, they may feel that there is something lacking in their
learning. One of the most apparent failures is the use of the slang and the common
words which have different meaning as well as the accent. Learning through
television can expand the grammar and pronunciation horizons of the learning
dramatically. There is a difference in saying a word if the word is said with an
accent.
Using videos has several pedagogical outcomes based on the considerations
connected with the view that systematic and methodologically well-grounded
tasks on watching videos about different topics and in various formats results in a
number of beneficial results, mainly, as it:
- facilitates cognition, thinking and problem solving;
- improves learning;
- increases motivation and interest;
- provides authentic learning opportunities.
There has been an increasing interest in using video resources in the last
decades, that was supported by substantial research in ESL/EFL. In some cases,
video can be as good as an instructor in communicating facts or demonstrating
procedures to assist in mastery learning where a student can view complex
clinical or mechanical procedures as many times as they need to. Furthermore, the
interactive features of modern web-based media players can be used to promote
‘active viewing’ approaches with students. More recently it became clear that
digital video reporting can inspire and engage students when incorporated into
student-centred learning activities.
It is obvious that movies can teach language learners to speak real English
naturally. However, to learn with movies one must use the correct technique. Many
teachers and students try to learn by simply watching movies and TV shows. Just
watching movies is ineffective because learners won’t understand most of what
they hear, this will make learning less effective. Using the appropriate approach
while learning English with movies or TV, learning becomes real due to he
exposure to English used by native speakers. In movies, one will hear natural
pronunciation, everyday vocabulary, spoken grammar, common idioms, and
slang. Even more, language learners will learn all these aspects from interesting
and emotional stories. Undoubtedly, movies and TV are a powerful way to
improve English.
There are also some words that are not found in the dictionary that the
learners use, slang words are fairly common and these can be heard used in their
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proper context on television – this includes movies, talk shows, etc. For a learner,
it is best that they understand that the English they are most likely learning is
American English and not British English. For one thing the accents are worlds
apart, the terms used are not the same and the play of words is different. British
English have a tendency to use some English words that even Americans literally
fail in application [3].
Learning through television though is very good for pronunciation because
the learner can actually hear the words spoken as they should be, as long as they
know that they are watching American as opposed to British.
Another option is using smartphones to learn English, as many
corporations have videos as well as apps that can help you practice. Whichever the
method, television or cell phones, there are many available methods of learning
English to choose from.
It’s always easier to start watching a film students have already seen before.
This way, you can concentrate more on the language and less on following the
plot. If the level of English is advanced enough to understand a film without the
subtitles on, it is great. Now one can concentrate on your listening skills and
practice understanding spoken English. If you don’t understand something: don’t
worry! Simply: Pause the video. Rewind. Watch again. Watching movies without
subtitles is a fantastic way to get used to hearing different accents, different voices,
and in different scenarios. It’s just like real life.
Let’s definite the main reasons why film is an excellent teaching and learning.
Tool. Firstly, learning from films is motivating and enjoyable. Motivation is one of
the most important factors in determining successful second-language acquisition.
Films and TV shows are an integral part of students’ lives so it makes perfect sense
to bring them into the language classroom. Film, as a motivator, also makes the
language learning process more entertaining and enjoyable [1, 2].
Secondly, film provides authentic and varied language. Thirdly, films give a
visual context. The ‘visuality’ of films makes them an invaluable language
teaching tool, enabling learners to understand more by interpreting the language in
a full visual context. Film assists the learners’ comprehension by enabling them to
listen to language exchanges and see such visual supports as face expressions and
gestures simultaneously. These visual clues support the message and provide a
focus of attention [2].
Fourthly, variety and flexibility. Films can bring variety and flexibility to the
language classroom by extending the range of teaching techniques and resources,
helping students to develop all four communicative skills. For example, a whole
film or sequence can be used to practise listening and reading, and as a model for
speaking and writing. Films can also act as a springboard for follow-up tasks such
as discussions, debates on social issues, role plays, reconstructing a dialogue or
summarising.
It is also possible to bring further variety to the language learning classroom
by screening different types of film: feature-length films, short sequences of films,
short films, and adverts [3, 4].
There are amazing ways to elevate and energize instruction through using
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technology tools. One resource that is popular with students of all ages is the video
hosting website YouTube that lets anyone with a free account upload videos. Many
organizations post collections of videos on this site, which is organized into
channels. In addition to locating content, teachers can create their own YouTube
channels to share videos and showcase student work.
YouTube is considered to be so much more than music videos and clips of
animals doing tricks. It contains engaging, informative content at all levels. This
video hosting site gives teachers the opportunity to take students around the world,
listen to experts on a topic, or hear an explanation for a new idea. One of the
reasons why people of all ages are using YouTube is because it's a powerful tool
for teaching and learning. A learning management system like Google
Classroom or Seesaw let teachers send the link to individual or groups - students
just click and view on their devices. The interactive presentation tool Nearpod also
lets teachers embed YouTube videos so that students can pause to watch a clip by
themselves or with partners. YouTube videos can also support language learners
who are ready to explore topics that might not be explicitly covered in the
curriculum [2, 4].
YouTube now hosts videos that can be used to explore the world. The 360degree videos on YouTube come from places like the Discovery Channel, are
accessible on YouTube's website, and viewable on computers or mobile devices.
There are lots of ways to use virtual reality tools like these in the classroom, and
at present YouTube also contains videos that are compatible with Google
Cardboard. If you don't have access to virtual reality viewfinders, students can
still open the YouTube video and move it in all directions for a 360-degree view.
In conclusion, it is advisable to emphasize the benefits of using video in the
ESP classroom. Video helps to raise a learner’s pragmatic awareness, that is, the
importance of context in deciding the speaker’s intention. Pragmatics also
includes gestures, facial expressions and other non-verbal forms of
communication that are culturally bound. Users prefer material that is visually
aesthetic, it being especially beneficial for visual learners.
The use of videos with text support is particularly efficient in enhancing
levels of comprehension and, consequently, it helps to supersede the power of the
text used as it is. Videos can increase language and comprehension input arousing
students interest in English. Images may help aid understanding and learning of
concepts that are difficult to explain verbally. So, English movies help learn new
words and phrases, but also provide joy while watching movies at the same time.
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МОВА І СУЧАСНІСТЬ
Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського
народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь. «В мові наша стара й
нова культура, ознака нашого національного визнання... І поки живе мова —
житиме й народ, як національність...» (І. Огієнко).[1]
Мова - найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона
безпосередньо пов'язана з мисленням. Не може бути мислення без мови і
мови без мислення. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер - не
лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою
мислення люди пізнають світ, об'єктивні закони природи й суспільства.
Пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі мовного
матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою і
її носієм - мовою. Тільки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями
не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства.
[1]
Мова, як відомо, є не лише засобом спілкування. „Мова – феномен,
рівний народові: його генезису, характеру, досвіду, долі, синтезу минулого,
сучасного й майбутнього. Тому мову не просто вивчають (як фізику,
географію, навіть історію), а вбирають у єство з молоком матері, повітрям,
небом, піснею, думою й гімном, тріумфом і печаллю свого роду, етносу,
нації, держави. Мова – міра індивідуальної й усенародної культури, їх
родової сутності”. [2, с. 27]
Як нам відомо, немає жодного суспільства, яке б не знало мови, яке б не
володіло цим найважливішим засобом людських зносин; нею постійно
користуються люди в своїй трудовій діяльності, спрямованій на досягнення
певної мети; без мови не може існувати будь-яке виробництво, не можуть
розвиватися техніки, культура, наука, мистецтво; за допомогою мови, люди
висловлюють свої думки і передають їх іншим людям; за допомогою мови
людство зберігає й передає новим поколінням нагромаджений досвід [3].
Відмінності в мовах відображають важливі відмінності між культурами,
а також допомагають зміцненню цих культурних особливостей. Завдяки
використання мови індивід трансформується в агента культури, через мову
він вбирає в себе саму сутність культури, а послуговуючись мовою – зміцнює
концепції своєї культури. Цей взаємозв'язок має місце для всіх мов і культур,
у т.ч. для української мови та української культури. Це пояснюють тим, що
„мова символізує собою культуру; культура – це груповий спосіб
структурування світу для того, щоб уникнути хаосу і забезпечити виживання
групи; мова – це система символів, яка подає і відзначає це структурування.”
[4, с. 264]
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У формуванні особистості для сучасної молоді важливу роль відіграє
рідна мова. Рідною вважається мова своєї нації, мова предків, що пов'язує
людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхнім духовним надбанням.
Звичайно діти засвоюють рідну мову в сім'ї від своїх батьків. Однак
специфічні умови, в яких тривалий час жив наш народ, і ті чинники,
породили національний нігілізм, байдужість до мови і культури свого
народу, спричинили ситуацію, коли значна частина українців не знає рідної
мови або володіє нею недосконало, а в багатьох українських сім'ях
користуються російською мовою. Українська мова є мовою українського
народу, отже, тільки вона повинна бути рідною кожного, хто вважає себе
приналежним до української нації.
На
сьогодні
через
українську
мову
відбувається
процес
самоідентифікації українців. Національна самоідентифікація певною мірою
залежить від значення рідної мови для особистості, від частоти її
використання під час спілкування, адже слово розкривається через
особистість.
Цілком природним для молоді є навчання рідною мовою, що забезпечує
її виховання в атмосфері родини, у сфері культури рідного народу, в
природному для неї середовищі, яке виражає національний дух народу, його
світосприймання. Що більше людина знає понять, виражених рідними
словами, то вона розумніша, розвиненіша.
На сьогодні про мовне питання в Україні говориться багато, але
конкретних дій та результатів популяризації української мови, на превеликий
жаль, можна побачити мало. Зараз катастрофічно не вистачає якісної
україномовної літератури, якісної кінематографічної продукції. Пересічним
громадянам відома лише невелика кількість українських митців, серед яких
найчастіше естрадні виконавці, натомість практично невідомими
залишаються письменники, художники тощо. Дослідження українських
соціолінгвістів переконують у тому, що за нинішніх умов молодь, навіть
вихована в українських родинах, вступаючи в доросле життя, змушена
використовувати російську мову через панування в Україні російськомовного
інформаційного продукту (в теле- та радіопросторі, у ЗМІ, на ринку
періодики, а найбільшою мірою – в інформаційнокомп'ютерній мережі та
Інтернеті). Інтернет-ЗМІ стають першочерговим джерелом інформації, тим
самим диктуючи мовну моду своїм користувачам. Засоби масової інформації
часто послуговуються далеко не літературною мовою, використовуючи
суржик, сленг, жаргонізми, неологізми, іноді нецензурну лексику.
Проблемою практичного застосування української мови серед молоді
також є її недостатня популярність у теле- та радіоефірах. Це пов'язано з
потребою в забезпеченні використання української мови в ЗМІ, сфері
культури, освіти і науки, у інформаційних технологіях, рекламі тощо. Люди
переважно дивляться російськомовні програми, які мають численну
аудиторію. Телесеріали, гумористичні програми, кінофільми теж
передаються головним чином російською мовою. Сучасна українська музика,
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яка перестає втрачати національний колорит, падає під навалою західних
стандартів та попсових російських шаблонів, які не несуть у собі жодного
патріотичного змісту. [5, с. 6]
Мовлення української молоді збідніле, перенасичене жаргонізмами,
сленгізмами, словами іншомовного походження. Широкого вжитку набули
слова, які мають український відповідник (прайс, окей, гуд, екс-прем'єр, ексчоловік, екс-дружина, кава-брейк та ін.). Найчастіше молодь послуговується
російською мовою або суржиком.
Але ми українці, а мова - це душа нації, тому знати рідну мову - наш
обов'язок. Проте перехід на українську мову спілкування у повсякденному
житті не може бути примусовим – це має бути особисте рішення окремого
громадянина, глибоко усвідомлене ним самим. На жаль, непокоїть той факт,
що спілкування українською мовою відбувається переважно з батьками,
родичами, у процесі навчання – з викладачами, але в стосунках з
ровесниками сучасна молодь спілкується переважно російською мовою та
суржиком. У культурі усного спілкування молодих людей вкорінюється
знижений стиль мовлення, розвивається ненормативна лексика. Таким
чином, молодь втрачає не тільки мовне, національне, а й людське обличчя.
Тому збереження мовної стійкості в сучасному молодіжному
комунікативному просторі дуже важливе. [6]
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Iсторiя створення сучасного правознавства починається ще з давніх
часів. Право – одне із найбільших надбань Римської імперії. Римське право
дає змогу населенню багатьох держав світу не лише ознайомитися з
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культурною спадщиною минулого та відчути атмосферу тогочасних
суспільних відносин, але й збагатитися найкращими здобутками держави.
Римське право зазнало потужного впливу давньогрецького, близькосхiдного,
iудейського права, запозичивши звiдти велику кiлькiсть принципiв, iдей,
конкретних правових норм. Але тiльки у Римськiй античнiй цивiлiзацiї право
перетворилося на порiвняно самостiйний феномен, набуло значення
самостiйного предмету, який можна вивчати й нинi, абстрагувавшись вiд
конкретно iсторичних умов, культури, держави, в якiй воно сформувалося.
Поняття «римське право» охоплює систему загальнообов’язкових,
формально визначених правил поведінки, виражених у нормах, принципах та
інститутах, встановлених Римською державою для регулювання відносин, що
складалися в рабовласницькому суспільстві. Цей правовий порядок пройшов
тривалий шлях розвитку від заснування Риму в 753 р. до н.е. аж до смерті
імператора Юстиніана в 565 р. н.е. Протягом дванадцяти століть право
змінювалося, вдосконалювалося, доповнювалося новими положеннями
(нормами, інститутами, принципами), зазнавало як позитивних так і
негативних змін, унаслідок яких перетворилося на систему, придатну для
регулювання різноманітних правовідносин, що виникають у розвиненому
рабовласницькому суспільстві з розвиненим товарообігом [2, c. 240].
Сучасна національна правова система тяжіє до романо-германської
(континентальної) правової сім’ї, найважливішою рисою якої є процес
запозичення основних правових категорій, інститутів та інших юридичних
конструкцій із римського права. Тому існує певна теорія, згідно з якою
римське право стало основою та підгрунтям для сучасного права Європи.
Саме тому, ця тема стала актуальною для дослідників не лише нашого
періоду, але й вітчизняних вчених.
Питанням досліджень обраного напрямку присвячено наукові праці Р.А.
Калюжного, В. М. Вовка. Основним проявам впливу римського права на
формування європейського права присвячені праці А. Дембінські, Т. Гіаро, Є.
та О. Харитонових та ін.
Не випадково римське право сьогодні називають «кузнею» юридичного
мислення. Норми римського права використовуються для врегулювання
відносин, що виникають між окремими особами – власниками майна – та для
захисту їхніх порушених прав. Згодом відповідні положення виокремилися в
підсистему – приватне право [5, c. 187].
Поняття “приватне право” визначається як сукупність правових норм
різних галузей права, предметом регулювання яких є відносини у сфері
індивідуальних інтересів юридично рівних суб’єктів за допомогою
переважно диспозитивного методу регулювання [1, c. 34].
Завдяки універсальним принципам, що базуються на рівності і
взаємному визнанні суб’єктів обігу, досягненню відносно високого рівня
абстракції правових положень та простоті юридичної техніки, римське
приватне право використовується для застосування на різних етапах розвитку
товарно-грошових відносин в різних суспільних умовах.
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Римське право характеризується такими ознаками:
1) є виміром справедливості та свободи згідно з досягнутим рівнем
соціального розвитку та правової культури в суспільстві;
2) формальна визначеність римського права полягає в його чіткості та
однозначності правових приписів засобом їх об’єктивізації у нормативноправових актах та інших джерелах права;
3) вольовий характер права Римської держави опосередковує
спрямування поведінки суб’єктів правовідносин у різних сферах суспільного
життя;
4) загальнообов’язковий характер римського права виражається в тому,
що правила поведінки, встановлені в правових нормах, є обов’язковими для
всіх без винятку суб’єктів права незалежно від їхньої волі;
5) системність римського права полягає в тому, що воно є певним чином
упорядкованою та узгодженою, на основі відповідних принципів, сукупністю
взаємозалежних і взаємодіючих норм та інститутів [2, c. 167].
З урахуванням викладеного вище, можна зробити висновок, що римське
право для розвитку європейського права має в сучасних умовах
цивілізаційне, історичне та юридичне значення.
Цивілізаційне значення римського права зумовлене тим, що воно є
одним із наріжних каменів так званого «Європейського дому», будучи
невід’ємною складовою загальноєвропейської цивілізації. Історичне значення
римського права полягає в тому, що протягом тривалого часу воно в
класичному та греко-римському варіантах давало вплив на формування та
розвиток європейського права і продовжує впливати на розвиток його
концепції сьогодні.
Отже, підбиваючи підсумки, важливо вказати, що юридичне значення
римського права базується на тому, що понятійний та категоріальний апарат,
а також термінологія сучасного права ґрунтуються на ідеях, засадах та
визначеннях, розроблених римською класичною юриспруденцією, яка мала
значний вплив на становлення на термінологічні особливості сучасного
права. Крім того, очевидно, що римське право займає виняткове місце в
історії розвитку європейських країн. Саме ця система права, що стала колись
єдиною для античного світу, лягла в основу права багатьох сучасних держав,
а приватне Римське право до цього часу є класичним для суспільства,
заснованого на приватній власності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Взаємовплив світової та регіональних культур є невід’ємним чинником
розвитку сучасного світу. Процес культурогенезу набуває сьогодні все
більшої динаміки з подальшою глобалізацією світу та науково-технічним
розвитком людства. Підготовка сучасного фахівця повинна забезпечувати не
тільки високий рівень володіння іноземною мовою, але й можливість
сприймати та розуміти факти іншої культури, будувати взаєморозуміння у
процесі спілкування. Засвоєння норм і правил міжкультурного спілкування
дозволяє не тільки використовувати позитивний досвід взаємодії з людьми
різних культур, але і допомагає розвитку особистості студента. Тому
формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації набуває все
більшого значення й потребує подальшого розгляду та аналізу.
Вивченню різних аспектів міжкультурної комунікації як складової
навчання іноземної мови присвячено ряд наукових досліджень. Зокрема,
Кияк Т., Філонової В., Осадчої О. В., Воронцової Т. Ю. та інші.
визначення ролі та значення
Метою даного дослідження є
міжкультурної комунікації як складової навчання іноземної мови.
Міжкультурна комунікація визначається як соціально обумовлена
взаємодія партнерів різних національних культур, в ході якої відбувається
обмін інформацією, образами свідомості, зразками культури та професійної
діяльності і досягається взаєморозуміння [1, с. 245]. Фактор комунікації
набуває все чіткіших обрисів, довівши, що саме людська мова – найбільше
пристосований і найдосконаліший спосіб обміну інформацією. Як пише
Дж. Грінберг, «ми можемо сформулювати правила комунікації бджіл за
допомогою природних мов, тоді як бджоли не можуть сформулювати
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граматику природної мови за допомогою власної системи. Отже, природні
мови слугують як метамови для інших комунікативних систем» [2, с. 51].
Студенти, які вивчають іноземну мову, мають широкі можливості
вивчати і культуру інших країн. C. Тер-Мінасова вважає, що «мова – це
дзеркало культури, у ньому відбиваються не тільки реальний світ, що оточує
людину, не тільки реальні умови її життя, але й суспільна самосвідомість
народу, його ментальність, національний характер, спосіб життя, традиції,
звичаї, мораль, система цінностей, світовідчуття, бачення світу» [3, с. 92].
Кожний урок іноземної мови – це перетин двох культур, це практика
міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає
іноземний світ та іноземну культуру. Щоб навчити іноземної мови, як засобу
спілкування на уроках необхідно створювати обстановку реального
спілкування, активно використовувати іноземну мову в живих, природних
обставинах. Мова повинна вивчатися в поєднанні зі світом та культурою тих
народів, які розмовляють на даній мові.
Слід зазначити, що при вивченні іноземної мови обов’язковим повинно
бути передбачене:
– оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни,
мова якої вивчається;
– залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);
– усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи розуміння,
через яку може сприйматися дійсність;
– порівняння явищ іноземної мови, що вивчається з рідною мовою [4, с.
42-43].
Формування
міжкультурної
комунікації
студентів
припускає
організацію поетапного формування міжкультурної комунікації засобами
іноземної мови в процесі взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Модель
формування міжкультурної комунікації студентів відображає специфіку
формування міжкультурної комунікації на заняттях з іноземної мови,
включає цільовий, мотиваційно-змістовний, організаційно-технологічний і
результативний блоки, методологічні підходи, педагогічні принципи і умови
цього процесу. Сукупність варіативних педагогічних технологій (проблемне
навчання, ігрові, інтерактивні), адаптованих з урахуванням специфіки вузу,
сприяє ефективному поетапному (підготовчий, діяльний, творчий)
формуванню міжкультурної комунікації студентів вузу в процесі вивчення
іноземної мови.
Найважливішими умовами формування міжкультурної комунікації
студентів є:
– соціально-педагогічні умови (інтернаціоналізація і реформування
системи вищої освіти; вирішення комплексу проблем міжкультурного
виховання; реалізація професійних освітніх програм, що передбачають
взаємодію національних культур; пріоритет гуманістичної концепції в
системі освіти; єдність освітнього і виховного процесів, орієнтованих на
глибоке вивчення національної культури і культури інших країн);
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– особисті умови (формування міжкультурної комунікації студентів
викладачем-професіоналом,
володіння
високим
рівнем
ключових
компетенцій;
– цілеспрямований процес розвитку особистих якостей студента:
мобільності, емпатії, толерантності, патріотизму, необхідних для
ефективного міжкультурного спілкування і одночасно є основою для
самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення у сфері міжкультурної
взаємодії) [1, с. 246].
Об’єктивні і суб’єктивні чинники, що гальмують процес формування
міжкультурної комунікації на сучасному етапі розвитку суспільства
виявляються: у низькій мотивації студентів до вивчення іноземної мови і
культури іншої країни; у недоліку мовних знань і навиків, що впливають на
вищий рівень розвитку міжкультурної компетентності; у неадекватному
сприйнятті і інтерпретації культурних цінностей представників інших
культур; у слабкому умінні рефлектувати різні культури, синтезувати і
узагальнювати свій особистий досвід в міжкультурному діалозі [1, с. 245].
Розвиток успішної міжкультурної комунікативності потребує багато
соціалізації, щоб студент міг створити когнітивні та семантичні зв’язки,
схожі з тими, які створив би носій мови. Виділяють два види мотивації
вивчення іноземної мови: інтегративну (вивчити мову та стати частиною
культурної спільноти) та інструментальну (вивчити мови та отримати роботу
чи підвищення на роботі). Дослідження показали, що ті, що мали
інтегративну мотивацію, досягали більших результатів, ніж ті, у кого була
інструментальна мотивація. У процесі вивчення іноземної мови майбутні
фахівці набувають необхідні фонові знання. Вони сприяють кращому
розумінню мислення носіїв мови. До фонових знань належать реалії
(безеквіваленті лексичні одиниці, абревіатури, назви подій культурного
життя, імена видатних осіб) та фонова лексика (фразеологізми, афоризми та
формули мовленнєвого етикету). Наявність фонових знань може свідчити
про сформованість комунікативності. [3, с. 92-93].
Отже, вивчення іноземної мови дає широкі можливості для вирішення
задач формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації. По-перше,
вона є джерелом інформації про іншу культуру; по-друге, у процесі вивчення
іноземних мов відбувається національна самоідентифікація людини, а також
усвідомлення впливу іншої культури; по-третє, усвідомлення культурних
відмінностей у побуті, системі соціальних норм і цінностей.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
Інтеграція України до Європейського союзу ставлять якісно нові
завдання в галузі освіти. Національна доктрина розвитку освіти України в
XXI ст. визначає головною метою освіти створення умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості як громадянина України. За цих умов
особливого значення набувають такі якості випускника навчального закладу,
як
професіоналізм,
ініціативність,
мобільність,
підприємливість,
відповідальність, вміння аналізувати ситуацію на внутрішніх та міжнародних
ринках, здатність до постійної самоосвіти. Це зумовлює посилення вимог до
підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців.
Суспільство потребує нового покоління компетентних фахівців, які
поєднують фундаментальні знання та ґрунтовну практичну підготовку з
конкретної галузі, здатні орієнтуватись у швидкоплинному світі, знаходити
раціональні способи дії у складних непередбачуваних ситуаціях.
Сучасні дослідження в галузі теорії та методики професійної освіти
актуалізують питання реалізації концепції гуманітарної освіти, цільовою
установкою якої є формування гармонійно розвиненої особистості, що
володіє не лише чисто професійними знаннями і уміннями, але і широким
розумінням процесів і змін, що відбуваються в суспільстві. Вона передбачає
засвоєння культури, звичаїв, традицій, досвіду спілкування, а також здатність
творчо вирішувати поставлені життям завдання [1].
Важливою складовою гуманітарної освіти є формування комунікативної
культури майбутніх фахівців, що дозволить не лише полегшити процес їхньої
професійної адаптації, а й сприятиме ефективній реалізації знань, вмінь і
навичок спілкуватися й досягати взаєморозуміння при виконанні
професійних і соціальних функцій.
Комунікативна компетентність визначає сукупність навичок і умінь,
необхідних для ефективного спілкування. З точки зору лінгвістики,
комунікативна компетентність - це знання, якими володіє носій мови та які
стосуються не тільки формального коду, але й соціальних наслідків мовних
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виборів, що доступні йому в процесі використання мови протягом життя,
коли суб’єкт виступає як учасник мовних подій, що утворюють важливий
елемент людського суспільства [2].
Як структурована цілісність комунікативна компетентність поєднує
змістовий, емоційний і діяльнісний компоненти. Перший передбачає
усвідомлення учнем сутності й значущості комунікативної діяльності, як
детермінант його поведінки. Емоційний компонент характеризується
особистісним ставленням до комунікативного аспекту майбутньої
професійної діяльності. Комунікативна діяльність, як процес суб’єктсуб’єктної взаємодії, потребує обов’язкового врахування експресивного
компоненту, адже обмін емоційними станами відіграє у ній значну роль.
У становленні та самореалізації майбутніх фахівців велике значення має
соціокультурна компетенція. Це вміння застосовувати соціопсихологічні,
соціолінгвістичні, країнознавчі та міжкультурні знання, для досягнення
порозуміння між особами або групами, які є представниками різних країн,
мов та релігій.
Оволодіння соціокультурною компетенцією, для молодих фахівців, дає
змогу швидко та правильно встановлювати зв’язки з представниками інших
країн. Адже для того, щоб швидко порозумітися з іноземними делегатами
потрібно знати їх культуру, звичаї, традиції, мову та особливості діловодства.
У документах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи наголошується на
ключових компонентах, що дають змогу ефективно брати участь у
соціальних сферах та професійно зростати, одним з них і є соціокультурна
компетенція як складне інтегроване утворення у характеристиці особистості.
Так, В. Сафонова визначає, що соціокультурна освіта є запорукою
успішного формування професійної іншомовної комунікативної компетенції
за умови реалізації принципу дидактичної культуровідповідності, який
передбачає відбір і впровадження у навчальний процес культурознавчого
матеріалу, що формує соціокультурну основу навчально-методичного
комплексу з іноземної мови.
О.
Коломінова розглядає соціокультурну компетенцію як систему
уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої
вивчається, а також систему навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку
згідно з цими знаннями.
М. Максимець розуміє соціокультурну компетенцію як здатність
особистості через адекватне розуміння та повагу до інших мов, культур і
релігій виявляти активну і відповідальну життєдіяльність у соціумі на
засадах демократичності, гуманізму, толерантності тощо.
П. Сисоев трактує соціокультурну компетенцію як рівень знань
соціокультурного контексту використання іноземної мови, а також досвід
спілкування і використання мови в різних соціокультурних ситуаціях.
Отже, проаналізувавши думки науковців, можна зробити висновок, що
на формування соціокультурної компетенції особистості впливає вивчення
іноземних мов.
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Вивчення іноземної мови є головною передумовою досягнення
адекватного взаєморозуміння між співрозмовниками, які належать до різних
культур. Іноземна мова викладається не тільки як засіб спілкування, здобуття
додаткової інформації, а й стає засобом відкриття іншого культурного світу,
осягнення складності та багатогранності рідної мови та національної
культури, національного достоїнства та рівності, засобом громадської освіти,
розвитку особистості, її індивідуальних пізнавальних здібностей, соціальних
можливостей, культурних потреб.
Соціокультурна компетенція поділяється на:
•
країнознавчу компетенцію
•
лінгвокраїнознавчу компетенцію
Лінгвокраїнознавча компетенція передбачає володіння учнями
особливостями мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки носіїв мови в
певних ситуаціях спілкування. Іншими словами, сформованість в учнів
цілісної системи уявлень про національно культурні особливості країни.
Форми та методи розвитку соціокультурної компетенції:
•
порівняльний метод, що базується на контрастах і який містить у собі
різноманітні дискусії. У класі обговорюються традиції, звичаї країни, мова
якої вивчається у порівнянні з рідною культурою;
•
метод «критичних випадків», що ставить за мету висвітлити різницю
між вербальним та невербальним спілкуванням. Учням пропонується опис
ситуації, коли співрозмовники не правильно розуміють одне одного у
спілкуванні через різницю у культурі та ментальності;
•
метод «короткого викладення культурних аспектів». Розглядається
різниця у культурі двох країн, наприклад, різниця між покупцями у
Великобританії та Україні.
Соціокультурна компетенція відіграє важливу роль у становленні
молодих фахівців. Адже ,на даний час, Україна зміцнює стосунки й зв’язки з
європейськими й світовими державами. Тому вона потребує таких фахівців,
які з легкістю можуть вести переговори з іноземними державами на
високому, міжнародному рівні.
Соціокультурна компетенція- це основа становлення майбутнього,
високо кваліфікованого фахівця, що може швидко і легко знаходити спільну
мову з представниками провідних країн світу.
Отже, комунікативну культуру особистості можна позиціонувати як
особистісну потребу взаємодії з іншими суб’єктами, вираження цілісного й
індивідуального в людині, прояв її творчого потенціалу у здатності
підтримувати позитивний характер комунікативного процесу й доброзичливо
ставитися до співрозмовників.
Список використаних джерел:
1. Документи ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи Емельянов Ю. Н. Теория
формирования
и
практика
совершенствования
коммуникативной
компетентности : дис. ... док. психол. наук : 19.00.05 / Емельянов Юрий
Николаевич. —Л., 2016. — 403 с.
340

2. Закордонець Н. Методологічні аспекти вивчення формування
комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму / Наталія
Закордонець.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу
:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/Npd/2011 3/zakordon.pdf
3. Максимець М. Формування соціокультурної компетенції у процесі
вивчення іноземної мови / М. Максимець // Вісник Львівського університету.
Серія педагогічна. - 2006. - Випуск 21.-С. 211-218
4. Сысоев П.В. Социокультурный компонент содержания обучения
американскому варианту английского языка: автореф. дис. на
соискание науч. степени канд. пед. наук. / П.В. Сысоев. - Тамбов, 1999. -20 с.
Алла Голуб
Науковий керівник: Смагло Н.С., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ МОЛОДІ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ТА
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сучасна українська держава та суспільство переживають складний та
суперечливий період трансформації соціально-економічних, політичних та
духовно-моральних відносин. Ситуацію в країні сьогодні з впевненістю
можнаназвати кризовою. І криза ця не лише економічна, але й соціальна.
Націївиходять з кризи завдяки культурі, релігії, ідеї державності та
національних інтересів, однак в останній час знову постала проблема
знецінення культури. Молодь України зараз знаходиться на етапі зміни
ідейних та моральних орієнтирів. За таких умов, дослідження питання молоді
та її ролі у суспільному житті є вкрай важливим і актуальним.
Дослідженню проблем молоді присвятили свої праці вітчизняні та
зарубіжні вчені, політичні діячі. Серед них заслуговують на увагу роботи В.
М. Бебик [5], Н. М. Колесніченка [4], М. Ф. Головатий [3], І. В. БестужевЛада [1] та інших.
У кожного покоління – своя історична місія, своє покликання і тільки
йому притаманні світосприйняття і світорозуміння. Кожне молоде покоління
вирішує свої завдання в історико-політичному процесі, проходить через
певні випробування. Сучасний розвиток цивілізації висуває перед молоддю
проблеми не лише національного, а й глобального, загальнолюдського
характеру. Щоб молоде покоління було спроможним завтра успішно,
ефективно вирішувати непрості для нації питання, держава вже сьогодні має
виробити реалістичну, збалансовану, виважену політику щодо молодого
покоління.
В умовах, коли провідні світові держави не справляються з
оздоровленням економіки та забезпеченням соціальних гарантій своїх
громадян, ті молоді демократії, що мають дефіцит ресурсів, вимушені
шукати інші шляхи виходу із кризи та забезпечення подальшого політичного
341

і соціально-економічного розвитку. Єдина альтернатива – проведення
конкурентоспроможної, адаптивної до зовнішніх збурень державної політики
України. Така політика може бути ефективною лише за активної участі
молоді. Необхідно розкрити і втілити творчий потенціал молоді, а її
соціальний ресурс вважати однією з найважливіших основ модернізації
суспільства, підвищення конкурентоспроможності нашої держави [1].
Донедавна вважалося, що молодь надто складно й досить повільно
визначає свої позиції як у політичній, так і в інших сферах життя. Однак за
останній рік, у результаті подій, що сталися на Україні, ситуація значно
змінилася. Все більше молодих людей починають розуміти своє значення в
формуванні майбутнього України. Наприкінці 2015 року було проведено
дослідження, у ході якого визначалося ставлення молоді до патріотизму,
визначалися моральні цінності молоді в нинішніх умовах, рівень зневіри
молодих людей щодо держави. Результати опитувань перевершили
очікування. За належно створених умов 34,7% опитаної молоді брали б
активну участь у громадському житті, можливо брали б – 52,5%, не брали б
участі у громадському житті лише 12,8%. Це є досить гарним результатом,
оскільки показує високий рівень підтримки громадських ініціатив та активне
ставлення молоді до суспільних проблем [2].
Основною формою вияву соціальної активності молодого покоління та
найефективнішим механізмом взаємодії молоді з державою є молодіжний
рух. Назріла гостра необхідність посилення уваги до молодіжного руху з
боку держави, розробки науково обґрунтованого плану дій, результати якого
стануть відчутні в близькій перспективі. Такий підхід дасть можливість
сформувати стратегічну мету українського молодіжного руху, спрямовану на
формування відповідального ставлення молоді до свого майбутнього і
майбутнього держави. Це зробить вплив молодіжного руху на розробку та
реалізацію державної політики ефективним і змінить сучасну роль молоді –
брати участь у вирішенні власних соціально-побутових проблем, на
необхідну участь у розв'язанні стратегічних проблем виходу із системної
соціально-економічної кризи та забезпечення подальшого розвитку
суспільства [3].
Сучасна молодь, з одного боку, відчуває себе особливою групою
суспільства, з другого – усе більше страждає від невирішеності своїх
специфічних проблем. Досить важливим фактором, який деформує
свідомість молоді, є відсутність довіри до неї з боку суспільства. Молодь є
частиною суспільства, вона входить у розмаїття його зв'язків і відносин,
однак дуже рідко залучається до вирішення та реалізації програм розвитку
суспільства. Це визначає суперечності, котрі існують на рівні молодьсуспільство. Найбільш суттєві з них такі:
− рівень освіти та матеріальний стан молоді;
− потяг до знань і необхідність працювати;
− прагнення до самостійності й економічна залежність від батьків;
− професійний статус і потреби сучасного ринку праці;
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− бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна
участь у прийнятті управлінських рішень [4].
Майбутній розвиток України повною мірою залежить від успіху тих,
хто завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Це обумовлює
важливіть реалізації ефективної молодіжної політики держави, яка
максимально відповідатиме потребам молодої людини та водночас держави.
Державна молодіжна політика повинна відображати позицію держави що до
цієї групи населення, її погляд в майбутнє та адекватність політичного курсу,
створювати необхідні умови, гарантії для соціального становлення і розвитку
молодого покоління.
Саме тоді, коли будуть надаватися достатні гарантії та умови для
соціалізації та всебічного розвитку молодої людини, молодь буде здатна і
матиме бажання спрямовувати свій потенціал у відповідно до інтересів
суспільства у всіх сферах свої життєдіяльності. Відсутність такої політики
або її неадекватне втілення, як зазначає М. Головатий, призводить до
серйозних кризових явищ у молодіжному середовищі, зокрема й у всьому
суспільству загалом [5].
Підводячи підсумки, варто сказати, що суспільне відродження України
неможливе без концентрації уваги та зусиль державних структур на
вирішенні проблем молоді як майбутнього країни, гаранта суспільноекономічного прогресу. В умовах глибокої економічної та демографічної
кризи, кризи культури й ідеології, в якій сьогодні опинилась Україна,
молодіжні проблеми у різних сферах набувають певних специфічних рис і
потребують поглибленого аналізу й регулювання з боку держави, виваженої
політики стосовно молодих поколінь. Необхідно розпочати розглядати
молодь як активну суспільну силу і стратегічний ресурс розвитку країни.
Адже саме молодь виступає тим рушієм, що формує майбутнє нашої країни.
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РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ФОРМУВАННІ СВІДОМОСТІ
СТУДЕНТА ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
У наш час відбуваються швидкі зміни у сучасному суспільстві. У
свідомості людей все більше і більше зароджується бажання вивчати іноземні
мови. Це є однією із найважливіших складових сучасної, успішної людини.
Знання хоча б однієї іноземної мови розширює світогляд, удосконалює її як
особистість. Всім відомий вислів українського письменника Івана Франка:
«Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина». Він якнайкраще
характеризує важливість освоєння мов.
Загалом людина, яка знає мови – різнобічно розвинута особистість,
володіє кращими здібностями до вивчення нового, почуває себе більш
впевнено у розмові з іноземцями. Зовсім недавно вчені з Лондонського
університету провели велике статистичне та наукове дослідження. Вони
дійшли до висновку, що люди, які вчать іноземні мови, мають більш гнучке
та оригінальне мислення [1].
Метою дослідження є з’ясування ролі іноземної мови у формуванні
свідомості студента економічного напряму спеціальності та шляхи вивчення
мови.
Кожна людина подумки задає собі питання: «Навіщо нам вивчати
іноземної?».
Англійська є офіційною мовою міжнародної економіки та торгівлі,
Інтернету та техніки. Сучасний світ характеризується зростанням
економічної інтеграції, розширенням торговельних взаємозв’язків між
країнами. Якщо раніше знання іноземної було не важливим критерієм для
людини, то на наразі володіння нею постає як необхідність.
Перевагою є не лише змогла спілкуватися англійською з носіями мови, а
також можливість підвищувати свій професійний рівень та підтримувати
зв’язки з діловими представниками з усього світу. Англійська мова відкриває
широкий спектр нових можливостей для навчання та успішного
працевлаштування в різноманітних сферах діяльності. Для молодих
спеціалістів та студентів існує велика кількість міжнародних програм, але без
знання мови, участь у них неможлива. Студент повинен володіти розмовною
та діловою англійською мовою, адже професія закордону у зарубіжній
компанії є більш бажаною та високооплачуваною.
Великою перспективо для студентів є вища освіта за межами
національної країни. Перевагами такої освіти є міжнародне визнання
диплома, можливість отримати престижну роботу та за бажанням
залишитися жити в країні навчання.
344

Для засвоєння іноземної мови мало знати окрему інформацію про неї.
Потрібно шукати певні методи, часом комбінувати їх для кращого пізнання.
На думку А.О. Вербицького, саме активне навчання формує у студентів
пізнавальну мотивацію, але мова повинна йти не про «примус» до
активності, а про спонукання до неї; необхідно створити дидактичні й
психологічні умови породження активності особистості в пізнавальній
діяльності [2, ст. 57].
Але самостійне вивчення General English (загальна англійська) є не
завжди ефективним. Цей процес має контролюватися наставником чи
викладачем. Згідно з В. О. Козаковим, будь-яка пізнавальна діяльність
студента завжди направляється й контролюється [3].
Для студентів економічної спеціальності базовою є ділова англійська
мова (Business English), яка є загальноприйнятою мовою міжнародного
спілкування, що забезпечує здійснення ділових контактів та міжнародного
співробітництва. При навчанні ділової англійської потрібно намагатися
застосовувати її в бізнес-середовищі та опановувати відповідну лексику.
До основних форм вивчення ділової англійської мови відносять:
•
читання літератури даного спрямування
•
спілкування з носіями ділової англійської мови за допомогою
Інтернету (таке можливе з використанням програми Skype);
•
робота з підручниками;
•
вивчення
термінології
основних
економічних
понять
(наприклад, economics, taxes, money, mortgage, що в перекладі відповідно,
економіка, податки, гроші, іпотека);
•
перегляд відповідної відеоінформації.
Вище перераховані форми вивчення не є єдиними, вони можуть
доповнюватися іншими способами, яких є безліч. Але серед найкращих
лінгвістичних навичок в процесі вивчення мови можна виділити читання
текстів англійською. Як правило, під час читання ми візуально
запам’ятовуємо лексику та збагачуємо свій словниковий запас новими
термінами. Як стверджує О. О. Заболотська, «Читання іноземною мовою є
засобом задоволення комунікативних ... потреб, оскільки дозволяє
користуватися усіма засобами інформації ... а з широким використанням
мережі Internet – якісне володіння читанням іноземною мовою стало
пріоритетним” [4, с. 51]. Систематичне читання англомовних навчальних
текстів сприяє також формуванню деяких перерахованих вище загальних
навичок: запам’ятовування інформації, її аналізу й логічного мислення.
Отже, дане дослідження акцентує увагу на важливості вивчення
іноземної мови, що є актуальною проблемою у наш час. Перспективи
подальшого вивчення мають фокусуватися у комунікативному напрямі, що
навчить людей долати мовні бар’єри у спілкування з носіями мови.
Основні професійні навички володіння діловою англійською мовою, які
формуються під час процесу її вивчення, умовно можна розділити на дві
головні групи: загальні й лінгвістичні. До першого типу входить
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запам’ятовування інформації, навички логічного мислення та аналізу ділової
документації. До другої групи належить техніка читання та слухове
сприймання тексту відповідно до використання ділової англійської. У цю ж
групу варто віднести й особливі вміння правильного володіння англійською
діловою термінологією.
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РОЗВИТОК ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ В РИМСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
Латинська мова відіграла важливу роль в розвитку країн сучасного світу,
особливо європейських. У даній статті ми розглянемо, як розвивалася
латинська мова в Римській імперії.
Латинська мова — мова, яка належить до латинсько-фаліскської
підгрупи італійських мов індоєвропейської мовної сім'ї. Разом з
церковнослов'янською це одна з мертвих мов, яка постійно
використовується. Статус мертвої мови зумовлений тим, що люди, для яких
вона є рідною, не народжуються вже принаймні півтори тисячі років.
Латинська мова є однією з найдавніших писемних індоєвропейських мов і
належить до так званих літературно-історичних мов [1].
Свою назву латинська мова дістала від племені латинів, що проживали
на невеликій частині в Італії – Лаціум. Особливого значення серед цих міст
набув Рим, що заснований, за деякими даними, у 753р. до н. е. З містадержави Рим перетворився на могутню рабовласницьку імперію.
Культура римської цивілізації має тисячолітню історію. У світовій
цивілізації вона займає почесне місце. На формування романських мов
вплинула латинська мова, яка була носієм цієї культури. У давнину вона
була мовою філософії, юриспруденції, медицини, науки, релігії і літератури
багатьох європейських народів. Сьогодні ми також використовуємо наукові,
юридичні, медичні терміни латинського походження. Велике значення мають
досягнення римлян в образотворчому мистецтві, архітектурі, системі права та
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формах організації суспільного життя. Вивчення історії античної, і зокрема
римської, культури дає змогу зрозуміти закономірності розвитку багатьох
соціальних та культурних феноменів, робить можливим більш ґрунтовний
підхід до вивчення й розуміння сьогоднішніх соціальних і культурних
процесів. Події та герої римської культури та історії осмислюються у зв’язку
з цим як культурні символи, що допомагають глибше розуміти сучасність [2].
Історію Стародавнього Риму поділяють на два етапи. Перший починає
свій відлік від завоювання Римом Апеннінського півострова. Він охоплює у
собі створення Римської держави, яку прийнято називати Римської
республікою Другий етап історія Стародавнього Риму починається з часу
падіння республіканського ладу в тридцятих роках I ст. до н. е. і гуманітарної
освіти Римської імперії.
Розвиток латинської мови в Римській імперії поділяють на декілька
періодів, а саме:
I. Долітературний період – представлений написами і фрагментами так
званих “царських законів”. У 451 – 450 роках до н. е. в Римі за зразком
грецьких законів Солона були укладені “Закони дванадцяти таблиць” –
найдавніша пам'ятка римського законодавства.
II. Архаїчний період (III – початок I ст. до н. е.). До нього відносяться праці з
природничих та медичних питань, наприклад, праця Катона, в якому
зустрічається багато слів медичного характеру, взятих з розмовної латинської
мови. З цього періоду до нашого часу також збереглися літературні твори .III.
Класичний період (I ст. до н. е. – I ст. н. е.) спостерігається надзвичайний
розквіт римської літератури, мистецтва й науки. Латинська літературна мова
сягає досконалості в творах поетів Лукреція Кара, Вергілія Марона, Овідія,
прозаїків та ораторів Гая Юлія Цезаря, Марка Тулія Цицерона. Розвивається
й удосконалюється політичне та судове красномовство. Епоха ранньої імперії
виявилася дуже плідною для римської юриспруденції. В цей період
відбувається формування юридичних шкіл. Латинська літературна мова саме
класичного періоду вивчається у вищих навчальних закладах.
IV. Післякласичний або посткласичний період (I – II ст. н. е.)розвитку
представлено творами філософського, медичного та історичного характеру.
Період пізньої імперії або абсолютної монархії (III – V ст.) характеризується
загальним занепадом економіки та культури. З цієї епохи до нас дійшли різні
кодекси (Грегоріана, Гермогеніана, Феодосія), а також “П'ятикнижник
Мойсея і римських законів”.
V. Пізня латинь (III – VI ст. н. е.) не відзначилась видатними працями з
медицини, хоча і цей період з'являлись популярні твори різних напрямків. В
395 році Римська імперія розпалась на дві частини – Східну та Західну. У
Східній, Візантійській імперії домінувала грецька мова, а в Західній –
державною мовою залишалась латинська. Після падіння Західної Римської
імперії в V ст. і навали варварів Рим втрачає своє політичне значення. З VI до
VII ст. кожна область минулої Римської імперії живе своїм особистим
життям. Все більше збільшуються мовні розходження між романськими
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провінціями, вже до IX ст. починають з'являтися так звані романські мови.
До них належать такі сучасні мови як: італійська, іспанська, французька,
румунська, португальська, молдавська та інші. Основним джерелом
романських мов була не літературна (класична) латинь, а розмовна, народна
або вульгарна латинь. Звісно, також важливе значення у формуванні
романських мов відігравали місцеві діалекти.
VI. Середньовічний період (почався після падіння Римської імперії) розвитку
латинської мови, яка стає в країнах Європи мовою міждержавного
спілкування (дипломатії), судочинства, школи й католицької церкви.
У середні віки латинською мовою було укладено багато юридичних
документів і трактатів, що становлять основу історії права цього періоду. В
середні віки на латинській мові ведеться викладання як у нищій, так і у вищій
школі. Законодавчі, судові та дипломатичні акти пишуться в основному на
латинській мові. На ньому читають проповіді священики, вчені цієї епохи
випускають праці, написані переважно на латинській, грецькій та арабській
мовах.
VII. Відродження (XIV – XVI ст.). Латинська мова в цей період стає
найважливішим засобом міжнародного та наукового спілкування.
Багатовікове розповсюдження латинської мови визвало необхідність
вивчення її в школах, створенню словників та видавництву перекладів; це
також
спричиняло
проникнення
латинської
лексики
у
нові
західноєвропейські мови [3]. Майже до XVIII ст. латинська мова
продовжувала бути мовою дипломатії та міжнародною мовою науки.
Латинська мова поряд з цілим рядом мов (індійськими, іранськими,
балтійськими, слов’янськими, германськими, вірменською, албанською,
грецькою тощо) належить до сім’ї індоєвропейських мов і досі є джерелом
утворення наукової і технічної термінології [4].
Таким чином, ми розглянули розвиток латинської мови в Римській
імперії. Зрозуміли, що розвиненість та широке застосування дали змогу
латинській мові протягом багатьох століть залишатися мовою науки і
дипломатії, школи, юриспруденції, церкви тощо. Сьогодні латинська мова
втратила своє значення міжнародної мови вчених будь-якої спеціальності, що
належало їй ще в XVIII ст., але, все ж таки, у ряді наук, а саме хімії,
математиці, фізиці, зоології, ботаніці, філології, медицині, астрономії,
космонавтиці, кібернетиці та юриспруденції, її позиції залишаються
непорушними і в наш час.
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НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ З АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ
В зв’язку з різними факторами сьогодення, людей, що володіють
іноземною мовою охоче беруть на будь-яку роботу, в різні сфери професійної
діяльності. Для них існує більша можливість спілкуватися з різними людьми
і вивчати культури інших країн ніж іншим. Але не дивлячись на всі
позитивні моменти цієї професії, бути перекладачем досить важко і потребує
постійного вдосконалення своїх навичок. Від його професіоналізму часто
залежить сприятливий результат переговорів.
У перекладацькій діяльності, тема про помилки в перекладі є достатньо
актуальною і цікавою. Адже, яким би професіоналом не був перекладач, в
своїй практиці він обов'язково зіткнеться з труднощами перекладу. Так
відбувається, перш за все, тому, що далеко не кожен знає усі його
особливості. Аналіз, класифікація та усунення типових перекладацьких
помилок сприяє якісній підготовці фахівців-перекладачів. Справа в тому, що
на практиці якість перекладу визначається шляхом виявлення наявності або
відсутності в перекладі конкретних недоліків. Якісним вважається переклад,
що не має істотних недоліків (помилок). Практичне уявлення перекладача
про якість перекладу значною мірою формується саме через розуміння
помилок у перекладі.
Залежно від існуючих класифікацій помилки при перекладі можна
поділити на різноманітні види, зокрема: грубі, негрубі; перекручування,
неточності, пропуски; нормативні; граматичні, лексичні, фонетичні,
орфографічні, семантичні, прагматичні, лінгвістичні та інші.
Дослідники вважають, що всі перекладацькі помилки, так чи інакше,
пов’язані з порушенням адекватності на рівні культури (cultural adequacy),
комунікативної ситуації (situational adequacy), мовленнєвого акту (speech act),
значення слів (meaning of words), мовної норми (language errors) [2].
Найчастіше, помилки перекладу пов’язані з перекладом власних назв
або ж використання при цьому «хибних друзів перекладача», ідіоматичних
виразів.
Наприклад, фраза «break a leg» є досить поширеною в англомовних
країнах, і не завжди означає зламати ногу. Така ідіома перекладається як ні
пуху, ні пера. Так, може здатися що це трохи дивне побажання удачі перед
важливою подією в житті людини, але не потрібно дивуватися, якщо ви,
вирушаючи на співбесіду або іспит, почуєте навздогін підбадьорююче «break
a leg».
Ідіоми або фразеологізми – це саме ті конструкції, які прикрашають
будь-яку мову, роблять її яскравою і неповторною, а головне – заплутаною і
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незрозумілою для іноземців, які намагаються її вивчити. Ідіома — стійкий
неподільний зворот мови, що передає єдине поняття, зміст якого не
визначається змістом його складових елементів. Вони базуються на переносі
значення, на метафорі[2].
Наступною
поширеною
помилкою,
особливо
на
початку
перекладацької діяльності, вважається та ситуація, що людина не завжди
звертає увагу на стиль тексту, який перекладає. Думаючи при цьому, що не
має ніякої різниці. Але це далеко не так. Наприклад, в публіцистичній
літературі є свої особливості, своя будова фраз і виразів, свої закони. І при
перекладі ви повинні в першу чергу визначитися зі стилем. Також не менш
важливим є те, для кого саме відбувається переклад. Розповідь націлена на
дитячу аудиторію чи на дорослих? Якщо твір, наприклад, казка, і
розрахована на дітей, то не варто забувати, що ви повинні використовувати
прості і зрозумілі слова. Коли література доросла, можна не боятися
впроваджувати в текст складну або специфічну лексику - важливо, щоб вона
стилістично збігалася з оригіналом.
Ще однією проблемою в роботі перекладача, є переклад власних назв.
На жаль, багато хто вважає, що переклад таких слів надзвичайно легкий і не
потребує багато зусиль. Але це не так. Варто зазначити, що на сьогоднішній
день ще не встановлено абсолютно точних правил перекладу англійських
власних назв на українську мову і навпаки. Це пояснюється тим, що повних
еквівалентів на орфографічному і фонологічному рівні майже не буває, тому
що звуки того самого класу навіть у близькоспоріднених мовах достатньо
відрізняються один від одного.
Існує кілька способів перекладу власних назв: транслітерація,
транскрипція, транспозиція та калькування. Досить часто для мовних
одиниць, що не мають відповідника в перекладацькій мові використовують
калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу слова,
тобто складові частини слова передаються відповідними елементами
перекладацької мови. Загалом більшість власних імен передаються за
допомогою транскрипції (імена людей, географічні назви, прізвиська,
топоніми, назви організацій, книг тощо). Проте, транскрипція власних імен з
англійської мови часто становить труднощі в зв’язку з різними обставинами.
Причиною труднощів транскрипції є те, що існують значні розходження між
англійської орфографією та вимовою[3].
Багато словосполучень в політичній, науковій і культурній галузях
практично є кальки: глава уряду - head of government, Верховний Суд Supreme Court, mixed laws - змішані закони.
Для прикладу помилок при переклад власних назв, розглянемо роман
Мартіна Круза Сміта «Парк Горького» (Martin Cruz Smith’ Gorky Park), що
був опублікований в Італії в перекладі Франчиско Паоліні і мав назву «Gorky
Park» (перекладач не мав ніякого відношення до назви роману, тому що цю
роль зазвичай виконує головний редактор видавництва). Дія цього
американського роману відбувається в московському парку розваг, котрий в
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оригіналі має назву «Парк імені Горького». Автор при написанні роману
вирішив перекласти назву парку на англійську: Gorky Park. Головний
редактор італійського видавництва міг транслітерувати, транскрибувати,
адаптувати чи просто перекласти назву з оригінального написання («Park
imeni Gorkogo», «Parco Gorkij»), але замість цього, він вибрав зовсім не
допустимий варіант, він транслітерував перекладену англійську версію і
залишив назву «Gorky Park». В цьому випадку була допущена очевидна
помилка, можливо не так з літературної, як з точки зору оформлення. Таким
чином, у читачів буде складатися ілюзія, що десь у світі є парк «Gorky Park»
(що його назва звучить саме англійською), і що дія роману відбувається
зовсім не в Росії.
Також, нікому не секрет, що від перекладача залежить дуже багато. Так
як на його аудиторію впливають різні фактори, наприклад, з якою
старанністю та ентузіазмом він підходить до своєї справи. Коли людина
любить свою роботу, то її цінують, поважають і слухають.
Загалом можна сказати, що від помилок в перекладі не застрахований
ніхто, навіть професіонали високого рівня. Вони різняться на підставі різних
особливостей, і не варто нехтувати хоча б однією з них. потрібно пам’ятати
про те, що такі речі, як знання мови і її переклад принципово різні. А щоб
уникати помилок наведених вище, кожна людина, яка бажає вільно володіти
англійською і усіма її мовними елементами, повинна працювати саме над
практикою. Адже, як стверджують професіонали в своїй галузі: «Робота
перекладача починається там, де закінчується робота словника»
Враховуючи всі вище перераховані помилки, хочеться зробити
невеликий висновок на основі їх аналізу:
−
помилки в перекладі, на жаль, зустрічаються не так рідко, як хотілосяб;
−
хороший перекладач не довіряє міфам, переконанням і іншим
«сумнівним» джерелам інформації;
−
справжній професіонал в цій сфері розуміє різницю між мовами і,
вміючи правильно її використовувати, робить текст простим і доступним;
−
існує велика кількість різнопланових помилок, головне знати і вміти
вчасно їх виправити, і старатися не натрапляти більше на них.
Отже, варто зазначити, що коли людина дійсно любить свою роботу,
інші теж її люблять. Тому хотілося б, щоб кожен любив свою діяльність,
відповідально до неї ставився. Наприклад, що стосується перекладача, то до
такого виду діяльності потрібно ставитися не як до рутинної роботи, а як до
мистецтва. Адже саме така людина є в певній мірі містком порозуміння між
двома паралельними і надзвичайно різними світами – між двома мовами.
Список використаних джерел:
1. Бик І.С. Теорія та практика перекладу. – Львів, 2008.
2. Особливості перекладу англійських емфатичних конструкцій
українською [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://intkonf.org/kornienko-od-osoblivosti-perekladu-angliyskih-emfatichnihkonstruktsiy-ukrayinskoyu-movoyu/
3. http://www.franco.lviv.ua
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Вінницький торговельно–економічний інститут КНТЕУ
АНГЛІЙСЬКА МОВА - МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ
Актуальність даної теми полягає в тому,що обраний курс української
влади на євроінтеграцію потребує знання англійської мови, як основної мови
міжнародного спілкування. Мовою міжнародного спілкування, як правило, є
мова, поширена в межах певного регіону. В основному, в усьому світі
статусом міжнародної користується мова англійська.
Важливість ролі англійської мови в сучасному світі очевидна. Віна є
найважливішим комунікативним засобом на міжнародному рівні. Сучасна
людина без певних лінгвістичних знань не може використовувати новітні
блага цивілізації. Всі сфери нашої життєдіяльності в тій чи іншій мірі
вимагають знання англійської мови. Вивчення англійської мови стає з
кожним роком більш затребуваним. Будь-яка сучасна людина повинна
володіти англійською хоча б на початковому рівні. Англійська — чудова
мова. Це мова великої літератури. Це мова Вільяма Шекспіра, Джонатана
Свіфта, Вальтера Скотта, Чарльза Дікенса. Великий німецький поет Ґете
якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». От
чому, щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ, потрібно вивчати
іноземні мови. [6]
Що стосується статусу англійської мови в Україні, то Закон України
«Про засади державної мовної політики» регламентує її застосування лише у
сфері інформатики. Так, згідно ст. 22 цього Закону, основними мовами
інформатики в Україні є українська, російська та англійська мови. [1]
Сьогодні питання вивчення іноземних мов, зокрема англійської, в
Україні є досить актуальне. Будучи на шляху до євроінтеграції, знання мови
є однією з найважливіших умов здійснення цього процесу. Також наша
країна перебуває в умовах глобальної інформатизації. Все більше людей
мають доступ до мережі Інтернет, за даними досліджень 80 % інформації у
всесвітній мережі зберігається англійською мовою, і цей обсяг подвоюється
кожні 18 місяців [3]. Незнання мови обмежує людину в плані пошуку
інформації та комунікації з іншими користувачами. В минулому році
питанню іноземної мови була приділена особлива увага, так як 2016 рік
оголошений роком англійської мови. Таке рішення було прийнято за указом
президента України, «ураховуючи роль англійської мови як мови
міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню та розширення
доступу громадян до світових економік».
Для українців, які знають англійську мову, є безліч можливостей
взаємодіяти з представниками інших країн. Це може бути обмін студентами,
школярами, творчими колективами, волонтерська діяльність, стажування
тощо.
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Здається, що кожна людина хотіла б бути успішною і щасливою в
бізнесі. А в цьому випадку, знову ж таки, може допомогти знання іноземної
мови.
По-перше, це додаткові знання; по-друге, роботодавці охоче беруть на
роботу фахівця, який володіє іноземною мовою. Втім, і це не саме головне.
Основний момент - це можливість зануритися в світ загадкового і
незбагненного, це можливість спілкування з людьми з іншим світоглядом і
ментальністю. Загальноприйнято вивчати англійську мову, яка є
міжнародним еквівалентом спілкування. Але це не зменшує ступінь
важливості вивчення інших іноземних мов. [4]
Знання англійської мови стає все більш популярним в суспільстві. Її
вчать скрізь: у школах, університетах, на курсах. Будь-яка освічена людина
просто зобов'язана володіти англійською мовою, тому що саме остання є
ключем до подальшої самоосвіти та самовдосконалення.
Англійська мова - мова бізнесу. Всім крупним бізнесменам, які бажають
вийти на міжнародний ринок просто необхідно володіти англійською на
високому рівні. Розвиток міжнародної економіки породжує взаємозалежність
економік окремих держав. Англійська мова - всесвітньо визнана мова
ділових відносин. [5]
Глобалізація і розвиток інтернету призводять до зростання спілкування
представників різних націй, розширення знань комунікативних особливостей
допомагає краще зрозуміти один одного та істотно підвищити рівень знання
мови. Порушена нами проблема зацікавить людей, майбутнє яких так чи
інакше пов'язано з необхідністю безпосереднього спілкування з іноземцями,
будь-то навчання за кордоном, туризм або робота. Англійська мова - це мова,
яка перебуває на «одній хвилі» з усім світом.
Визначившись із статусом міжнародної мови в сучасному суспільстві
з’являється термін «глобальна англійська». За визначенням провідних
мовознавців, для досягнення статусу «глобальної», мова повинна відповідати
наступним критеріям: широка географія застосування, значна кількість її
носіїв, статус державної, офіційної чи регіональної, використання даної мови
як засобу спілкування в таких сферах діяльності, як державне управління,
судочинство, засоби масової інформації, освіта тощо та домінуюча роль в
іншомовній підготовці спеціалістів у багатьох країнах. [2, с. 422]
Велику роль англійська мова має серед студентів, які бажають отримати
гідну освіту. Майже в будь-якій великій бібліотеці в наявності є книги
англійською мовою. Детективи, романи, вірші та інші твори можна читати в
оригіналі, знаючи іноземну мову.
В результаті такого широкого розповсюдження англійської мови, її
варіанти класифікують у вигляді трьох кіл: 1) внутрішнього кола (Inner
Circle), представленого носіями англійської мови; 2) зовнішнього кола (Outer
Circle), представленого тими, для кого англійська є другою/офіційною
мовою; 3) колом, що розширюється (Expanding Circle), представленого тими,
хто вивчає англійську як іноземну [3]. Так як внутрішнє коло набагато
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менше, ніж два інших, за даними спеціалістів з цього питання саме два
останніх кола будуть вирішувати долю англійської мови. Важливо розрізняти
іноземну мову - як носія культурних цінностей, або як глобальний засіб
комунікації. Якщо перший аспект дозволяє нам краще зрозуміти носіїв мови,
їх культуру, то глобальна англійська – це лише спосіб порозуміння на
міжнародній мовній арені. На сьогоднішній день ми не обмежуємось
британським та американськими варіантами англійської мови. Вона
варіюється під впливом регіонів, в якій вона поширена.
Отже, англійська мова має статус «глобальної», нею спілкується велика
частина населення планети. Дуже важливо знати цю мову для особистісного
розвитку кожної людини чи держави загалом. Англійська мова важлива на
кожному рівні міжкультурного спілкування, починаючи від простого обміну
думками з іноземцями до вирішення глобальних питань у сфері економіки,
науки та ін. Для кожної людини, яка прагне побудувати хорошу кар'єру,
розширювати межі свого світогляду, черпати новітню інформацію з
першоджерел, відкрити нові життєві перспективи і, врешті-решт,
урізноманітнити своє життя і зробити його більш цікавим, вивчення
англійської мови просто необхідно.
Список використаних джерел:
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NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING AND ITS INFLUENCE
ON SALES
Neuro-linguistic programming was specifically created in order to allow us
to do magic by creating new ways of understanding how verbal and non-verbal
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communication affect the human brain. As such it presents us all with the
opportunity not only to communicate better with others, but also learn how to gain
more control over what we considered to be automatic functions of our own
neurology [2].
NLP is a method of influencing brain behaviour (the "neuro" part of the
phrase) through the use of language (the "linguistic" part) and other types of
communication to enable a person to "recode" the way the brain responds to
stimuli (that's the "programming") and manifest new and better behaviours. NeuroLinguistic Programming often incorporates hypnosis and self-hypnosis to help
achieve the change (or "programming") that is wanted [5].
The concept of neuro-linguistic programming stems from the research of
U.S. therapists who pioneered its tenets during the 1970’s. At the time, Richard
Bandler and John Grinder were University of California alumni searching for new
ways to improve treatments for a variety of ailments related to mental illness. The
two men conceptualized an approach to modern psychology designed to improve
communication channels by using suggestive language and learned behavior to
influence human decisions [1].
There are many different NLP techniques that can be used for many different
purposes. Each NLP technique can be used by itself or in combination with other
NLP techniques to create fresh and effective methods of "getting inside the mind"
(рис.1) [3].
NLP techniques
Anchoring
(Implants a sensation into the mind to act
as a trigger)

Pattern interruption
(Used to leave unconscious messages in
the mind)

Swish
(Replaces or changes the feelings
associated with a condition)

Loop break
(Controls feelings, behaviours or
reactions to certain conditions)

Framing
(Increases or decreases emotional
response to memories)

NLP Meta Model
(Helps clarify communication)

Presuppositions
(Makes an unconscious suggestion)

Mirroring
(Builds rapport and trust)

Рис.1. NLP techniques
Over the years, marketing professionals adapted these concepts for business
transactions that impact sales organizations. The techniques they formulated were
designed to improve strategy and customer service initiatives, allowing staff
members in many different disciplines to achieve specific goals and increase
productivity.
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NLP works in sales because the NLP selling techniques are suited to each of
sales prospects. And there are also four NLP techniques which are used in sales
(they have some differences from eight basic techniques):
1. Create pleasant and positive associations with the product or service. This
process is called anchoring, and it is intended to create that “spark” in customer’s
mind. This is creating an image in the client’s mind that is a powerful one.
2. Develop more psychologically subtle questions for identifying customer’s
needs. This NLP selling technique can include questions about the issues the
customer has with their current product or service and what specific features and
benefits they want to have with a new product or service.
3. Interrupt customer’s patterns of thinking to overcome any objections. With
this NLP selling technique, you want to move the customer on to another area of
thinking. Customers always want to know “What’s in it for me?”.
4. Use a position of authority to close your sales. As a rule, people find it easier
to follow someone who is in a position of authority, thereby reducing the number
of sales objections. For this NLP selling technique, you present your customer with
quotes from or examples of well-known people who are using your product or
service [4].
Using these NLP techniques in organization sales may increase in the
nearest future.
Neuro-linguistic programming (NLP) is not a new concept for sales
professionals, but remains largely misunderstood as a viable tool for converting
potential clients. Understanding its basic concepts, however, can potentially
improve long-term business relationships, and more importantly, enhance a
salesperson’s ability to attract customers more consistently.
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THE IMPORTANCE OF DISTANCE LEARNING
Features stages of development modern society stress the importance and
necessity improving different areas of life, including education. Education is an
effective factor stabilizing society, harmonization of interests, an essential tool to
form a new mentality of society, deep changes people's minds, in all spheres of
public life. The question of what a quality education, to date, remains debatable.
The problem of quality intellectual resources and, above all, the quality of
training of specialists with higher education, can solve complex problems in all
spheres of society is a national priority challenge each state. In today's world,
almost always, is reforming higher education, which aims to improve the quality of
education. It contributes to the higher education modernization of technical and
social foundations, autonomy and independence state, allowing purposefully and
efficiently solve problems of national and global level.
Today modern society introducing scientific achievements in education, thus
trying make the process convenient and affordable for many people. Distance
education is becoming more topical among young people who want to get
additional education, not looking up from school and among older people who
want to improve their skills without leaving his job. You must also realize that
distance learning is not an electronic version of full-time or distance learning,
adapting traditional forms of training and learning tools paper in
telecommunications. Distance learning is intended to solve specific problems
related to the development of creative component of education and difficult to
achieve in conventional training.
New electronic technologies such as interactive CDs CD-ROM, electronic
bulletin boards, multimedia hypertext available through the global Internet can not
only provide active involvement of students in the learning process, but also allow
you to control the process as opposed to most traditional educational technologies.
The effectiveness and success of distance learning depends on the
organization and technical quality the materials used and how the features included
providing information of training of teachers involved in this process, and how
they understand the features providing information and perception within the
modern virtual communications.
These trends of distance learning technologies should help boost quality
education according to modern requirements of society. The transition to new
methods and technologies in education activity in modern conditions is possible
only through innovation and the use of innovative technology. Informatization of
education aims to improve the implementation of the plan of quality educational
content, for research and development, implementation, involves the replacement
of traditional information technology for more efficient in all activities in the
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national education system of our country. Unfortunately, there is a shortage of
qualified professionals to develop high-quality courses for distance studies that
have creative thinking, a sense of taste and can pedagogically correct build a
learning process.
Many authors do not recommend getting a distance basic education through
shortcomings learning this technology, but they advise to go through the full
program for full-time form of training. As for distance learning is convenient to
apply in obtaining second higher education, passing additional training courses.
While the introduction of the private educational process technologies distance
learning is essential. Indeed, their use helps solve many issues such as the
operational use of new knowledge; improving information security educational
process; free access to communication with prominent scientific, activists and
experts modernity in various fields of science.
In our view, the system of distance education is actual, promising and highly
tool in the hands of an experienced teacher. But this method of learning is
considered better to use, as extra, especially for training areas requiring
development skills.
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THE SIGNIFICANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION FOR
MANAGERS
With the globalization of business, there has been an increasing interest in
intercultural communication. Dealing with employees, colleagues, customers and
also business partners from different cultures is important to achieve the mission of
the company. Accordingly, an effective intercultural communication is a
significant requirement for businesses.
Intercultural communication involves the sharing of information across
different cultures and social groups, including individuals with different religious,
social, ethnic, and educational backgrounds. It seeks to understand the differences
in how people from a variety of cultures act, communicate, and perceive the world
around them [4, p.7].
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The most significant contributions in this area are the work of Casmir F.L.,
Altman I., Taylor D., Chomsky N.
Global business professionals require skills in intercultural communication,
because they typically exchange information with people from all over the world.
Even managers who are employed in their own country have to deal with
colleagues, suppliers and clients from different cultures. Without knowledge of
other cultures, managers tend to make mistakes when conducting international
business. These errors confuse and offend business partners and make effective
communication difficult.
Taking into consideration the dramatic cultural transformation in today's
marketplace, the relevance of intercultural communication competence cannot be
overstated. To compete in today's global markets, managers must possess the skills
to interact with people who are different from them.
The key learning intercultural communications for manager involves:
to understand the elements of culture and intercultural communication that
impact your success as a manager;
to learn how to understand any culture, including your own;
to enhance your skills in the dimensions of intercultural competence [2].
Professor Philip Rosenzweig of Harvard University argues that successful
intercultural management depends on the abilities of managers to communicate
effectively. He further points out that communication is especially important
during the initial stages of a business relationship. Depending on the culture, the
process of building trust among business partners may take days, weeks or even
months. This is a process that cannot be accelerated. Many American and Israeli
managers prefer to "get down to business" without spending much time getting to
know their business partners, in fact, many managers view such relationship
building as a waste of valuable time [3].
Language and cultural misinterpretations can be avoided by increasing our
understanding of other people and their cultures.
In high context societies (Japan, Arab countries, Latin America, Spain or
Italy), context is more important than words, non-verbal messages are more
important than the verbal ones. In these cultures personal relationships are more
important than the business that brings you together. What matters is not the
negotiation but who you are and how you say things, and therefore a personal
rapport must be established before reaching agreements. A good personal
connection will guarantee the trust and loyalty between both parties, and one
should take care of disagreements because they are often understood as a personal
offence. As a result of all these factors, negotiations have a slower pace and need
time [1].
On the other hand the German and Scandinavian speaking countries, the USA
or UK are countries with a low context culture. Here we find the opposite: the
message is more important than the context. Verbal language is more important
than non-verbal communication. Messages are accurate and said in an explicit
manner in order to avoid misunderstandings, and personal rapport becomes less
important than the negotiation itself [1].
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In today’s marketplace, the issue of intercultural communication is definitely
of great importance in the global business scenario. Success or failure of managers
depends on their ability to communicate effectively with people from different
backgrounds and nationalities, showing respect for cultural differences.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВАЖЛИВІСТЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІСТІВ
У сучасному світі, при інтенсивному розвитку комерційних,
економічних та політичних зв’язків між країнами, все більшу актуальності
набуває спосіб спілкування між партнерами і колегами. Ділова англійська
стає життєво необхідним засобом налагодження взаємин між підприємцями,
фахівцями і співробітниками міжнародних компаній. Саме вміння вести
переписку і грамотно спілкуватися визначає імідж і професійний рівень
партнерів по бізнесу або спільній співпраці.
За останні десять років в нашій країні відбулися колосальні суспільнополітичні і соціально-економічні перетворення. Наша держава стала членом
світової спільноти. Розвивається співробітництво з іншими країнами в галузі
економіки, науки, культури тощо. Іноземні мови стають дійсно
затребуваними, значно підвищується мотивація їх вивчення. 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
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зарубіжними партнерами, знайомитися з їх принципами, методами і
прийомами роботи, обмінюватися досвідом.
Питання важливості іноземної мови для студентів економічних
спеціальностей знайшли своє відображення у працях С.В. Радецької, О.О.
Рембач, Л.О. Сікорської. Проте необхідність спеціального вивчення даної
проблеми і сьогодні залишається актуальною.
Економіка завжди була центральною сферою діяльності людини, що
суттєво впливає на її життя і добробут. Будь-яка спільна справа передбачає
комунікацію, оскільки без неї неможливо досягти результату. Ділові
відносини мають місце не тільки під час здійснення трудової діяльності, а й в
усіх офіційних ситуаціях, коли людині необхідно вирішити будь-яке питання
у соціальній установі. Але на відміну від особистісного спілкування, суть
якого складається не лише з обміну інформацією, а й з емоційно-ціннісного
досвіду, метою ділової комунікації є вирішення справ у предметній сфері
діяльності.
Об’єктом ділової комунікації у сфері економіки є фрагмент реальної
дійсності, на який спрямовано спільну діяльність людей. Її метою може бути
досягнення певного матеріального або ідеального результату (виробництво
продукту, надання послуг, вирішення проблеми, а також обмін інформацією,
досвідом тощо).
Володіння іноземною мовою є невід’ємною частиною професійної
діяльності майбутніх фахівців економічного напряму. Знання іноземної мови
допомагають налагоджувати стосунки з іноземними партнерами,
знайомитися зі світовими досягненнями у сфері професійної діяльності і
використовувати їх у професійній практиці [1, c. 394].
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, а також і 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.
Можна виділити такі переваги ділової людини, яка володіє іноземною
мовою, перед тими, хто її не знає: по-перше, знаючи англійську мову ми
можемо отримувати більше інформації з різних носіїв, це може бути
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наприклад комп'ютер, де вся технічна інформація написана англійською
мовою, можна читати документи в оригінальному варіанті, переклад не
завжди об'єктивно передає повноту інформації і певні наміри; по-друге,
завжди є можливість спілкуватися з іноземними партнерами на різноманітні
теми стосовно того чи іншого спільного проекту англійською мовою. Взагалі
міжнародні переговори, торги на біржах ведуться англійською мовою, а для
того, щоб брати участь у міжнародних конференціях, спілкуватися з
діловими людьми, читати міжнародні журнали і газети про бізнес, просто
необхідно володіти англійською мовою. До того ж, усі найсвіжіші і передові
висновки всесвітнього значення публікуються саме в англомовних журналах
та газетах.
Добре професійне володіння іноземною мовою для фахівців в області
економіки і фінансів, безсумнівно, є однією з умов успішної роботи і
кар’єрного зростання. Слід відмітити, що український бізнес все більше
інтегрується в світову економіку, і знання іноземної мови, хоча б однієї, стає
такою же базовою необхідністю, як уміння працювати на комп’ютері
[2,c.188].
Більш того, підприємства і фірми намагаються наймати на роботу
співробітників, які володіють іноземною мовою і здатні переводити
вузькопрофільну літературу і документацію.
Слід зазначити, що в повсякденній професійній діяльності фахівців в
області економіки і фінансів іноземна мова необхідна для таких цілей:
- вивчення теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності,
міжнародного бізнесу;
- володіння словником економічних термінів, розширення знань в
області економічної науки (всі сучасні підручники написані, в більшості,
англійською мовою);
- дослідження спеціальної літератури та матеріалів, набуття навичок
реферування, анотування;
- обробка великих масивів інформації на іноземній мові;
- вільне професійне спілкування з зарубіжними колегами;
- ділове листування, ведення документації;
- міжкультурна комунікація, розширення кругозору, зближення культур
різних народів.
Безперечним є той факт, що студенти, які вивчають ділову англійську,
отримують навички, що дозволяють самостійно складати монологи і ділові
пропозиції, рекламні матеріали і презентації, а також чітко формулювати
думки англійською мовою. Також розвивається абстрактне мислення
англійською мовою, здатність висловлювати згоду і незгоду, приводячи
аргументовані доводи. Підходячи до заключної стадії навчання ділової
англійської, студенти вже здатні розуміти неадаптовані аудіо- та
відеоматеріали, прискорюється темп їх мовлення іноземною мовою під час
ділових переговорів [3, c. 10].
Таким чином, сьогодні вже ні в кого не виникає сумніву в тому, щоб
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бути висококваліфікованим спеціалістом і належним чином розв’язувати
проблеми, які стоять перед Україною, треба володіти хоча б однією
іноземною мовою. Знання англійської мови в сучасному світі є своєрідним
вікном у світ. Володіючи мовою міжнародного спілкування, ви зможете
досягти поставлених цілей за допомогою нових можливостей. Тому іноземна
мова, а саме англійська виступає основним засобом інтегрування в світовий
бізнесконтініум.
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АНАЛІЗ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЕФЕКТИВНОМУ
ВИВЧЕННЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології
набувають все більшого значення у нашому життя і стають невід’ємним
засобом спілкування більшості людей. В останні роки значну увагу
приділяють інформаційним системам освіти, включаючи і мовну.
Використання смартфону полегшує роботу майже у всіх сферах навчання.
Великий обсяг даних можна завантажити на свій телефон, а не тримати в
голові або використати на це чималу кількість блокнотів і зошитів.
Для вивчення англійської мови широко використовують мобільне
навчання. Мобільне навчання (m-learning) ‒ це діяльність, здійснювана
регулярно за допомогою компактних портативних мобільних пристроїв і
технологій і дозволяє навчанню стати більш продуктивними, спілкуючись,
отримуючи або створюючи інформацію. Використання мобільного навчання
(m-learning) робить навчальний процес цікавим, інтенсивним та
непередбачуваним. За його допомогою можна вивчати мову на різних рівнях
‒ фонетичному, граматичному і лексичному [1].
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Дж. Тракслер стверджує, що мобільне навчання повністю змінює процес
навчання, воно стає своєчасним, персоналізованим. Ці характеристики
мобільного навчання відрізняються від характеристик електронного і
змішаного навчання, в яких на перший план виходять: мультимедійність,
доступність. Мобільні технології змінюють баланс між процесом навчання та
участю студентів [2].
Мобільні додатки формують позитивну мотивацію у вивченні нової
мови, враховують вікові особливості та інтереси учнів. Вивчення англійської
мови за допомогою мобільних додатків можливе через такі операційні
системи як iOS та Android. Завантаження мобільних додатків здійснюється у
Playmarket та Apple Store.
Розглянемо найпопулярніші та найефективніші мобільні додатки які
можуть допомогти у вивченні англійської мови.
1) Linguа Leo
Одна з найбільш ефективних безкоштовних програм для вивчення
англійської. Додаток Linguа Leo пропонує чотири види тренувань:
аудіювання, конструктор слів, слово-переклад, переклад-слово. Крім того, є
ще кілька переваг: більше п'ятдесяти наборів слів за темами з картинками і
озвученням, цікаві тренажери (переклад, карти зі словами, аудіювання),
фразовий конструктор, англомовні тексти, словник (доступний в режимі
офлайн), можливість створити особистий словник (слова додаються з
озвученням і транскрипцією) [3].
2) Duolingo
Кожне заняття в додатку – це можливість позмагатись з друзями,
перевірити правильні відповідей, практикувати розмовну мову, аудіювання,
переклад, тексти для читання. Програма вказує на помилки і запропоновує
варіанти поліпшення результатів. Додаток передбачає проходження рівнів
від найелементарніших до найскладніших, в яких потрібно вибрати
правильне слово, скласти з слів пропозицію, правильно промовити його або
написати. Таким чином тренуються всі 4 основні навички мови [4].
3) LEXI24
Цей додаток буде корисним не лише для тих, хто лише починає вивчати
мову, а й для тих, хто прагне розширити словниковий запас. Перевірений
метод добитися хорошого результату — залучити візуальну пам'ять,
завчивши слова по картинках. За допомагою програми можна вивчити понад
120 тис. слів і словосполучень на 7 мовах. Лексику розподілено на теми:
"Домашнє господарство", "Спорт", "Суспільство", "Наука", "Офіс", "Одяг",
"Харчування", "Транспорт". На багатьох ілюстраціях позначені їхні частини.
4) Поліглот
Платний авторський курс від відомого поліглота Дмитра Петрова. У
безкоштовної версії є тільки перший урок з 16, за решту треба буде платити.
Курс непогано побудований, все досить зрозуміло викладено, але всю
інформацію можна безкоштовно знайти в інтернеті. З іншого боку тут є
готові тести і матеріали, нічого не треба шукати. Так що кожен вирішує для
себе, для цього і є пробні версії [4].
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5) English Grammar Test
English Grammar Test містить більше 6000 граматичних тестів, що
покриває всю граматику англійської мови. Дійсно, в ньому важко не знайти
тестів на якусь тему. Існують змішані тести і тести, що відповідають певному
рівню або обраної теми. Дуже зручно, що після проходження всіх тестів з
блоку, є можливість подивитися ті, де допустили помилку, і знизу буде
пояснення чому варто використовувати саме цей варіант, а не інший [3].
6) Words
Words визнаний кращим додатком для вивчення англійських слів,
увійшов до топ кращих додатків 2014 року і став Best new App в тому ж 2014
році. Ця програма націлена на захоплюючу гру в слова, в яку можна грати у
будь-який час, запам'ятовуючи нові слова, а також тренуючи правопис і
сприйняття на слух. Головні переваги програми: доступно в режимі офлайн,
крім того, Words адаптується до кожного конкретного користувача і тренує ті
слова, з якими могли виникати труднощі. У базі програми – понад 8 тисяч
слів, 330 уроків [4].
7) Busuu
Програма, в якій базову лексику можна вивчити за допомогою вправ і
словника, а також методом прослуховування діалогів і проходження
інтерактивних тестів. Крім того, busuu – це спільнота для спілкування та
обміну досвідом у сфері вивчення мов. Busuu вигідно відрізняється від інших
додатків тим, що тут є можливість тренувати навички говоріння,
спілкуватися з людьми, які так само вивчають іноземну мову. Вивчення
обраної мови проводиться за рівнями, на кожному з яких пропонується
певний набір вправ [4].
8) Easy Ten
Завдяки додатку можливо дійсно поповнювати лексичний запас, як
мінімум на 10 слів щодня. А це 70 нових слів на тиждень, 140 – за два тижні.
Правильно обравши найбільш частовживані слова, маючи в запасі 150
лексичних одиниць, можна вже спілкуватися англійською. А вивчивши
необхідну кількість слів англійської мови, можливо не тільки вільно
спілкуватися, а й писати листи англійською. Багато часу приділяти програмі
не потрібно – до 20 хвилин на день [4].
9) Learning English With The New York Times
Додаток, допомагає вивчити англійську за матеріалами провідних
англомовних газет, в тому числі і за матеріалами The New York Times.
Включає 12 поурочних планів, словник flashcards до кожного уроку, статті
для читання та матеріали для аудіювання. Додаток зацікавить тих, хто
володіє англійською на рівні вище середнього [3].
10) WordBook – English Dictionary & Thesaurus
Словник-скарбниця, який можна завантажити на свій смартфон.
WordBook має ряд особливостей, які вирізняють його з-поміж інших
словників: 15 тис. слів, 220 тис. визначень, 70 тис. прикладів і синонімів,
етимологія 23 тис. слів, звукова вимова кожного слова, «слово дня» – щодня
нове слово та цікава інформація про нього, перевірка орфографії, можливість
пошуку слів для аннаграм [4].
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Отже, сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання
надають користувачеві величезні можливості для освіти, професійного росту,
дозволяють користуватися необмеженою інформацією, вести діалог з усім
світом. Застосування мобільних додатків розкриває широкі можливості для
активної роботи в процесі формування мовних навичок і умінь, робить
навчальний процес оволодіння іноземною мовою привабливим для всіх
бажаючих на будь-якому етапі навчання.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДІ ЯК ЗАСІБ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ
Термін “міжкультурна компетентність” увійшов до наукового дискурсу
на початку70-х років минулого століття, коли відбувалося становлення
міжкультурної комунікації. Поняття «міжкультурний» означає взаємодію,
взаємопроникнення, взаємозалежність, взаємовплив, співробітництво, та
найточніше визначає сутність зазначеного феномену, оскільки для нас є
важливим діалог культур і цінностей, а не їх кількісне вираження[1, с. 132].
Формуванню міжкультурної компетентності у студентів університету
присвячена значна кількість праць науковців. Фундаментальним
дослідженням є праця російського вченого – доктора культурології
О. Садохіна, в якій досить широко і грунтовно висвітлюється
культурологічний аспект проблеми. Міжкультурна
компетентність в
розумінні вченого являє собою сукупність соціокультурних та лінгвістичних
знань, комунікативних умінь і навичок, за допомогою яких особистість
здатна правильно оцінювати специфіку та умови взаємодії, знаходити
адекватні моделі поведінки та досягати взаєморозуміння, злагоди,
ефективності спільної діяльності [2, с. 134].
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Міжкультурна компетентність у західній науці розглядається у двох
аспектах: [2, с. 133]
⎯ як здатність сформувати в собі іншу культурну ідентичність, що
передбачає знання цінностей, норм, стандартів поведінки іншої культури;
⎯ як здатність досягти успіху в процесі міжкультурної комунікації.
Формування міжкультурної компетентності у студентів слід розглядати
як цілісний процес формування у них певної системи цінностей.
Міжкультурну
компетентність
іноземного
студента
університету
розглядають як інтегративну властивість особистості, що характеризується
сукупністю знань про цінності культур, міжкультурних вмінь та адекватних
поведінкових стратегій, які дозволять вільно орієнтуватися в
міжкультурному просторі університету на засадах діалогу культур та
цінностей. Доцільно включити до складу міжкультурної компетентності такі
компоненти [1, с.139]:
⎯ ціннісно-когнітивний – знання національної культури, цінностей,
ціннісних орієнтацій партнерів по комунікації, стилів їхньої поведінки,
національно-психологічних
особливостей,
правил
вербального
та
невербального спілкування, мовних одиниць із національно-культурною
семантикою, менталітету, правових та соціальних норм, етикету, традицій,
компаративні знання (вміння порівнювати здобутки різних культур із
власною культурою, вбачати сильні та відмінні характеристики стилів
життя).
⎯ ціннісно-мотиваційно-афективний – потреба й готовність до
міжкультурної комунікації, інтерес до цінностей іншої культури, потреба у
самовдосконаленні, збагаченні ціннісного потенціалу, усвідомлення
культурної ідентичності й толерантності, вміння створювати позитивний
мікроклімат спілкування, адаптивність, здатність контролювати емоції, ,
рефлексія (здатність до самоаналізу), гнучкість мислення, налаштованість на
позитивне сприйняття різних думок та різної поведінки.
⎯ ціннісно-діяльнісний – зорієнтованість у феноменах іншого способу
життя, іншій ієрархії цінностей, вміння правильно обирати стратегію
поведінки згідно з нормами і цінностями іншої країни, встановлювати діалог
на основі толерантності, взаємоповаги з представниками різних культур,
усувати непорозуміння й конфліктні ситуації, володіння культурою
вербального та невербального спілкування, володіння соціальною
мобільністю, що виражається у здатності швидко й адекватно модифікувати
свою поведінку при виникненні нових обставин в ході міжкультурної
комунікації, будувати власний дискурс соціально-культурного характеру.
Курс іноземних мов є основним інструментом у формуванні
міжкультурної компетентності студентів. При вивченні іноземної мови,
студенти вивчають іншу культуру і вчаться міжкультурному спілкуванню.
Студенти можуть оволодіти вміннями міжкультурної компетенції, навчитися
вести бесіду в рамках діалогу культур. Залучення студентів до діалогу
культур є важливим з точки зору навчання і виховання, оскільки формування
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культурної людини відбувається завдяки діалогу рідної культури та культури
іноземної. Вивчаючи іноземну культуру, студенти краще пізнають рідну
культуру.
Закордонні дослідники визначають міжкультурну підготовку (crosscultural training) як «вплив, націлений на розвиток здібності особистості
адаптуватися й успішно працювати в іншому культурному середовищі».
Тому що, після того як студенти потрапляють до нового середовища, вони
зіштовхуються не тільки з мовленнєвими, а й із психологічними проблемами,
серед яких мовна відмінність є далеко не єдиною. Не співпадіння в
сприйнятті навколишнього світу носіями різних культур може породжувати
непорозуміння, конфлікти. Іншомовне ділове спілкування, зумовлене
соціальним замовленням, є одним із найбільш значимих складових
професійної освіти майбутніх фахівців. Вузівський курс іноземної мови
покликаний носити комунікативний характер, а його завдання визначатися як
комунікативні і пізнавальні [4, c.84].
Зокрема всебічне оволодіння іноземною мовою студентами немовних
спеціальностей сприятиме мобільності українських фахівців у Європі і
відповідатиме міжнародним уявленням щодо основних компетенцій
сучасного фахівця. Адже міжкультурне спілкування є не тільки полілогом у
сфері культури, туризму, мистецтва, побуту тощо, a ще й комунікацією на
певному професійному рівні. Майбутній фахівець нового типу, який володіє
іноземною мовою, може здійснювати професійну діяльність на
міжнародному рівні, пристосовуватись до нового засобу спілкування,
пізнавати іншу культуру та осмислювати власні етнокультурні
першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному просторі та
виявляючи толерантне ставлення до чужої мови та культури [3, с. 35].
критеріїв
ефективності
й
оволодіння
принципами
З-поміж
міжкультурної
комунікації
виокремлюються:
успішне
виконання
професійних завдань; здатність до конструктивного спілкування,
передбачаючи високий рівень знань з іноземної мови, історії та світової
культури; гармонійні соціальні відносини між представниками різних
культур; відсутність стресових симптомів; ідентифікацію з зарубіжним
суспільством [3, c.12].
Отже, для ефективної міжнародної професійної діяльності студент
повинен демонструвати обізнаність із культурними передумовами
сприйняття, інтерпретації поведінки представників різних традицій; знання
факторів ефективності взаємодії під час реалізації дослідницької, проектної й
освітньої діяльностей у полікультурних умовах; міжнародних стандартів
листування тощо. Він також має вирізнятись уміннями і навичками
вибудовувати міжособистісні відносини з урахуванням культурних
особливостей
учасників
взаємодії;
вирішувати
конфлікти
між
представниками різних культур; конструювати професійний діалог з ними і
презентувати результати діяльності на міжнародному рівні, зокрема за
допомогою текстів іноземною мовою на рівні, що дає можливість брати
участь у міжнародних дискусіях з професійної проблематики.
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ENGLISH NEOLOGISMS IN THE ECONOMIC FIELD: WAYS OF
TRANSLATION
Translation as a kind of human activity existed in deep antiquity. It has
always played a significant role in the cultural development of nations and the
evolution of world culture in general. Nowadays, the need for translation
techniques is great for many reasons, one of them being the growing intensity of
international contacts. In this sense the translation science reflects economic,
social, political, scientific, cultural, aesthetic and other connections between the
nations.
The translation issues are now becoming ever more relevant due to the
process of globalization within which a lot of terms belonging to the economic
field gets into the Ukrainian language, the translation of which requires special
attention. The abstracts aim at researching the ways to translate neologisms
appearing in English texts in economics into Ukrainian. The object of the research
is English neologisms of economics and the way they are translated into the
Ukrainian language.
The neologisms of British English in different periods were studied by
N.G.Oleksenko , G.A. Miklashevskyi, L.I. Haham, N.M. Leontiev, O.N. Ivanov. In
the American English neologisms were studied by T.A. Solovyov, V.V. Shuvalov.
The issue on differentiating the concepts “neologisms proper” and “innovations”
are presented in the thesis by Y.K. Voloshyn.
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The translation of economic texts is a complex process. For correct and
accurate rendering of ideas you need not only know the right words in the target
language, but also provide them with relevant structures. For this purpose, in most
cases, the stylistic aspect cannot be ignored [4, p. 15].
In the economic literature, particular attention should be paid to neologisms
because when an interpreter encounters a neologism for the first time, he/she
usually has no idea about the concept defined by it, so the meaning of neologism
has to be figured out from the context [2, p. 12].
New words typically appear on the basis of existing words in the language of
words and morphemes. Their analysis can help the interpreters. To do this one
should know well the means of word formation in English:
1) providing an existing word with another meaning: quotation – quotation,
expression; quoting, the rate on the security exchange;
2) compounding: dividend-right certificate – a certificate that gives the right to
receive dividends, fill-or-kill order – client’s order to the broker to be
immediately executed or canceled;
3) conversion – functional transition of words from one language to another: Email me / us to – Email me / us to;
4) reverse derivation – the process of creating verbs using truncation of correlative
noun suffix to televise – broadcast on television – TV;
5) conflation – a combination of truncated root of one word with the whole word
or a combination of two truncated roots: forex (foreign + exchange) – foreign
currency, impex (import + export) – export and import;
6) among the existing kinds of abbreviated method of word-formation special
attention should be paid to partial reduced initial abbreviations: B-unit
(Barclays currency unit) – the international currency unit of bank Barclays
International Bank, Fed Wire – a system of electronic communication of
Federal Reserve banks [3, p. 127].
As a result, the basic ways to express the neologisms by the means of Ukrainian
language include the following:
1) transcription and transliteration: put – a put (option), Nikkei – Nikkei (index of
equity prices on Tokyo Stock Exchange);
2) calquing: multicurrency credit – multicurrency credit;
3) descriptive translation: open outcry –a method of exchange trading by a direct
contact between the seller and the buyer.
Thus, translation of neologisms involves two stages:
1) to clarify the meaning of neologisms in the context;
2) communication of the meaning in the native language [2, p. 9-10].
So, neologisms should be perceived as a usual linguistic phenomenon, and the
absence of words in the language cannot be a barrier to its translation, besides
translation practice makes the largest contribution into the enlargement of the
target language vocabulary with new words that come from other languages.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІО ТА ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА
ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Для сучасного світу характерною є глобалізація, у зв’язку з чим
спостерігається зростання необхідності якісного обміну інформацією як в
різних сферах професійної, так і суспільної діяльності. Загально відомо, що
однією із найбільш поширених мов є англійська, свідченням чого, зокрема, є
дані сайту ethnologue.com, які доводять, що англійською володіють понад 980
млн людей в усіх країнах світу.
Безперечно, в умовах розвитку суспільства вивчення іноземної мови є
важливим компонентом як розвитку особистості, так і розвитку країни, адже
міжнародна співпраця, яка здійснюється зокрема і засобами англійської
мови, дозволяє досягти значних результатів у різних сферах діяльності. Доба
інформаційних технологій вже давно настала, тому традиційне навчання не
може надати в повній мірі всі можливості для оволодіння іноземною мовою.
На допомогу студентам та викладачам приходять аудіо та відео технології. Їх
використання дозволяє якісніше вивчати матеріали і набувати мовленнєвих
навичок швидше.
Успішне використання цих джерел можливе практично на всіх етапах
процесу навчання іноземної мови:
•
представлення мовних матеріалів на реальних прикладах;
•
закріплення і правильного застосування набутих знань в різних
ситуаціях спілкування;
•
розвиток умінь усно-мовленнєвого спілкування;
•
навчання культурі, виявлення міжкультурних відмінностей і
особливостей.
Використання відеоматеріалів на заняттях англійської мови надає
безперечні переваги, пов’язані з більш широкими можливостями організації
навчання та підбору і використання навчальних матеріалів в аудиторії, а
також забезпечення ефективності самостійної роботи студентів.
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1. Навчання у будь-який час, адже студенти мають можливість
завантажувати відео лекції онлайн.
2. Навчання в індивідуальному темпі – всі викладачі знають, що кожен
студент має свій власний темп навчання. За допомогою відео-лекції, всі
студенти можуть вчитися у своєму власному індивідуальному темпі, який
можна максимізувати засобами електронного навчання.
3. Багато способів і модусів використання – відео лекції отримали
широке визнання в якості дистанційного навчання. Тим не менш, можна
також використовувати їх у викладанні безпосередньо на заняттях
англійської мови. Такий інноваційний підхід до навчання залучатиме
студентів до більш глибокого опрацювання навчального матеріалу.
4. Легкість доступу – можливість надати студентам необмежений доступ
до всіх навчальних матеріалів, завантаживши їх на ресурсні бази в Інтернеті.
Крім того, можна створити компакт-диски або відправити матеріали по
електронній пошті.
5. Висока ефективність навчання: якщо студент пропустив одне з занять,
є можливість відправити йому посилання на лекції відео або ж просто робити
регулярні повідомлення на свій блог або сайт для всіх студентів, щоб доступ
до них був зручний для них. Це дозволяє всім студентам виконувати
навчальний план.
6. Можливість самостійного вивчення – інтерактивні відеоматеріали
надають змогу студентам звертатися до різних матеріалів і ресурсів для
самостійного навчання. Крім того, можливо записувати додаткові матеріали,
які доповнюють основну тему.
На особливу увагу заслуговує одна з цікавих методик, яка
використовується для підвищення мотивації до вивчення мови, «Повернення
до екрану». Зазвичай учитель вибирає короткий привабливий фрагмент
фільму, а потім ділить клас на групи, з однією групою, зверненої до
монітора, а іншою спиною до нього. Потім, після закінчення показу
фрагменту, учитель пропонує студентам пограти. Студент, який може бачити
екран, розповідає іншому студенту, який не бачить екрану, те, що
відбувається. Потім, через хвилину або кілька хвилин (в залежності від
довжини відео), студенти міняються місцями. Після цього групи пишуть в
хронологічній послідовності те, що сталося, спільно з іншою групою,
обговорюючи події. Нарешті, всі дивляться кліп, зі звуком і порівнюють
сприйняту інформацію. Очевидно, етапи та прийоми роботи з аудіо та відео
матеріалами бажано варіювати з метою підготовки студентів до різних
ситуацій в контексті розширення міжкультурних зв’язків.
Виходячи з наведеної аргументації можна дійти висновку, що
використання медіа засобів навчання позитивно впливає на вивчення
іноземної мови. Звернення до відеоматеріалів на заняттях має значні
переваги, зумовлені ширшими можливостями організації навчання, підбору і
використання навчальних матеріалів безпосередньо в аудиторії, а також для
забезпечення ефективної самостійної роботи студентів. Можливості, які
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надаються при такому навчанні, набагато ширші ніж при звичайному
навчанні, адже мотивація до вивчення мови значно зростає. Застосування
цікавих навчаючих методичних прийомів готує здобувачів вищої освіти до
ситуацій, в яких вони повинні будуть приймати правильні рішення в
майбутньому у професійної діяльності.
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У процесі історичного розвитку давньої Італії латинська мова витіснила
інші італійські мови і з часом зайняла панівне положення в західному
Середземномор’ї. Появу латини як мови загального вжитку відносять до
середини II тис. до н.е. На початку I тис. до н.е. латинською мовою
розмовляло населення невеликої області Лацій (лат. Latium), розташованої на
заході середньої частини Апенінського півострова, по нижній течії Тібру.
Плем’я, що заселяло Лацій, називалося латинами (лат. Latini),і відповідно,
його мова називалась латинською. Центром цієї області стало місто Рим (лат.
Roma), навколо якого об’єдналися італійські племена і стали називати себе
римлянами (лат. Romani) [1, с. 33].
Як свідчать історичні джерела, період формування та розквіту класичної
латинської мови був пов’язаний з перетворенням Риму в найбільшу
рабовласницьку державу Середземномор’я, підпорядкувавши своїй владі
великі території на заході і південному сході Європи, в північній Африці і
Малій Азії [2, с. 161].
Під класичною латиною мається на увазі літературна мова, що досягла
найбільшої виразності і синтаксичної витонченості в прозових творах
Цицерона (106-43 до н.е.) і Цезаря (100-44 до н.е.), в поетичних творах
Вергілія (70-19 до н.е.), Горація ( 65-8 до н.е.) і Овідія (43 до н.е. - 18 н.е.).
На відміну від східних провінцій Римської держави у Греції, Малій Азії
та на північному узбережжі Африки, де до моменту завоювання їх
римлянами були широко поширені грецька мова і високорозвинена грецька
культура, латинська мова не набула такого великого поширення, що
зумовило не такий значний вплив на мови цих областей [5; 4, с. 275].
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До кінця II століття до н.е. латинська мова панувала не лише на всій
території Італії, але і як офіційна державна мова проникла в підкорені
римлянами області Піренейського півострова і нинішньої південної Франції.
Значення латинської мови для поступового і тривалого формування нових
західноєвропейських мов зберігалося і після падіння Західної Римської
імперії (традиційна дата – 476 р.).
Латинська мова продовжувала залишатися мовою держави і школи в
ранньофеодальному Франкському королівстві, утвореному в кінці V століття,
що поглинуло значну частину території Західної Римської імперії, франкської
держави, яка стала імперією, розпалося в середині IX століття (у 843 р.) на
самостійні держави Західної Європи – Італію, Францію та Німеччину.
Відсутність у цих державах протягом кількох століть національних
літературних мов змушувала населення використовувати у взаємовідносинах
латинську мову як засіб спілкування у різних сферах життя [3, с. 167].
Протягом усіх середніх століть і пізніше латинська мова була офіційною
мовою католицької церкви. Одночасно латина була мовою науки та
університетського викладання і основним предметом шкільної програми.
Крім того, латина була мовою юриспруденції, і навіть в тих країнах, де вже в
середні століття відбувся перехід законодавства на національні мови (як,
наприклад, у Франції), вивчення римського права і римських текстів були
найважливішою складовою частиною юриспруденції. Звідси широке
проникнення латинської лексики в новоєвропейські мови, перш за все, таких
складових як наукова, богословська, юридична і загальнонаукова (так звана
абстрактна) термінології.
Після французької революції університетське викладання було
переведено з латини на нові мови, і це підірвало статус латини як основної
мови науки, у результаті чого, в XIX ст. латина майже вийшла з ужитку;
найдовше вона протрималася у філології (особливо класичній) і медицині.
У XX столітті латина залишилася, по суті, лише мовою католицької
церкви, але і тут вона сильно втратила свої позицій в другій половині
сторіччя, коли був отриманий дозвіл проводити службу на національних
мовах. Між тим, зауважимо, що сучасні кодекси біологічної номенклатури
вимагають, щоб наукові назви живих організмів були за формою
латинськими, тобто були написані буквами латинського алфавіту і
підкорялися правилам латинської граматики, незалежно від того, з якої мови
вони запозичені. Окрім того, латинська мова поряд з давньогрецькою з
давніх часів і дотепер слугує джерелом міжнародної суспільно-політичної і
наукової термінології.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що нині латинській мові
належить роль в утворенні та розвитку словникового складу сучасних мов, у
формуванні інтернаціонального лексичного фонду, адже латинська мова
утворила широку словотворчу систему. Окрім того, латинська мова слугує
ефективним засобом для утворення наукової, медичної, технічної та інших
термінологічних підсистем, що зумовлює їхнє широке використання в
наукових розвідках.
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Знання мови надає можливість ведення діалогу з представниками інших
культур через професійне спілкування. Як відомо, у ході історичного
розвитку людського суспільства процеси глобальної інтеграції помітно
переважають над тенденцією до національної замкнутості народів. Багато
дослідників зазначають, що світ вступив в епоху глобального білінгвізму:
англійська мова та національна мова існують пліч-о-пліч у багатьох країнах
світу. Жоден народ не зможе існувати й успішно розвиватися без розвитку й
збереження національної мови, однак в наш час є реальна можливість
спрямувати величезний потенціал англійської мови на розвиток національної
культури, перетворивши його на вторинний засіб національно-культурного
самовираження в рамках міжкультурної комунікації [1].
Підвищити рівень іншомовної підготовки фахівця означає озброїти його
знаннями, практичними вміннями та навичками, які дозволять йому
використовувати іноземну мову як засіб інформаційної діяльності,
систематичного поповнення своїх професійних знань, професійного
спілкування. Навчання спеціальності через мову, вивчення мови через
спеціальність – одна з важливих проблем професійної підготовки фахівця в
умовах немовного ВНЗ. Аналіз досліджень науковців (Н. Бібік, О. Овчарук,
О. Пометун, О. Савченко) свідчить про те, що останнім часом значна увага
приділяється особливостям формування професійної компетенції майбутніх
фахівців різних галузей [3].
Мета статті полягає у дослідженні проблеми визначення іншомовної
професійної компетентності на сучасному етапі розвитку педагогічної науки,
його особливостей стосовно представників юридичної професії.
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Дисципліна «Іноземна мова», будучи інтегративною за своєю метою і
міждисциплінарною за предметним змістом, покликана сприяти розширенню
освітнього кругозору студентів, соціалізації особистості майбутніх фахівців,
підготовці їх до життя в умовах багатонаціонального та полікультурного
світу – розвитку їх комунікативної та культурної компетенції. Мова багато в
чому визначає те, як її носії сприймають навколишній світ і, в остаточному
підсумку, суть всієї культури народу. Саме тому для майбутніх фахівців при
вивченні мови слід звертати увагу на три основні аспекти: комунікативний,
культурологічний та соціолінгвістичний.
Комунікативний та соціокультурний розвиток студентів засобами
навчального предмета «Іноземна мова» здійснюється більшою мірою за
рахунок правильної реалізації лінгвокраїнознавчого підходу [4]. Такий підхід
забезпечує засвоєння мови в тісному зв'язку з іншомовною культурою, яка
включає в себе різноманітні пізнавальні відомості про історію, літературу,
архітектуру, побут, звичаї, спосіб життя і традиції народу країни, що
вивчається. Залучення матеріалів культури підвищує мотивацію навчання
студентів.
У сучасних умовах, коли розширюються професійні та особисті контакти
викладачів і студентів різних країн, звернення до аналізу соціокультурного
контексту навчання іноземних мов набуває особливої актуальності. Але
необхідно взяти до уваги той факт, що знання іноземної мови в даний час – це
не тільки атрибут культурного розвитку фахівця, а й одна з умов його
успішної професійної діяльності. Дослідники стверджують, що сучасний
спеціаліст повинен систематично удосконалювати не тільки професійну, але й
мовну культуру, виробляти навички і вміння адаптуватися до швидких змін,
умов, нових відносин, щоб проявити готовність до діалогу і асиміляції в
міжкультурному просторі. Отже, крім того, що іноземна мова служить
провідником культури, допомагає у вихованні всебічно розвиненої
особистості, вона ще є необхідною з точки зору професійної обізнаності
фахівця. Отже, вивчення іноземних мов на немовних факультетах вузів
необхідно розглядати як засіб передачі студентам соціально і професійно
значущої інформації, відпрацювання навичок використання іншомовних
джерел у своїй професійній діяльності, підготовки майбутнього фахівця до
безперервної освіти.
Сучасний професійно-орієнтований підхід до навчання іноземних мов
спрямований на формування комунікативної та соціокультурної компетенції.
Він передбачає формування у студентів здатності іншомовного спілкування в
конкретних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях з урахуванням
особливостей професійного мислення при організації мотиваційноспонукальної та орієнтовно-дослідницької діяльності. Сутність професійно
спрямованого вивчення іноземної мови полягає в її інтеграції із спеціальними
дисциплінами з метою отримання додаткових професійних знань та
формування професійно значущих якостей особистості [2]. Професійно376

орієнтоване навчання засноване на врахуванні потреб студентів у вивченні
іноземних мов, що диктуються особливостями майбутньої професії або
спеціальності. Тому формування іншомовної професійної компетентності, яке
передбачає «накладання» іншомовних навичок на предметний зміст професії
під час виконання професійних завдань, вбачається як підхід, у межах якого
викладання дисципліни «Іноземна мова» у навчальному плані підготовки
майбутнього фахівця не формально, а змістовно буде спрямоване на
досягнення загальної мети навчання студента у вищому юридичному
навчальному закладі – формування його професійної компетентності. Тобто
іноземна мова в даному випадку виступає засобом підви- щення професійної
компетентності та особистісно-професійного розвитку студентів і є
необхідною умовою успішної професійної діяльності фахівця – випускника
сучасної вищої школи, здатного здійснювати ділові контакти з іншомовними
партнерами.
Отже, можна зробити висновок, що провідним завданням навчання
іноземної мови у вищих навчальних закладах немовного профілю на
сучасному етапі є не просто навчити студентів користуватися мовою як
засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних
ситуаціях, а використовувати іноземну мову в усіх видах мовленнєвої
діяльності в ситуаціях професійної діяльності, оскільки ефективність
навчання безпосередньо залежить від ступеня наближення процесу передачі
знань, формування навичок і вмінь до реальних умов їх практичного
застосування.
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PROFESSIONAL IMPLEMENTATION: THE ROLE OF INVESTMENT IN
HUMAN CAPITAL
Business is made up of three basic economic resources: land, labor, and
capital. Land is the physical resource used to produce goods or services, labor is
the human manpower that transforms the resource into consumer products, and
capital is the money used to purchase both. Within all this is the important
economic concept of developing human labor, commonly referred to as human
capital investment.
Economist Theodore Schultz invented the term "human capital" in the 1960s
to reflect the value of human capacities. He believed human capital was like any
other type of capital; it could be invested in through education, training and
enhanced benefits that lead to an improvement in the quality and level of
production [2].
Human capital investment is the process companies use to develop
employees. Businesses invest in employee training to improve business operations,
which reduces wasted resources from unskilled workers and increases overall
employee efficiency. Companies calculate education/training benefits with a costbenefit analysis, which analyzes the total cost of improving employee output
against the benefits of the investment.
Two common types of human capital investment include education and
training.
Expenditure on education include the cost of operation of organizations are to
receive all levels of education:
1) pre-school education (the cost of maintaining pre-schools, pre-school child
development centers all activities and expenditures on institutional preschools
under the law);
2) general education (the cost of maintaining all types of secondary schools,
special schools for children who need special conditions of education, schools,
gymnasiums, etc.);
3) after-school education and training (cost of maintaining government
institutions providing extracurricular obtain education and training);
4) vocational education (maintenance costs of higher technical and vocational
schools, vocational schools, training centers, training centers, etc.);
5) vocational education (costs of maintaining specialized secondary
educational institutions (colleges, schools, colleges), Olympic reserve schools,
higher colleges as well as structural units of higher education, which is provided to
obtain secondary special education);
6) higher and postgraduate education (maintenance costs of higher education,
including the costs of post-graduate, doctoral, internship, residency, master);
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7) training and retraining (cost of maintaining government institutions
providing training and retraining of executives and specialists in the public sector,
public administration, agriculture and structural units of these institutions, as well
as the cost of training and retraining of cadres experts and government;
8) applied research, scientific and technical programs and projects in the field
of education;
9) the cost of maintenance and the operation of institutions that leadership and
management in education;
10) measures of central education authorities;
11) State programs in education.
Education often includes reimbursing employees for traditional college
degrees or paying for seminars or trade schools. Education is often used to develop
an employee’s technical skills in areas such as accounting, finance, or production.
Training is most often conducted by supervisors working on the job with
employees, showing them how to complete specific functions.
Using education and training to improve human labor helps companies create
a competitive advantage, as when companies train employees to produce goods or
services not available from other businesses. Business owners and managers with
specific technical skills can train employees to duplicate processes effectively and
efficiently.
Companies need to consider which employees should receive training. While
certain employees respond positively to business education or training, others
might not. This response often depends on an employee's motivation. Employees
may also not be willing to work at a company during the education or training
process.
To ensure employees are effective contributors to the organization, it is
critical they remain content and are made to feel part of the company's culture
using effective human capital strategies. Employers need to remain transparent.
Employees value the truth in regards to an organization's overall financial
performance and operations. Work-life balance rates highly with employees. It is
important for employers to foster a culture where the employees feel that their lives
outside of the company are respected and valued. An organization that values open
communication should consider establishing common areas where employees can
congregate and share ideas. Employers need to have a clear career pathway in
place for employees who are focused on career advancement. Employees are
motivated by feeling recognized by the organization and their peers. This can be as
simple as issuing an employee with an achievement award.
Human capital is a measure of the economic value of an employee's skill set.
This measure builds on the basic production input of labor measure where all labor
is thought to be equal. The concept of human capital recognizes that not all labor is
equal and that the quality of employees can be improved by investing in them; the
education, experience and abilities of employees have economic value for
employers and for the economy as a whole.
Human capital investment relates to the theory of skilled versus unskilled
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labor. Skilled labor usually accomplishes tasks quicker and more efficiently than
unskilled labor. Skilled employees may also have specific expertise in completing
certain functions, increasing their value in the workplace. Unskilled labor is
usually individuals completing basic or repetitive business tasks that are not as
highly valued.
Human capital and economic growth have a strong relationship. Human
capital affects economic growth and can help to develop an economy through the
knowledge and skills of people.
Human capital refers to the knowledge, skill sets and motivation that people
have, which provide economic value. Human capital realizes that not everyone has
the same skill sets or knowledge and that quality of work can be improved by
investing in people's education.
Ultimately, an organization's goal is to generate a profit. Companies that
utilize human capital initiatives outperform their peers. Research from business
management consulting firm McKinsey & Co Inc. indicates that ethnically diverse
organizations outperform their peers by 35%, and gender-diverse organizations
outperform their peers by 15%. Other studies have concluded that organizations
with more female board members outperform those organizations that don’t [1].
Economic growth is an increase in an economy's ability, compared to past
periods, to produce goods and services. It can be measured by measuring the
percentage in the real gross domestic product (GDP) of a country. For example,
suppose a country increased its real GDP at an annual rate of 2.5%. This country is
experiencing economic growth and has an increase in the value of all goods and
services.
Human capital is directly related to economic growth. The relationship can be
measured by how much is invested into people's educations. For example, many
governments offer higher education to people at no cost. These governments
realize that the knowledge people gain through education helps develop an
economy and leads to economic growth.
A company can help increase human capital and increase economic growth as
well. For example, consider a computer programmer works at a technology
company; she receives on-site training, attends in-house seminars and the company
pays for part of her tuition for higher education. If she decides to stay at the firm,
she may develop new ideas and new products for the company. However, she may
leave the company later in her career and use the knowledge she attained to start a
new company. This investment in human capital, then, eventually leads to
economic growth.
References:
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Світлана Колосівська
Науковий керівник: Яковлєва А. І., викладач
Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ
КОМПОНЕНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ
ФІНАНСИСТА
Сучасне суспільство не може існувати без мови – найважливішого
засобу спілкування, вираження думок та передачі досвіду сучасникам і
нащадкам. Мова відображає довколишній і внутрішній світ людини, її
життєвий досвід, узагальнює результати пізнання.
Культура мовлення – це дотримання усталених мовних норм усної й
писемної мови, а також свідоме, цілеспрямоване, майстерне використання
мовних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Отже, культура
мовлення – це й культура мислення та культура суспільних і духовних
стосунків людини [1, с. 168] .
Питання мовної культури було об’єктом наукової уваги в лінгвістиці,
його розглядали відомі мовознавці. Пізніше фахівці в галузі державного
управління й мовознавства наголошували на необхідності визначення
оптимальної мовленнєвої поведінки в певній ситуації, звертали увагу на
важливість культури мовлення в професійно-кваліфікаційній характеристиці
фахівців будь-якого профілю.
Професійна культура фінансиста – це не тільки все те, що створено
руками й розумом людини, а й вироблений роками спосiб суспiльного
поводження, що вiдтвoрюється в конкретних ділових ситуаціях, де культура
мовлення фінансиста виступає його духовним обличчям.
Висока культура мовлення означає володіння багатством мови,
уникнення у мовній практиці газетних штампів, канцеляризмів, діалектизмів,
досягнення такої усної і писемної форми спілкування, яка б найповніше,
найточніше передавала зміст думки. Особливо важливими ці мовленнєві
навички є для фінансистів, оскільки для них вміння встановлювати зворотній
зв’язок з людьми, партнерами є запорукою повної реалізації своїх інтересів.
Рівень дотримання мовленнєвого етикету і культури спiлкування часом
впливає на поведiнку спiврозмовника більше, ніж предметний змiст
мовлення.
Основою мовленнєвої культури фінансиста є грамотнiсть, тобто
дотримання загальноприйнятих лiтературних норм у використаннi
лексичних, фонетичних, морфологічних, синтаксичних i стилiстичних засобів
мови. Проте цим поняття мовленнєвої культури не вичерпується. Одним з
важливих напрямів мовної підготовки й формування професійної культури
фахівця є вдосконалення володіння мовою професії, тобто знання
термінології, здобуття навиків у введенні спеціальної лексики в професійні
тексти. Доцільно наголосити на трьох аспектах вказаної проблеми:
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− культурі професійного мовлення як невід’ємної складової іміджу
фахівця;
− формулах українського мовного етикету в професійному спілкуванні;
− особливостях функціонування економічної термінології в фінансовій
сфері.
Акцентується увага лише на особливостях функціонування економічної
фінансової термінології, оскільки від її ґрунтовного засвоєння, постійного
вдосконалення залежить рівень професійних знань, професійної
компетентності
(бухгалтера,
податкового
інспектора,
менеджера,
фінансиста), рівень професіоналізму, мовної й мовленнєвої культури
особистості [3, с. 175-182].
Українська економічна терміносистема почала формуватися ще в період
Київської Русі, коли розвиток торгівлі та ремесел спричинив появу нових
понять та слів. Економічні терміни формувалися на основі старослов’янських
коренів –да–, –куп– та ін., наприклад, купити, продати, купець.
У мовознавстві не існує єдиної дефініції сутності економічного терміна.
На нашу думку, найбільш доцільним є визначення Г. В. Чорновола, який
стверджує, що поняття економічний термін – «слово або словосполучення,
що позначає певне поняття суспільно-виробничих відносин, які
характеризують економічний лад суспільства» [4, с. 4].
Структурно-семантичні особливості сучасної української економічної
термінології на матеріалі «Економічного енциклопедичного словника», за
редакцією С. В. Мочерного [2] дозволяють зробити поділ термінів на 3 групи
за функціональною ознакою:
− загальнонаукові, якими послуговуються в усіх галузях знань:
метод, методика, аналіз, синтез, об’єкт, суб’єкт;
− міжнаукові, пов’язані з інтеграційними процесами розвитку
сучасної науки й появою міждисциплінарних комплексів: база
даних, ліцензія, індекс, показник;
− вузькоспеціальні, специфічні для певної галузі знань: акція, аваль,
кредит, лізинг.
Проаналізуємо семантику окремих економічних термінів:
Аваль – це вексельне гарантування, за яким особа, що його здійснює,
бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання
зобов'язань щодо оплати цього векселя.
Аудит – професійні послуги щодо оцінки достовірності фінансової
звітності фірми та виявлення можливостей поліпшення її фінансового стану.
Бюджетний профіцит – надлишок коштів у держави над її плановими
видатками.
Венчурний бізнес – надризиковий вид підприємницької діяльності,
пов'язаної з розробкою наукових ідей та їх втіленням у нові технології, нові
продукти, які згодом перейдуть у масове виробництво.
Демпінг – продаж товарів на ринках інших країн за цінами, нижчими від
внутрішніх, з метою витіснення конкурентів.
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Картель – одна із форм монополії, за якої підприємці змовляються
щодо своїх дії на ринку, передусім, стосовно обсягів виробництва, ринків
збуту та цін.
Кліринг – система безготівкових розрахунків шляхом заліку взаємних
платежів і заборгованостей.
Парето-ефективність (оптимум Парето) – стан економіки країни, за
якого уже неможливо поліпшити добробут хоча б однієї людини, не
погіршивши при цьому добробут якоїсь іншої людини.
Рецесія (спад) – зниження рівня ділової активності країни, що
характеризуються, як правило, зменшенням реального ВВП протягом
принаймні шести місяців.
Синдикат – одна із форм монополії, за якої підприємці, поступаючись
комерційною самостійністю, організовують спільний збут продукції та
закупівлю сировини.
Франчайзинг – вид комерційного підприємництва, за якого дрібні
підприємці укладають контракт (франшизу) із великою фірмою на право
користування її торговельною маркою у своїй діяльності на певній території і
в певній сфері.
Ф'ючерсна угода – строкова угода, що укладається на товарній і
фондовій біржах про поставку товару або цінних паперів у певний строк.
Хеджування – укладання арбітражних (страхових) угод з метою
страхування реальної товарної операції від можливих втрат при зміні
договірної ціни.
Отже, терміни становлять найбільш важливу частку загальної
професійної культури фінансиста, а її відсутність – свідчення безграмотності
фахівця. Вміти використовувати термінологічну лексику завжди вважалося
органічною складовою професіоналізму ділової людини, фінансиста нового
типу, який повинен мати нестандартний погляд на речі, відзначатися
високою етикою у спілкування, гнучко розподіляти обов’язки, вести за
собою не силою наказу, а силою аргументів, переконуючого слова, що з
давніх часів вважалося унікальним даром.
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Роман Кос
Науковий керівник: Бондар Н.Д., к.пед.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ
У час інтеграції національної економіки України в структури
Європейського союзу, впливу глобалізаційних процесів на європейську
інтеграцію, зміцнення громадянського суспільства виникає нагальна потреба
у
підготовці
висококваліфікованих
спеціалістів
із
розвиненими
комунікативними здібностями, здатних до активних взаємостосунків зі
світом і перебігу цього з тим, щоб пізнавати себе та світ.
Зміст професії юриста становить складну, багатокомпонентну систему
видів діяльності, серед яких невід’ємними складовими виступають взаємодія
з учасниками правовідносин, безпосередня комунікація з людьми. Отже,
формування комунікативної компетентності у майбутніх юристів є одним із
важливих завдань, які повинен ставити навчальний заклад, що готує фахівців
у галузі права.
Питання комунікації в правовій діяльності розглядається у працях
Р. Гришкової [1], О. Квасник [2], С. Князєвої [3] та ін. Приділяючи значну
увагу психологічному забезпеченню професійної підготовки правників,
науковці все ж не розглядають комунікативну компетенцію як безпосередній
і досить важливий чинник професіоналізації.
Мета – визначення основних аспектів формування комунікативної
компетенції юристів.
Комунікативна компетенція є частиною комунікативної культури
особистості, що являє собою систему якостей особистості і містить:
1)
творче мислення (нестандартність, гнучкість);
2)
культуру мовної дії (писемна побудова фраз, простота й ясність
викладу думок, образна виразність та чітке аргументування, адекватний
ситуації спілкування тон, динаміка звучання голосу, темп, інтонація і,
звичайно, хороша дикція);
3)
культуру самоналаштування на спілкування і психоемоційної
регуляції свого стану;
4)
культуру жестів і пластики рухів (самокерування психофізичним
напруженням та розслабленням, діяльна самоактивація тощо);
5)
культуру сприйняття комунікативних дій партнера зі
спілкування;
6)
культуру емоцій (як вираз емоційно-оцінних думок у
спілкуванні) тощо [2].
Процес формування комунікативної компетенції є складним і тривалим,
що випливає із розуміння розглянутих складових цього феномену.
Досягнення оптимальних результатів комунікативної підготовки майбутніх
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юристів знаходиться у площині комплексного підходу до організації
цілеспрямованого навчання. Тобто на формування комунікативної
компетентності повинні бути спрямовані декілька навчальних курсів,
інтегративним спрямуванням яких має бути визначена мета.
Зміст професії юриста становить складну, багатокомпонентну систему
видів діяльності, серед яких невід’ємними складовими виступають взаємодія
з учасниками правовідносин, безпосередня комунікація з людьми. Отже,
формування комунікативної компетентності у майбутніх юристів є одним із
важливих завдань, які повинен ставити навчальний заклад, що готує фахівців
у галузі права. На сучасному етапі підготовки фахівців недостатньо
оцінюється значення власне комунікативних здібностей юристів. Навчання
обмежується мовною підготовкою та гіпотетичними уявленнями про
комунікативні знання, вміння та навички як такі, що самостійно, довільно
розвиваються. Проте недостатня комунікативна підготовка часто призводить
до багатьох непорозумінь, складнощів та проблем у процесі здійснення
професійної діяльності молодими юристами [3].
Комунікативна компетенція відображає соціальну поведінку юриста у
суспільстві, колективі, взаємодії із суб’єктами правових відносин на
моральному, етикетному та раціонально-професійному рівнях, уміння
налагоджувати стосунки, рівень сформованості комунікативної свідомості,
настанов, навичок та вмінь адаптуватися у спілкуванні тощо.
Слід зазначити, що якості та здібності комунікативної компетентності не
є природними, їх формування мусить бути свідомим, цілеспрямованим,
обумовленим професійними потребами. На відміну від юридичних знань, які
постійно здобуватимуться і вдосконалюватимуться фахівцем у практичній
діяльності, знання щодо норм соціальної (в тому числі професійної)
поведінки і комунікативні знання та здібності повинні набуватися протягом
навчання, оскільки часу та можливостей для засвоєння цього в процесі
виконання службових обов’язків не передбачається. Таким чином,
формування та виховання комунікативної компетентності є завданням
вищого навчального закладу [4].
Варто зазначити, що вивчення іноземних мов займає одне з основних
місць у формуванні комунікативної компетенції майбутніх юристів.
Особливістю профiльно-орiєнтованого навчання англійської мови студентів
юридичних спеціальностей є максимальне врахування специфіки
професійної сфери. Адже, зростаючі зовнiшньоекономiчнi контакти
посилюють значення оволодіння іноземною мовою, оскiльки гарантують
професійне спілкування, ділове листування, ведення переговорів та
неофiцiйних бесід, що посилюватиме ефективність професійної діяльності
майбутніх фахівців юридичної сфери [1].
Оптимальне формування комунікативної компетенції на різних етапах
професійного становлення майбутнього юриста передбачає забезпечення
таких психолого-дидактичних умов:
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- визначення зовнішніх впливів як зовнішньої спонуки для розвитку
складових комунікативної компетенції, що має на меті цілеспрямоване
навчання спілкуванню через різні форми занять;
- реалізація внутрішніх спонук як чинника «саморозвитку особистості»,
зокрема фахівця, «саморуху», його природних сил; для набуття
особистісного досвіду професійно-комунікативної компетенції доцільне
використання психолого-комунікативного тренінгу як методу активної
навчально-комунікативної діяльності, що може включати такі засоби:
групову дискусію, ігрові технології, вправи на прояв вербальної та
невербальної креативності, рефлексивні коментарі.
Отже, комунікативна компетенція юриста включає в себе здатність
використовувати внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної
комунікації загалом та іншомовної зокрема, уміння орієнтуватися у
різноманітних ситуаціях спілкування, заснованому на професійно-правових
знаннях, уміння співпрацювати та ефективно взаємодіяти із соціальним
середовищем.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Рівень мотивації навчальної діяльності є одним з визначальних факторів
успішного оволодіння студентами іноземною мовою. Високий рівень
мотивації може компенсувати низькій рівень знань чи задатків тоді, як
низький рівень мотивації не може бути компенсований будь-яким іншим
компонентом, який визначає та впливає на рівень розвитку умінь та навичок.
386

Тому складно переоцінити важливість комплексного, системного та науковообгрунтованого впливу викладача на мотиваційну структуру навчальної
діяльності студентів.
Проблема мотивації студентів до вивчення іноземної мови у вищих
навчальних закладів є надзвичайно актуальною та стала предметом глибокої
зацікавленості як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед них: Ж.
Бернард, Р Шмідт, Є. Ільїн, С. Каверін, М. Яцишин, І. Некоз, Т. Чаусова, А.
Маркова, Б. Сосновський та ін.
Метою даного дослiдження є обґрунтування основних аспектів
мотивації в процесі вивчення iноземної мови студентами.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства
виникає проблема підвищення ефективності навчальної діяльності на всіх
рівнях освіти. В останні роки у вузівській педагогіці приділяється особлива
увага питанням мотивації навчальної діяльності студентів, оскільки вона
свідчить про якість навчальної діяльності. Під впливом мотивації формується
світоглядна позиція особистості, поведінкові реакції, внутрішній
емоціональний стан, який впливає на уявлення людини не лише про
навколишній світ, а і на власний внутрішній світ, на адекватну оцінку
ситуації і адекватне її сприйняття. Складність проблеми мотивації студентів
до навчання обумовлює множинність розуміння її суті, природи, структури,
функцій. Для початку потрібно визначитись з поняттям «мотивація» та її
складовою – мотивом [3, с. 54].
Мотивація – опосередкована процесом її відображення суб’єктивна
детермінація поведінки людини світом. Головною характеристикою
мотиваційної сфери є ієрархія мотивів, що дозволяє виявити особистісний
зміст діяльності для будь-якої людини [1, с. 94].
До найбільш же сильних мотивуючих факторів, які спонукають людину
приступити до вивчення англійської мови, можна віднести:
1. Успішне просування по кар'єрних сходах. Адже працівник, який
володіє іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси
отримати більш високу посаду значно зростають. До того ж є можливість
улаштуватись на роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати
працювати за кордон.
Володіння англійською дозволяє вести листування та переговори з
іноземними партнерами, писати наукові праці, статті та публікуватися у
закордонних виданнях, що також істотно підвищує кар'єрні перспективи.
2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати
свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти стажування за
своєю спеціальністю за кордоном.
3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова - це
міжнародний засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість
міжнаціональних конференцій, форумів, семінарів, видається величезна
кількість технічної та наукової літератури. За даними «Вікіпедії», більше 50
% усієї інформації, розміщеної в Інтернеті, опубліковано саме англійською,
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що відкриває величезні можливості з вивчення будь-якої цікавої тематики.
4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне
освоєння англійської мови – це відмінна можливість продемонструвати
наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні
здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам'яті, що в
подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал.
5. Відсутність мовного бар'єру під час подорожей, адже англійську в
якості рідної використовують понад 400 млн осіб, ще близько 1 млрд вільно
нею розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу,
аеропортах, на вокзалах, у великих музеях, тому її знання автоматично
вирішує численні проблеми, з якими може зіткнутись турист під час
подорожі. Знання англійської мови призводить до стирання культурних і
національних кордонів, бо людина починає відчувати себе громадянином
світу й може легко вступати в контакт із представниками інших народів.
6. Наявність родичів або друзів за кордоном є чудовою мотивацією для
вивчення англійської мови, адже це дозволяє не втрачати родинні та дружні
зв'язки, а також не відчувати проблем у спілкуванні з новим членом сім'ї.
Крім того, наявність у сім'ї іноземця, який володіє англійською, сприяє
вивченню культури та традицій його країни, а зробити це без знання мови
практично неможливо.
7. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги,
пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови
перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів англійською
дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й отримати
задоволення від гри акторів, яка повністю втрачається при дубляжі.
8. Допомога своїм дітям при вивченні англійської мови. Знання мови та
її постійне вживання в домашніх умовах значно полегшує процес її вивчення
дітьми, оскільки навчання буде проходити у природних умовах і без будьякого примусу [2, с. 433].
Однією з найбільш сильних мотивацій для продовження вивчення мови
є отримання першого результату. Адже ніщо так відмінно не мотивує, як
наявність позитивного результату при виконанні якої-небудь справи.
Поступово прогрес буде ставати все помітнішим, а подальше навчання буде
проходити тільки в задоволення. Адже з кожним новим заняттям процес
засвоєння матеріалу здійснюється швидше, а значить, і вивчення мови буде
просуватись набагато ефективніше.
Всі труднощі створення мотивації полягають у тому, що вона належить
до суб’єктивного світу студента і визначається його власними поривами й
потягами, а викладач лише опосередковано впливає на неї, створюючи
передумови і формуючи основу, на базі якої у студента виникає особистісне
зацікавлення роботою. Викладач повинен добре знати своїх студентів,
мотиви їх діяльності, арсенал мотиваційних засобів, всі види і підвиди
мотивації та їх резерви. Лише тоді можна створити стійку мотивацію, що
гарантує прогрес в оволодінні іноземною мовою.
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Таким чином, мотивація – найскладніша частина у вивченні іноземної
мови. Створити позитивну мотивацію – завдання настільки величезне і
нескінченне, що після першого сплеску ентузіазму з’являється спокуса
відмовитись від поставленої задачі.
Визнання того, що вивчення мови є складним та трудомістким процесом
– найкращий спосіб наблизитись до мови і залишатись вмотивованим.
Список використаних джерел:
1. Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції
студентів нефілологічних спеціальностей: монографія / Р.О. Гришкова. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 212. ‒ 424 с.
2. Мамарасулов У.Г. Мотивация – ключ успеху в процессе обучения
иностранному языку (на примере немецкого языка) / У. Г. Мамарасулов //
Молодойученый. – 2012. – №4. – С. 432-434.
3. Сажко Л.А. Профільне навчання іноземних мов у старшій школі //
Іноземні мови. – 2011. – №2. – С.5-9.
Viktoria Koshova
Scientific advisor: Matsera O.A., senior instructor
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE SOLUTION
MECHANISM OF SOCIAL PROBLEMS OF SOCIETY
The modern society characterized by a situation where the market is unable to
solve all economic problems, as legally defined measures and means to solve
social problems are not effective in solving the current social issues. Impossibility
of market and government – are the factors that contribute to the emergence of
social enterprise that provides partial and dynamic solution for local social
problems. Creating a variety of ways to attract a combination of resources, forms
of exchange and interaction between people, social enterprises are the focus of
social innovation, they are essential to our society.
The aim of the paper is theoretical and methodological grounding of necessity
and feasibility of using social entrepreneurship as a generator of socially oriented
economic development and the development of practical recommendations for
implementation and development in Ukraine.
The phenomenon of social entrepreneurship in the Postsoviet space were
explored by Z. Galushka, Y. Shchetynska, who found that social enterprise is a
promising way to solve pressing social and economic problems and the focus of
social innovation. Regarding the obstacles of establishing the institute of social
entrepreneurship in Ukraine and key recommendations for improvement, these
issues were investigated by A. Andriushchenko, I. Kireeva, V. Udodova, A.
Nabatova.
Social entrepreneurship is an innovative form of business, which successfully
combines social aims and commercial practice. Social entrepreneurship has
emerged as a response to chronic social problems: unemployment, poverty,
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community fragmentation etc. Social entrepreneurship works where the
government cannot work (due to the lack of funding), and the business does not
want to (because of low profitability).
Exploring the importance of social entrepreneurship in the context of
intensified social oriented innovations, we have formulated the following
definition: social entrepreneurship – is an activity in order to solve or mitigate the
problems of disadvantaged populations, carried out under the terms of selfsufficiency, innovation and financial independence [2].
The activity of social enterprises in Ukraine concentrates on the following
areas:
– the integration into society of socially unprotected groups of population (the
disabled, the unemployed, the homeless, ex-prisoners, people who lost their
alcohol and drug addiction, «difficult» teenagers, etc.), especially into
employment;
– attracting people to entrepreneurship by providing financial assistance to
socially vulnerable groups;
– production and sale of products for disadvantaged groups at a reduced price;
– the formation of cross-cultural relationships between members of the
territorial community to maintain stability and social cohesion;
– solving the problems of preservation of the environment [4].
Due to the content and aims of social enterprise, several models can work in a
modern legislative field of Ukraine. Another common model – is employment and
training people who cannot create competition in the traditional labor market
(people with disabilities, the homeless, the socially disadvantaged young people,
and ex-convicts). This model is widely used in public organizations of different
areas.
In addition, high cohesion creates a social network that is both sustainable and
social resources of the organization and its sales network. Prevalence of
organizations of disabled people in Ukraine are also conditioned by the fact that
these companies receive state support in the form of tax benefits, returnable and
non-refundable financial aid, loans, grants etc. Social entrepreneurship is an
innovative mechanism for improving the quality of life of the most vulnerable
people and solving social problems in general and in Ukraine, there are new
examples of such work:
– social Enterprise «Vyhoda» (Zhytomyr) – is an enterprise of the production
of non-standard hardware, which operates on a rehabilitation center of charitable
organization in Zhytomyr. Ex-alcohol and drug addicted people and former
prisoners study and work here;
– social Enterprise «Zlahoda» (Zaporizhia), which has created more than 80
work places for people with disabilities;
– social bakery «Gorihovyi Dim» (Lviv). Cookies that baked in the social
bakery serves to visitors of the city as a compliment to the ordered coffee. This
company is engaged in supporting the non-profit project aimed at helping the
vulnerable residents of Lviv (the maintenance of an integrated care center,
rehabilitation of women in distress);
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– a community of mutual support «Oselia» (Lviv region). This organization
deals with employment and social inclusion of homeless people and people with
alcohol dependence who have lost family and social ties.
Other factors that affect the development of social enterprises in Ukraine are:
– the lack of a systematic approach to the popularization of social
entrepreneurship;
– limited access to qualified specialized services (legal, financial, marketing,
advertising);
– no system on activities related to the development of social
entrepreneurship;
– the absence of a favorable internal and external environment for the creation
and development of social enterprises;
– the lack of legislation to regulate the activities of social enterprises;
– the lack of a systematic approach to education and training of qualified
personnel to carry out activities in the field of social entrepreneurship [1].
To increase the number of social enterprises in Ukraine as an alternative
source of resources to address social problems in communities and support
vulnerable groups should:
1. Creating an enabling legal and tax conditions for the development of social
entrepreneurship:
– developing new or improving existing legislation, particularly in the legal
recognition of different legal forms of social enterprises;
– establishing tax incentives for social enterprises: reducing indirect taxes in
cases where market income is insufficient to support social activities;
– participation of social enterprises in competitions for public contracts;
– support the development of social entrepreneurship in the regions through
financial and credit mechanisms, etc.
2. Creating an enabling institutional environment for social enterprises:
– the creation of a state structure that represents the interests of social
entrepreneurship;
– development of infrastructure support, including financial, to increase the
capacity and efficiency of social enterprises;
– the creation of an educational consulting, educational and information
center that would develop and represent the social enterprise sector in the region;
– providing consulting support on legal issues of management and marketing
and social entrepreneurs wishing to establish such enterprises, etc. [3].
Consequently, we may sum up that social entrepreneurship – is a real
mechanism of solving social problems of society, which aims at maintaining
economic and social well-being of a certain territorial community and country in
general. Embracing various socio vulnerable segments of the population, social
entrepreneurship may state as the aim occupational therapy, social rehabilitation,
introduction of new mechanisms of solving the current social problems, but its
feature is the social innovativeness. The development of social entrepreneurship –
is the harmonization of social and commercial interests, the mechanism of
inclusion the representatives of economically active population for productive
labor.
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ІНОЗЕМНА МОВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
ТУРИЗМУ
Туризм став невід’ємною частиною в ХХІ столітті. Його внесок у
економічне, соціальне та культурне життя суспільства складно переоцінити.
Як наслідок інтеграції нашої держави до європейського та світового
співтовариства, виникла потреба в активній полікультурній та багатомовній
особистості працівника туризму, здатного адекватно вести діалог культур,
спілкуватися двома і більше іноземними мовами в різних фахових ситуаціях
міжкультурної комунікації. У зв’язку з цим суттєвої трансформації зазнали
функції професійної діяльності менеджерів туризму. Знання іноземних мов є
однією з вимог, що висувається до фахівців у галузі туризму, адже це є
інструментом, необхідним для вирішення певних професійних проблем,
невід’ємним компонентом професійної компетентності менеджерів туризму.
Сутність, структуру та умови формування іншомовної професійної
комунікативної компетенції фахівців туризму у своїх працях висвітлювали
Н.В.Кобзар, В.О.Квартальнов, Г.І.Архіповата ін.
Метою роботи є з’ясування й обґрунтування значення і ролі іноземних
мов у професійній діяльності менеджерів туризму та формування в них
іншомовної комунікативної компетентності.
Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що роль та значення
володіння менеджерами туризму іноземними мовами та здатність до
іншомовного спілкування ще недостатньо досліджена. Проблема формування
іншомовної комунікативної компетентності звертає на себе увагу у зв’язку з
тим, що вільне володіння іноземною мовою є не тільки засобом спілкування,
а також дозволяє здійснювати всі передбачені для спеціаліста з туризму
функції у професійно-трудовій та соціально-культурній сферах спілкування.
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Отже, необхідно дослідити іншомовну комунікативну компетентність
менеджерів туризму як організовану, багатоаспектну систему, що виступає
засобом професійної діяльності фахівця.
Туризм - потужний засіб і форма міжкультурних зв’язків, які сприяють
інтенсифікації міжнародних контактів, розширенню кордонів, що має
наслідком відкритість іншим країнам, взаємозбагачення культур.
Надзвичайної важливості набуває правильна організація туристичної
діяльності в сучасному суспільстві, тобто менеджмент туризму і рівень
міжкультурної підготовки спеціалістів сфери туризму. Виходячи з основного
прийнятого в науці розуміння поняття «менеджер туризму» як керівника і
організатора туристичної діяльності слід зазначити, що менеджер туризму не
лише контролює й координує роботу інших робітників туристичної
організації, організовує обслуговування на туристичних маршрутах, але й
здійснює комунікативні контакти з діловими партнерами, представниками
інших країн. Очевидно, що міжкультурна комунікація і взаємодія посідає
чільне місце у професійній діяльності менеджера туризму. Важливість
формування готовності до міжкультурної комунікації у менеджерів туризму
пояснюється, насамперед, тим, що для них головним видом діяльності є саме
комунікація, вирішення комунікативних завдань. Тому для спеціаліста
необхідними умовами успішної професійної діяльності є усвідомлення
особливостей процесу комунікації, володіння прийомами вербальної й
невербальної комунікації, комунікативними стратегіями і комунікативною
компетенцією, яка містить у собі здатність використовувати іноземну мову
для досягнення професійно значущих цілей. [4, c. 32]
Іноземна мова для менеджера сфери туризму – це один із інструментів,
який допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а й
створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти культуру представника
іншої країни та менталітет його народу. Здатність якісно здійснювати
професійне іншомовне спілкування значною мірою сприяє підвищенню
конкурентоздатності фахівців сфери туризму на ринку праці.[1, c. 207]
Починаючому менеджеру, колишньому студенту, часто не вистачає
знань не стільки з суто практичних тем, наприклад щодо заповнення різних
форм бланків, змістом і структурою туристських каталогів, скільки незнання
іноземної мови. Так, наприклад, турист виїжджає за кордон і необхідно
заповнити бланки чи інші види форм іноземною мовою, і прямий обов'язок
працівника тур фірми допомогти в цьому клієнту. Все це веде до формування
комплексу «страху невідомого», невпевненості в собі, що, безумовно,
позначається на його компетентності та якості виконаної роботи. Слід
зазначити, що випускник факультету туристичного профілю повинен
володіти не тільки певною кількістю професійних знань, умінь і навичок, а й
володіти професійними знаннями іноземної мови. Саме професійне знання
іноземної мовидля фахівця, що працює в сфері туризму, є ознакою його
професійної компетентності.
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Мова йде не про англійську мову взагалі (Social English), яку можна
вивчити на курсах, а про підготовку англійської мови професійноорієнтованого спілкування висококваліфікованих фахівців, що працюють у
сфері туризму. Мається на увазі англійська мова (English for special purposes),
де є своя термінологія та специфіка, які не можна вивчити на звичайних
курсах. Таким чином, отримання навичок професійно-орієнтованого
спілкування, забезпечує комунікативну компетентність працівників, зайнятих
у різних сферах ринку туристських послуг. Не можна не погодитися з тим,
що можливість кар’єрного росту в галузі туризму безпосередньо пов’язана зі
знанням іноземної мови. При цьому, якщо рівень мовної компетентності,
наприклад, обслуговуючого персоналу готелю може зводитися до знання
деяких спеціальних термінів або кліше, то рівень мовної підготовки фахівців,
що займаються тур операторською або тур агентською діяльністю, повинен
відповідати всім вимогам професійної мовної підготовки. Також не можна не
погодитися і з тим, що висококваліфікований фахівець з професійним
знанням іноземної мови буде мати на ринку праці дуже високий попит.
[3, c. 24]
Професійно-туристична діяльність, пов’язана з використанням іноземної
мови для вирішення різноманітних завдань охоплює: спілкування з
іноземними клієнтами, налагодження контактів із туристичними агенціями за
кордоном, ведення переговорів, маркетинг іноземного ринку, рекламні тури,
взаємодія з авіакомпаніями, контакти з приймаючою стороною,
представлення фірми на міжнародних виставках, презентаціях, конференціях
тощо, ознайомлення зі спеціальною документацією: угодами, патентами,
планами тощо, письмове ведення необхідної фахово-ділової документації,
заповнення бланків та інших видів документів, робота з діловою
кореспонденцією, читання фахової літератури та інше, що потребує високих
знань іноземних мов. [5, c. 258]
Отже, необхідність володіння іноземними мовами на належному
професійному
рівні
менеджерами
туризму
значно
посилюється
інтегрованістю сучасного покоління у світовий соціокультурний простір. З
огляду на це тільки той фахівець, який володіє принаймні однією іноземною
мовою, має сформовані навички міжкультурного спілкування та володіє
навичками
іншомовної
компетентності
зможе
адаптуватися
до
полікультурного середовища й реалізувати свій професійний та особистісний
потенціал. Нині завданням фахівців є не лише забезпечувати комфортний
відпочинок своїх клієнтів, а й, володіючи належними особистісними і
професійними якостями, успішно вирішувати різноманітні професійні
завдання і потреби користувачів туристичних послуг. Тому фактор володіння
іноземними мовами менеджерів туризму є одним із головних після
спеціальних знань.
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АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Зазвичай спілкування в різних ситуаціях повсякденного життя не
обходиться без використання кліше. Поняття кліше розповсюджується також
на різного роду оголошення, написи на вивісках, приписи тощо. Наприклад,
зачинено на обід; вхід заборонено; no smoking; wet paint.
Поява кліше спричинена багатьма різними чинниками, серед яких
особливе значення має соціальна стандартизація. У результаті спілкування,
яке відбувається між людьми, котрі є носіями однієї мови, спостерігається
тенденція до того, що дії та вчинки, які неодноразово повторюються, стають
своєрідний
ритуал
людських
стандартизованими,
утворюючи
взаємовідношень. Особливості поведінки, яка склалась, засвоюються
членами одного суспільства з дитинства в процесі виховання та
відтворюються автоматично [1, c. 28]. Комунікація також підлягає
стандартизації. Людська свідомість відображає ситуації, що часто
повторюються, і при цьому виробляє відповідні психологічні стандарти, які,
в свою чергу, відображаються безпосередньо в мові та мовленні у вигляді
кліше. Тобто в мові закріплюється і зберігається досвід людської поведінки в
типових життєво важливих ситуаціях.
Усталеним у мовознавчій літературі є погляд на кліше як на
стандартизовану мовну одиницю, пов’язану передусім із процесами
стандартизації та фразеологізації мови офіційно-ділового стилю. Таким
чином питання щодо функціонування кліше традиційно були пов’язані лише
з одним стильовим різновидом англійської мови.
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Досліджуючи типологію кліше, сучасні науковці визначають такі
критерії класифікації клішованих одиниць: синтаксичний та семантичний
[3, c. 119]. За синтаксичним критерієм виокремлено кліше у формі
словосполучення; кліше зі структурою двоскладного речення; кліше,
оформлені в односкладні речення; кліше, що є перехідними формами між
односкладними та двоскладними реченнями; неповні речення, до яких, на
відміну від односкладних, можна додати відсутній член речення (кліше, у
яких випускається підмет; кліше з відсутнім простим дієслівним присудком;
кліше, у яких випускаються обидва головні члени; кліше, у яких випущені
частина складного присудка та підмет; кліше, у яких відсутній презентатив
або його частина); конструкції, що виступають у якості клішеутворюючих
елементів.
Семантичний критерій презентує наступні групи: 1) кліше-питання
(питання-інформування, етикетні питання, питання-пояснення, питанняпідтвердження, питання-сумніви, питання-перепитування); 2) кліше згоди та
підтвердження; 3) кліше заперечення; 4) кліше волевиявлення (побажання,
поздоровлення, формули співчуття, накази, заборони, дозволи, заклики та
спонукання до дії, попередження та поради, погрози, прохання та благання);
5) контактовстановлюючі кліше (формули ініціалізації, підтримки,
розмикання контакту та підбиття підсумків сказаного; кліше посилення
концентрації уваги слухача; кліше заохочення мовлення активного
комуніканта; кліше, що контролюють ефективність передачі повідомлення;
кліше уточнення правильності сприйняття повідомлення; кліше уточнення
власного мовлення того, хто говорить; кліше, що служать для припинення
діалогічного спілкування, відхилення від відповіді на питання, тайм-ауту в
діалозі, перехвату ініціативи, переривання того, хто говорить; кліше
збереження активної позиції в діалозі); 6) формули мовленнєвого етикету
(кліше привітання, прощання, вибачення, поздоровлення, побажання, подяки,
запрошення); 7) кліше-коментарі (стереотипи позитивної, негативної оцінки
та кліше, що не мають яскраво вираженої позитивної або негативної
конотації); 8) жартівливі висловлювання (кліше-реакції, кліше-стимули та
кліше-питання) [3, c. 120].
Кліше певною мірою подібні до фразеологізмів, а тому виникає потреба
в їх розмежуванні. В основному це відбувається або завдяки
стандартизованості мовних одиниць та відсутності в них мовного
забарвлення, що притаманне ідіомам, або ж акцентується їх часте
використання у типових ситуаціях.
За іншим варіантом класифікації усі кліше за структурою можна об’єднати у
дві групи: кліше-речення та кліше-словосполучення.
У групі мовних кліше зі структурою речення виділяються такі типи [2, c.
196]:
- прості непоширенні речення: I can disagree, I will explain, Are you kidding?
What’s new?
- прості поширені речення: Can I help you? Does the idea appeals you? It makes
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no difference to me, I am glad to see you etc.
- кліше, оформлені як односкладні речення в наказовому способі: Relax!
Don’t worry! Go ahead! Line up! Round about turn! At ease!
- кліше із займенником what, що виконує функцію підсилення значення: What
a shame! What a surprise!
- поширені питальні речення із займенником what: What are you interested in?
What are you talking about? What is the matter? What do you want? What is the
time?
- мовні кліше, представлені неповними реченнями, що виражають
незакінчену думку: If you say so, If you don’t mind, If it comes to that, It depends,
Who cares, They say.
Отже, кліше – це самостійна мовна одиниця, для якої є характерною
стереотипність та частота використання безпосередньо в певних типових
ситуаціях. Для англомовних текстів характерна насиченість клішованими
одиницями, які є текстоутворюючими елементами. Ця риса обумовлена
безпосередньою вимогою до текстів презентувати матеріал логічно та
послідовно. Таким чином вивчення мовних кліше не належить сьогодні до
кола найбільш розроблених проблем мовознавства. Недостатнє вивчення
кліше можна пояснити як складністю природи даних одиниць мови, так і
нечіткістю термінології.
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EXHIBITION ACTIVITIES IN THE TOURISM
According to business travel statistics, the demand on exhibition tourism has
been growing recently. Large travel agencies make arrangements to visit more than
100 exhibitions every year [1].
Many European countries take part in such events. The theme of them
changes every time, but the tourism industry does not stop its development and
more quickly dictate all new trends among world destinations and tours.
The location of the exhibition is gaining importance for clients, so exotic
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countries are being chosen more and more often for the location of the exhibition.
It is true particularly for the exporting companies that want to enlarge there sales
market's share in developing countries [1].
Ukraine is no exception in
conducting of tourism exhibitions. Given the situation and the possibilities for
development of tourism industry in Ukraine, our country is trying to focus on the
European experience of such events. But for the development of this business it
needs to get more attention because the exhibition is one of the most effective
marketing tools of promote of the tourism product. There is a large number of
annual exhibitions of regional, national and international importance in Ukraine,
that helps to identify them as the means of advertising in the tourism business. For
example, the largest exhibition of the scale and the quantity of tourist exhibitions
presented is UITT «Ukraine - Travel and Tourism" which meets twice a year over
22,000 visitors from 60 countries [2]. To the number of the most visited
exhibitions that held in different parts of our country includes:
1) "Odessa Tourism Festival", Odessa;
2) International exhibition of medical tourism «Spa & Wellness-Healthcare
Travel Expo», Kyiv;
3) National Exhibition "TourEXPO", Lviv;
4) «WORKSHOP: Ukraine and tourism", Kharkiv and so on [3].
The regional features of each region of Ukraine, the presence of historical
and cultural monuments, numerous attractions and routes can serve as a key
element for the development of tourism industry in Ukraine. The number of
organized meetings increases every day, expanding their geography and quantity of
participants, and created new trends of involvement of their visitors.
Participants are the national and international tourism organizations and
associations, tour operators and travel agents, hotels and other tourism industry
participants that simultaneously combine the offers from domestic leisure industry
with high-quality tourist products [4].
For Ukraine a tourism exhibition can provide enormous opportunities of
getting the economic, organizational and technical information through the
cooperation with foreign partners, new acquaintances and business relationships.
So, the exhibition activity in tourism is a unique opportunity for the tourism
industry to establish itself, to feel and see the features as well as national and
international tourism. They serve as important tools to promote the tourism
potential of the region or country, showing their services, capabilities and
experience to the general public.
References:
1. Exhibition Tourism [electronic resource] // Tourism - Access mode:
www.antiessays.com/free-essays/Exhibition-Tourism-341134
2. O. Gorobets UITT-2015 / Alexander Gorobets // International tourism.
Magazine about trips and rest. - 2015. - №58. – p. 2
3. All inclusive [electronic resource] // Tourism exhibition in Ukraine. Access mode: www.vistavki.magazine.rest.in.ua
4. UITT - 2017 [electronic resource] // UITT-KIEV. - Access mode:
www.uitt-kiev.com
398

Ірина Любчак
Науковий керівник: Смагло Н.С., к.філол.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Для часу, в якому ми живемо, характерні кардинальні зміни в політиці,
економіці та суспільному житті. Сьогодні для економіки України особливо
потрібні люди, здатні працювати активно, зацікавлено, з високою
професійною майстерністю та з новаторським підходом. Важливим у цьому
плані є формування у молоді нового наукового економічного мислення,
прагнення до аналізу результатів індивідуальної та колективної праці. Зміни
у розвитку продуктивних сил, економічних відносин вимагають постійного
оновлення шляхів, форм і методів економічної освіти і виховання молоді.
Дослідження даної проблеми дозволяє розглянути та проаналізувати
стан економічної активності молоді на ринку праці України.
Охарактеризувати зростання частки молодого населення в соціальноекономічних стосунках. Усі ці обставини й обумовлюють актуальність даної
теми та необхідність більш глибокого вивчення проблем ролі активної
молоді в соціально-економічних стосунках країни.
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,
носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціальноекономічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою
значною мірою залежить процес встановлення економіки країни.
Соціальне становище молоді як однієї з найбільш уразливих категорій
населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань,
пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником
успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.
В умовах становлення молодої ринкової економіки України, коли
загальносвітові, глобальні тенденції диктуються на основі знаннєвих
принципів, концептуально-теоретичний аналіз національної системи освіти є
надзвичайно актуальним. Соціальні зміни, що відбулися в нашій країні,
зумовлюють значні перспективи у житті української молоді, переоцінку й
оновлення всіх сфер його діяльності, в тому числі науки, освіти і культури.
Одним із головних напрямків такого оновлення є пошук нових засобів
формування кваліфікованих фахівців для всіх галузей і, в першу чергу,
спеціалістів з економіки, які будуть здатні в найближчому майбутньому
організувати та здійснити такі економіко-соціальні перетворення, що
дозволять молодій незалежній Україні стати в один ряд із розвинутими
європейськими державами. На сучасному етапі вищі навчальні заклади, які
готують майбутніх фахівців, повинні ще ретельніше розв’язувати актуальні
завдання
дальшого
поліпшення
їхньої
професійної
підготовки,
зосереджувати свої зусилля на вдосконаленні змісту освіти, впровадженні в
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навчальний процес нових, більш ефективних методів, форм і засобів
організації навчання, на формуванні в майбутніх спеціалістів активного
творчого ставлення до економічної діяльності. Нагальне зростання вимог до
підготовки економістів-спеціалістів, які будуть відповідати перед народом за
визнання держави в цивілізованому світі, продиктоване самим часом. Звідси,
існує нагальна необхідність світоглядно-ціннісного, науково-методичного,
інструментально- інноваційного поліпшення стану економічної освіти в
нашій країні, а також подолання ключових суперечностей в її структурі, які,
на нашу думку, виникають насамперед через невідповідність об’єктивної
економічної реальності, що наявна в Україні, та провідних теоретичних
розробок підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та
глобального світорозвитку [ 1].
Ринковова економіка країни, з одного боку, і надлишок фахівців економістів, з іншого, ставлять випускників відповідної професійної
спеціалізації в жорсткі умови конкуренції на ринку праці. Досягти успіху
вони можуть лише за умов набуття високої професійної підготовки у вузі та
вміння виявити свої професійно важливі якості під час проходження
виробничої практики, стажування чи випробування при вступі на роботу.
Тільки таким чином, викликавши зацікавлення з боку роботодавця до себе як
до прекрасного майбутнього працівника, випускник може отримати добру
роботу за спеціальністю. В умовах конкуренції на ринку праці випускник
вищої школи потребує не лише високого кваліфікаційного рівня. Сучасний
молодий спеціаліст- економіст повинен творчо використовувати добуті
знання в роботі, повсякчас збагачувати їх, уміти самостійно розв’язувати
будь-яку проблему. Конкурентноздатність випускників значною мірою
залежить від якості оволодіння сучасними економічними знаннями, ступеня
економічної культури, уміння мислити і діяти в категоріальній системі
ринкової економіки [2].
Для успішного здійснення професійної діяльності молодь повинна
володіти низкою знань, умінь, навичок. Серед них базовими є професійні
знання, уміння та навички, що майбутній фахівець отримує при оволодінні
професійною навчальною програмою за спеціальністю. Наступними
вимогами є здатність здійснювати професійні функції в рамках одного або
декількох видів професійної діяльності. Що стосується особистісних якостей,
то вимоги до них у майбутнього економіста мають бути такими: фахівець
повинен володіти основами побутового та ділового спілкування як
звичайного, так і з застосуванням комп’ютерної техніки та сучасних
інформаційних та комунікаційних технологій. На сучасному етапі розвитку
зовнішньоекономічної діяльності, створенню підприємств з іноземними
інвестиціями однією з вимог є володіння хоча б однією іноземною мовою. Ці
вимоги стосуються всіх молодих фахівців, а для економістів з міжнародної
економіки та зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковими. Знання
психології та етики спілкування є успішною основою будь-якої діяльності,
але особливо ці знання є необхідними для тих спеціалізацій та видів
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діяльності, в яких передбачено широке спілкування з клієнтами, покупцями,
а також у тих випадках, коли знання психології може сприяти ефективності
професійної діяльності. Це стосується, в першу чергу тих спеціалізацій, які
пов’язані з продажами та рекламою, а саме фахівців з маркетингу та реклами.
Однією з професійних видів діяльності соціально активної молоді є
управлінська. Знання основ управлінської діяльності необхідні фахівцямкерівникам усіх ланок управління, особливо це стосується менеджерів різних
спеціалізацій, для яких управління є основним видом діяльності.
Швидкозмінність сучасних умов, в яких працюють економісти, ставить свої
вимоги щодо особливостей здійснення професійної діяльності, і як
результат– до знань, умінь та психологічних якостей економіста. До таких
рис відноситься в першу чергу уміння орієнтуватись у нестандартних
ситуаціях та умовах, здатність аналізувати проблеми, які виникають у
підприємства та у себе особисто, здатність знаходити шляхи вирішення цих
проблем, відповідно до цього – розробляти план власної діяльності та
діяльності підприємства та здійснювати його [3].
Отже можна зробити висновки, що сучасному суспільству потрібні
компетентні молоді фахівці, які мають не тільки професійні знання, уміння та
навички, але й можуть приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору,
схильні до співробітництва, вирізняються мобільністю, динамізмом,
конструктивністю, здатністю до адаптації, умінням реалізувати свої творчі
здібності. Cоціально активна молодь творить успішні ідеї, які змінюють нашу
країну. Молодь країни – наше майбутнє.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Іншомовна підготовка фахівців різних спеціальностей стала однією із
важливих складових сучасної вищої школи. У програмі з англійської мови
для вищих навчальних закладів зазначено, що метою навчання іноземної
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мови у ВНЗ є: оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації (що
сприяє розвитку у здобувачів вищої освіти здатності використовувати її як
інструмент спілкування у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу); та
набуття професійно-спрямованої іншомовної компетентності. Мова
розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багато
національного і полікультурного простору. Процес навчання іноземної мови
у вищому навчальному закладі має забезпечувати здобувачів вищої освіти не
тільки відповідним рівнем знань мови, вміннями та навичками
використовувати її у різноманітних ситуаціях життєдіяльності, а й сприяти
успішній реалізації освітньо-розвиваючого потенціалу цього навчального
предмета.
Аналіз наукових джерел свідчить про те, що вагомий внесок у
дослідження поняття іншомовної комунікативної компетенції зроблено
зарубіжними та вітчизняними науковцями. Засновники теорії мовленнєвого
спілкування –
Л. Виготський, М. Каган, О. Леонтьєв, О. Мудрик, М. Ночевник та інші –
вважають комунікацію різновидом людської діяльності, загалом
мовленнєвою діяльністю поряд з трудовою, правовою, пізнавальною та ін.
Метою даного дослiдження є обґрунтування основних аспектів вивчення
iноземної мови здобувачами вищої освіти.
Комунікативна компетенція – це знання, уміння та навички, необхідні
для розуміння чужих та породження власних програм мовленнєвої поведінки,
адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. Вона включає в себе
знання основних понять лінгвістики мови – стилі, типи, способи зв’язку
речень у тексті тощо; уміння та навички аналізу тексту та власне
комунікативні уміння – уміння та навички мовленнєвого спілкування
стосовно до різних сфер та ситуацій спілкування, з урахуванням адресату та
цілі [1, с. 84].
Комунікативна компетенція здобувачів вищої освіти з іноземної мови
полягає в умінні вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні і
письмові висловлення різних типів, стилів і жанрів. Здобувачам вищої освіти
потрібно розвивати мовленнєву, дискурсивну, соціокультурну та
соціолінгвістичну компетенції.
На формування іншомовної комунікативної компетенції впливають
внутрішні і зовнішні фактори. Мотиваційна сфера визначається внутрішньою
позицією особистості, її розвитком та становленням. До зовнішніх факторів
відносимо соціальні умови: суспільство, в якому відбувається спілкування,
його соціальну структуру, різницю між носіями мови у віці, соціальному
статусі, культурному рівні, рівні освіти, місці проживання, різниці у
мовленнєвій поведінці комунікаторів, що залежить від ситуації спілкування.
Зміни, що відбуваються в нашому житті та житті суспільства, вимагають
відповідного рівня комунікативної компетенції.
Формування необхідного рівня іншомовної комунікативної компетенції
в навчальному процесі відбувається за наявності таких дидактичних умов:
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урахування психолого-вікових особливостей людей, соціалізація та
сприятливі соціальні умови, відпрацювання викладачами оптимальних
механізмів мовлення, педагогічна підготовка та майстерність науковопедагогічного працівника , підвищення рівня мотивації здобувачів вищої
освіти до вивчення іноземної мови, впровадження інноваційних прийомів
активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти,
забезпечення здобувачів вищої освіти методичними матеріалами для
комплексного
формування
комунікативної
компетенції,
розвиток
пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти, сприятливі умови та
комунікативна поведінка співрозмовників, створення типових ситуацій
спілкування в навчальному процесі [2, с. 150].
Актуальною проблемою в комунікативно-орієнтованому навчанні є
формування міжкультурної компетентності під час реалізації комунікативних
і пізнавальних потреб фахівця. Метою навчання іноземної мови у ВНЗ є
підготовка до міжкультурної комунікації, формування такого рівня
комунікативної компетентності, який забезпечував би ефективне спілкування
з представниками відповідної національної спільноти в передбачених курсом
даної мови ситуаціях і сферах діяльності. Міжкультурна комунікація як мета
навчання у ВНЗ поділяється на загально-гуманітарну й професійноорієнтовану. На початковій стадії передбачається формування у здобувачів
вищої освіти загально-гуманітарної комунікації (знання про народи-носії
даної мови; типові ознаки на цій і характерні національні інтереси;
специфічні реалії, що супроводжують щоденні ситуації спілкування; табу
тощо). На наступних етапах навчання специфіка міжособистісної комунікації
доповнюється соціокультурною, професійною й діловою комунікацією,
знання якої має особливе значення для майбутніх фахівців (адже існують
розбіжності в традиціях, нормах ділового спілкування тощо).
Варто зазначити, що наукові статті, аудіозаписи, підручники,
відеоматеріали, газети та журнали – усе це лише невеликий перелік
автентичних джерел, які вивчає наукового-педагогічний праціник іноземної
мови, готуючи заняття, що реалізує комунікативний підхід. Особливої уваги
заслуговують відеоматеріали, оскільки дають можливість поєднати звукові та
зорові образи та пропонують здобувачам вищої освіти такі мовленнєві
ситуації, в яких вони стають активними учасниками комунікації. Варто
зазначити, що така практика сприяє одночасному розвитку вмінь та навичок
аудіювання та говоріння.
Пошук відповідного професійно орієнтованого матеріалу вимагає від
науково-педагогічного працівника
знаходитися у постійному пошуку,
професійному зрості та розширенні кордонів у тому технічному предметі, що
є основним для здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічний працівник
стикається з великою кількістю ускладнень на своєму шляху до забезпечення
усіх лінгвістичних потреб здобувачів вищої освіти як майбутніх спеціалістів
у певній технічній галузі [3, с. 48].
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Науково-педагогічний працівник
постійно вдосконалює процес
навчання з метою створення умов для ефективного засвоєння матеріалу.
Комунікативний підхід дозволяє якісно по новому закріплювати відповідний
лексичний матеріал, удосконалювати монологічне та діалогічне мовлення,
формувати навички професійного читання та аудіювання. Коли здобувач
вищої освіти відчуває реальну можливість використати отримані знання з
іноземної мови у конкретних професійних та життєвих ситуаціях, його
мотивація потужно зростає. А сучасний світ демонструє випускникам, як на
ринку праці зростають можливості спеціалістів зі знанням як загальної, так і
професійної іноземної мови.
Таким чином, для формування у здобувачів вищої освіти вищих
навчальних закладів комунікативної компетенції необхідно використовувати
комунікативні та нетрадиційні методи навчання, враховувати психологічні
особливості юнаків, уміло підбирати форми та засоби, створювати
комунікативні ситуації, дотримуватися умов, необхідних для активної участі
кожного здобувачів вищої освіти на занятті.
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ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У ПРОФЕСІЇ ХАРЧОВОГО ТЕХНОЛОГА
Харчова промисловість є однією з найбільших та найважливіших
галузей промисловості України. Від рівня її розвитку, стабільності
функціонування залежать стан економіки й безпека держави, розвиток
внутрішнього та зовнішнього ринків, а також рівень життя населення. Для
подальшого розвитку цієї промисловості потрібні кваліфіковані фахівці. Ці
фахівці є харчовими технологами.
Професія харчового технолога включає в себе комунікабельність,
уважність до процесів виготовлення продукції, знання необхідних стандартів
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для виготовлення тієї ж продукції, освіченість в соціально- економічній,
гуманітарній, природничо-математичній сфері й найголовніше орієнтир на
міжнародну співпрацю. Щоб на належному рівні представити себе і
виробництво, на якому працює технолог, йому не обійтись без знання
іноземних мов.
Що сьогодні іноземні мови? Це ключ до успіху в сучасному світі.
Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий
вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами, володіє світом.
Англійська продовжує збільшувати свою нішу як найбільш
розповсюджена іноземна мова. Загалом найпоширенішими мовами
Європейського Союзу є англійська (для 13% населення вона є рідною; для
34% – іноземною); німецька (відповідно 18% та 12%); французька (12% –
11%); італійська (13% – 2%); іспанська (9% – 5%); польська (9% – 1%). Щодо
української мови, то вона зазвичай класифікується як регіональна
європейська мова, на якій розмовляють в основному в Україні та сусідніх з
нею державах. Це безперечно ускладнює проблему міжкультурного
спілкування та створює перепони на шляху приєднання нашої держави до
загальноєвропейського інтеграційного процесу [1].
Найчастіше в Україні працюють представники саме з англомовних
країн, включаючи представників харчової промисловості. Звичайно, ми не
можемо сказати, що харчовий технолог має великий вплив на цих
представників, але ми впевнено можемо стверджувати, що без спілкування з
ними технолог не буде знати ключових моментів виробництва, суто
технічних моментів, адже обладнання не завжди є українським. На
виробництві не виключають таких моментів, як навіть співпраця або
стажування з іншомовними громадянами. Пояснювати, скеровувати їх дії має
виключно харчовий технолог, адже тільки він знає правильний процес
виробництва. Професійне спілкування, у тому числі й іноземною мовою, є
соціопсихологічною взаємодією як мінімум двох суб’єктів, що виконують
професійні завдання за допомогою дії на інтелект, погляди, поведінку та
емоції один одного [2].
Не можна не згадати і про німецьку мову, адже на німецьких
підприємствах виробляються продукти, які є світовими лідерами за якістю.
Можна вивчитись на харчового технолога в Україні і поїхати працювати за
кордон. Це є великою перспективою в такій професії.
Таке ж значення має і італійська мова, адже відкриваються піцерії,
ресторани, що спеціалізуються на італійській кухні, а робота харчового
технолога включає не тільки роботу на підприємствах, а й роботу в
ресторанах, загалом, й у місцях громадського харчування зокрема.
Усе більшої популярності набирають Східні, Германські, Романські
мови. Вони суттєво впливають на місце роботи та заробітну плату харчового
технолога.
Отже, іноземні мови є важливими не тільки для професії харчового
технолога, але й для звичайної людини. Вони відкривають нові можливості,
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одразу роблять тебе вище на соціальний ступінь, оскільки ти стаєш
конкурентоспроможним претендентом на високооплачувану посаду,
людиною, яка є освіченою з різних сторін, фахівцем, за якого борються і,
нарешті, харчовим технологом, для якого відкриті усі двері.
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HOW TO TRAVEL FOR FREE?
No one doubts that it's very interesting to travel, but many of us believe that it
takes a lot of money. Nevertheless, there is a style of travel, for which almost no
money is required. What can we do to make our trip free or at least cheaper?
At first, it is very important to understand that you`ll still need some money.
For example, to make a visa to the country of the interest. Do not spare money for
such important travel formalities. But don`t forget about visa-free regimes in many
countries.
Don`t be afraid to work on a road. Even if you left your home and you have
nothing in the pocket, you`ll still have the opportunity to earn extra money. Not
necessarily that you will be paid for your work, but you`ll be fed or invited to
spend the night by owners. This is exactly what a person who travels without
money needs.
Find out if you can stay with friends to save on accommodation expenses. So,
you don't want to overstay your welcome and lose a friendship. If you are lucky
enough to find friends who are willing to accommodate you, make sure to play the
part of a good guest during your stay by keeping your area clean, making your bed
in the morning, and helping out with the chores [1].
You can navigate by complimentary ways. These include hitchhiking, biking
or walking. A win-win option, when you don`t depend on anything or anyone. It is
a hiking trip. This method is available to everyone. Remember that choosing a
non-standard way of moving, you will necessarily acquire additional atypical
impressions and get a unique experience.
It is a very good way to stay at a place while traveling for free. It's not just
about crashing for free but also about meeting with your hosts who allowed you to
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stay at their place for free. If you have friends or acquaintances in another city, ask
if you can sleep on their couch when you visit. If you do not, however, you can
join online at "couchsurfing.com". Through this website, you can take advantage
of people offering a couch to sleep on in another city. In return, though, you will
need to offer a room or couch of your own to fellow couch-surfers interested in
visiting your hometown [2].
It is very important to win the favor of local residents. You should to be open
and not afraid to tell interesting facts about your trip. Wanderers are always
interesting for them and people are often ready to feed and provide shelter to the
traveler if he tells them something unusual.
There are a number of volunteer organizations that will allow you to stay in
places around the world in exchange for labor. You might need to perform physical
labor, like building houses, or you might be doing something a little more
academic, like teaching basic English or art [3].
Take your time exploring the world. You will meet a variety of opportunities,
but if you do not have money, sometimes you will need to wait to implement them.
There are many other budget-friendly options that you can take that would
still allow you to get to your dream destination. So if you think you can't afford to
travel, think again.
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МОВНИЙ АСПЕКТ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кожне суспільство володіє нормативною культурою із ретельно
розробленою системою стандартизованих правил, що характерні і для мовної
культури. Проте її стійкість не є абсолютною. Мовна культура поступово
змінюється під безперервною дією розмовної мови, різних підмов соціальних
і професійних груп населення, інших мов. Тобто, потрібно розглядати мовну
культуру як симбіоз національної традиції і субкультурних явищ, в
історичній динаміці якого роль кожного елементу однаково важлива і в
рівній мірі першорядна [1].
Мовна культура сучасної молоді України, складова молодіжної
субкультури, є простором, де молодим людям «дозволено» висловлювати
себе інакше, аніж в звичайних сферах діяльності. Це простір, де їм
«дозволено» пограти з ієрархією дорослого світу, одночасно залишаючись
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частиною цього зовнішнього світу, і, отже, розділяти його норми і цінності.
Тому, вивчення мовної культури як форми культурної активності сучасної
української молоді неможливе без вивчення впливу процесів глобалізації на
форми молодіжної субкультури (особливо тих, що передаються через ЗМІ)
[2,3].
Молодь є предметом наукового аналізу багатьох соціальногуманітарних наук: поняття «молодь» входить в категоріальний апарат і має
свою специфіку розгляду в соціології, психології, педагогіки, демографії,
політиці, праві, історії, ювенологія. У соціології вивчаються молодь як вікова
і відносно самостійна соціально-демографічна група і її соціальні проблеми,
які можна розділити на дві групи: специфічно молодіжні соціальні проблеми
(визначення сутності молоді як суспільної групи, особливостей її соціального
становища (статусу), ролі і місця в соціальній структурі суспільства;
встановлення критеріїв її вікових меж; вивчення особливостей свідомості
(потреб, інтересів, цінностей) і способів діяльності молодого покоління;
дослідження специфіки процесу соціалізації молодих людей, їх соціальнопрофесійної орієнтації та адаптації в групі; аналіз соціальних аспектів
діяльності неформальних молодіжних об'єднань і рухів і ін.) і суспільносоціологічні проблеми, що стосуються цієї вікової категорії (проблеми
освіти, сім'ї, шлюбу; особливості виховання молодого покоління ; розвиток
соціальної та політичної активності молоді, її роль і місце в структурах
влади; специфіка соціальних протиріч і конфліктів і ін.) [4].
Іноземні мови стають одним з головних чинників як соціально
економічного, так і загальнокультурного прогресу суспільства. Іноземний
мова виконує величезну роль у формуванні особистості і підвищенні освіти,
адже за допомогою нього можна отримати безпосередній доступ до
духовного багатства іншої країни, отримати можливість безпосередньої
комунікації з представниками інших народів. Тому не дивно, що останнім
часом в нашій країні стає дедалі більше інтерес до іноземних мов, головним
чином - до англійської. Тепер знання двох і більше мов - це безсумнівний
атрибут будь-якого сучасного високоосвіченого людини. Володіння
іноземною мовою стало справжньою потребою, без нього вже неможливо
влаштуватися на високооплачувану роботу і побудувати
успішну кар'єру [5,6].
Багато хто задається питанням, з якими ж проблемами стикаються ті,
хто бажає або вже вивчає іноземну мову. Перша і, мабуть, основна проблема
- невпевненість в своїх силах, що є не складністю, а скоріше міфом.
Більшість людей говорить, що
не володіє здібностями до вивчення іноземної мови. Насправді це не так. Всі
ці люди в своєму житті освоїли один з найскладніших світових мов російська, який за своєю структурою набагато складніше, ніж той же
китайська мова.
Друга проблема,яка часто зустрічається - це подолання мовного
бар'єру. Сучасне вивчення іноземної мови в школі, в коледжах, ВНЗ,
передбачає використання комунікативного підходу до навчання, що
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прописано у всіх методичних посібниках з методики викладання іноземних
мов. Тобто, мета навчання - навчити розмовляти іноземною мовою. Подолати
мовний бар'єр - означає, перш за все,усунути недолік говоріння, який зникає
не відразу, а в міру того, як людина, яка говорить починає відчувати себе
впевненіше, спілкуючись з іншими людьми. Нічого ганебного немає в тому,
що людина робить помилки, говорячи не рідною мовою.
Третя проблема полягає у величезній кількості інформації, яке
необхідно не тільки запам'ятовувати, але й доводити її відтворення до
автоматизму. Вивчити слова - лише верхівка айсберга. необхідно також знати
їх сполучуваність, що набагато складніше, адже в процесі навчання ми
спираємося на рідну мову, а його конструкції далеко не завжди збігаються з
іноземним. Що ще складніше - навчитися мислити мовою. це приходить
тільки з досвідом і тільки після дуже тривалого спілкування [6].
Отже, необхідно створювати такі умови, при яких у студентів виникає
особиста зацікавленість і потреба у вивченні іноземної мови. Потреба у
вивченні повинна відповідати таким різновидам внутрішньої мотивації, як
комунікативна (безпосереднє спілкування мовою), лінгвопізнавальна
(позитивне ставлення до мови) та інструментальна (позитивне ставлення до
різним видам роботи). Також, викладачам іноземних мов необхідно
підвищувати мотивацію до вивчення іноземної мови, підвищувати рівень
знань з іноземної мови, робити акценти на їхню соціальну значимість по
прибутті на роботу [7].
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NLP TECHNOLOGIES IN TOURISM INDUSTRY
Tourism industry was always about people, relationships and experiences, and
the extent those are the ones that kept technology behind. Today, without
innovation and technology, people cannot be managed efficiently, relationships
cannot be developed effectively and experiences cannot be executed consistently.
It is time to be truly customer-centric by using technology as an enabler [1].
Emotions in tourism behavior have gained increasing interest amongst
researchers and managers alike. Tourism is all about recreating feeling better both
mentally and physically.
NLP techniques are fine as stepping stones while learning about unconscious
processes, non-verbal communication, intentional use of language, how the mind
works and so on. As a nice added benefit, NLP techniques often deliver personal
change [3].
NLP techniques do not represent the true potential of NLP to change your
life, however. The real potential of NLP lies in the way of thinking and being in
the world that flows from the heart of NLP, which is the ability to see and
understand the deepest aspects of communication and inner life [3].
While NLP is based in psychology, it deals with enhancing persuasion and
influencing behavior in ourselves and others. NLP encompasses a hybrid of
techniques and models of personality and behavior. People, who practice it, could
take everyone into open-eyed trances and influence them into doing things, or
making decisions that they wouldn’t have typically made or done [2].
Several popular techniques in Neuro Linguistic Programming (NLP) are
Pacing and Leading, future pacing, well-formed outcome. They are the most
powerful and often used in tourism industry.
Pacing and leading is used in many situations. When marketing, pacing and
leading are used in copywriting to influence your reader or listener and making
them feel as if you are speaking directly to them. By using what we know to be
true about the target market, tying it to emotions, and leading them to a logical
conclusion [2].
Future pacing is a technique of asking a person to imagine doing something
in the future and monitoring their reactions. Future pacing can be used to "embed"
change into the contexts of the future. It gives a person the experience of dealing
positively with a situation before they get into that situation in reality. This is
based on visualization where the mind is assumed not to be able to tell the
difference between a scenario which is real and one which has been clearly
visualized. The theory is that, having visualized positively, when the subject
encounters the situation again in reality the visualized experience will serve as a
model for how to behave, even though this experience was imagined. The mind
cannot tell the difference between the visualization and reality so it accepts the
visualization as reality and makes the change.
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In NLP well-formed outcomeis one of a number of 'frames' wherein the
desired state is considered as to its achievability and effect if achieved. A positive
outcome must be defined by the client for their own use, be within the clients
power to achieve, retain the positive products of the unwanted behaviors and
produce an outcome that is appropriate for all circumstances [4].
Modern advertising specialists in tourism industry, actively using techniques
of NLP – a special kind of psychological suggestive influence.They use a
manipulating worlds and visuals. Building them in certain order, asking a certain
rhythm of presentation, dosing information required limits, the creators of
advertising reach of the brain begins to respond to the need incentives and focus on
them. This is due to communication models and technologies of NLP that can
accurately select information and provoke rapid changes in the thinking of the
client, mostly on an unconscious level – without his conscious participation[5].
That’s why NLP technologies have become so popular. They can be used in
a wide variety of contexts.
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CULTURE ASPECTS OF LEADERSHIP AND MANAGEMENT STYLES
IN THE NETHERLANDS
In the Netherlands, there is a sense that all people in the organization have
an important role to play and all are valued for their input. Therefore, in this
culture, managers will lose no respect in consulting employees to gather
background information and often to even share in the decision-making process.
The Dutch attach more importance to being consulted by their boss about
decisions, freedom to adopt their own approach to the job, contributing to the
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success of the organization, training opportunities, fully using their skills and
abilities, and helping others. There is a strong preference of managers in the
Netherlands to involve subordinates and rely on their own experience in decision
making rather than the use of formal rules.
The structure of the company as well as the industry often drives the way
managers interact with their subordinates. High-tech and entrepreneurial
companies tend to be less bureaucratic and involve more levels of employees in the
discussion process, although the manager may make the ultimate decision.
Since this is an egalitarian country, both managers and subordinates are
expected to work together harmoniously to achieve business success. There is a
legal obligation for companies with 50 or more employees to establish a work's
council. Employees are elected to sit on this council and the company directors are
obligated to consult with the council on important matters that could influence the
future of the company and its employees. Therefore, employees exert considerable
influence over managerial decisions.
Conflicts in the Netherlands are most of the time solved through negotiating
and not trough force. Dutch leaders do a great job on an international level,
because of their feminine qualities. Both men and women are supposed to be
modest, tender, and concerned with the quality of life.
Dutch managers generally encouraged the initiative of their employees, this
shows that everybody is equal. For example, most companies are used to organize
a staff party once a year, where both the employees and the managers participate.
During that party all hierarchy is gone, everyone is equal. The low power distance
explains the relatively low level of respect in our country for those in power. As a
result of the low power distance Dutch people are accountable, they want to solve
problems by themselves. In an unhealthy attitude to power people will blame the
boss when something went wrong, people take less responsibility [2].
The Dutch culture is also very individualistic. “This dimension can be
defined as a preference for a loosely-knit social framework in which individuals
are expected to take care of themselves”. In business this means that they
appreciate a cooperative leadership style. Employees also prefer to work with a
leader who is able to listen, and who is interested in the individual.
The Dutch also have some distinct leadership characteristics. In comparison
to other European leaders, the Dutch managers in our study are the most
independent decision-makers. They are the least likely to accept rules and
decisions of others in authority or to ask peers for their input and advice. They
have only moderate concern for the needs of others, and are comfortable doing
things on their own and making their own decisions. Managers from the
Netherlands put the most emphasis of all European managers on selling their ideas
and winning people over to their perspective. A lot of personal energy and the
ability to transmit that enthusiasm to others assists this selling job.
The Dutch leaders are the least organized and structured of all the managers
studied, but are similar to other Europeans in terms of their personal involvement
in the day-to-day aspects of the business, their ability to be pragmatic, establish
412

criteria for success, delegate responsibility, and monitor performance against plans.
Some of the management theories and ideas that are used in the Netherlands
we would mention here below:
1. Leader vs. Manager. Leadership is seen as the same as management. So
people think being a good manager is the same as being a good leader. But that is
not the way it is. Management is doing things right, leadership is doing the right
things. Managers have to ensure that existing processes are done efficiently by the
right manpower and resources. Leaders are concerned with the rate the
organization have to sail. In short, two completely different disciplines, who need
different skills. Leadership is timeless and universal and is always based on the
same principles. Leaders are people who are responsible for large groups of
people, for example CEOs, top managers, party leaders and political leaders. If
these people inspire us to go in new directions, we will see them as a leader. Not
by the position they have, but by who they are and what they stand for. You cannot
claim leadership, you get it assigned. It means that everyone at every position can
be a leader. Leaders are charismatic people who give passionate speeches to large
audiences. A charismatic and inspiring speech may encourage people to participate
in changes
2. Robert K. Greenleaf – Servant Leadership. The most common division of
leadership styles is the distinction between autocratic, participative and laissezfaire leadership styles. Servant leadership can be most likely associated with the
participative management style, which involves employees in decision-making.
More extensive tasks are delegated. The employees influence and responsibility
increases. The highest priority of a servant leader is to encourage, support and
enable subordinates to unfold their full potential and abilities. This leads to an
obligation to delegate responsibility and engage in participative decision-making.
The servant leadership approach goes beyond employee-related behavior and calls
for a rethinking of the hierarchical relationship between leader and subordinates.
The main characteristics of servant leadership: listening, empathy, healing
power, commitment to the growth of people, building community, awareness,
persuasion, conceptualization, foresight, stewardship [3].
3. Quinn Model. Robert Quinn is a professor and researcher who is well
known as an authority in the area of change management. Quinn’s research and
work is directed toward change and creating effective organizations. His is known
chiefly for his groundbreaking work on the Competing Values Framework,
recognized as the most effective way to describe a company’s culture. The
framework has four quadrants:
1. Internal Process Model: based on hierarchy, emphasis on measurement,
documentation and information management. These processes bring stability
and control. Hierarchies seem to function best when the task to be done is
well understood and when time is not an important factor.
2. Open Systems Model: based on an organic system, emphasis on adaptability,
readiness, growth, resource acquisition and external support. These
processes bring innovation and creativity. People are not controlled but
inspired.
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3. Rational Goal Model: based on profit, emphasis on rational action. It
assumes that planning and goal setting results into productivity and
efficiency. Tasks are clarified; objectives are set and action is taken.
4. Human Relations Model: based on cohesion and morale with emphasis on
human resource and training. People are seen not as isolated individuals, but
as cooperating members of a common social system with a common stake in
what happens.
While the models seem to be four entirely different perspectives or domains,
they can be viewed as closely related and interwoven. They are four subdomains of
a larger construct: organizational and managerial effectiveness. The four models in
the framework represent the unseen values over which people, programs, policies,
and organizations live and die.
So, culture aspects determine the Dutch way on leadership. The Dutch place
great value on feminine qualities. This could be the reason why Servant Leadership
is highly valued in the Netherlands nowadays. As a result they have a low power
distance, everybody is equal. Personal leadership opens the way for a careful and
respectful way of managing others. It demonstrates people skills and empathy.
Personal leadership is the stepping stone to servant leadership and this is an
example of how a lot of companies in the Netherlands want increase their
leadership.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЛОДЬ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПОЛІТИЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ
На даному етапі людство розвивається надзвичайно швидкими темпами.
На зміну старому приходить нове, більш досконале. Науковий прогрес не
стоїть на місці; щодня з’являються нові технології та розробки,
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впроваджуються інновації, виробництво стає повністю комп’ютеризованим.
Тому для роботи з цими нововведеннями потрібні навички, які має лише
молодий спеціаліст. Необхідна амбітна, освічена і кваліфікована молодь зі
свіжими ідеями, з новим баченням, яка здатна витримати швидкий та
виснажливий темп сучасного життя.
Успішний демократичний розвиток України повною мірою залежить від
усіх тих, хто завтра відіграватиме провідну роль у суспільних процесах. Мова
йде про молодь – стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку
держави в довгостроковій перспективі, головну рушійну силу, каталізатор
здорових процесів у суспільстві й державі, їх творенні та функціонуванні [1].
Молодь як виняткова соціальна група завжди знаходиться в центрі
досліджень соціологів адже саме вона є чуйним індикатором змін, що
відбуваються, і визначає в цілому потенціал розвитку суспільства. Від того,
наскільки вивчений світ цінностей сучасної молоді, її життєві плани та
установки, багато в чому залежить ефективність заходів, що розробляються в
області освіти, у сфері праці і зайнятості. Не зрозуміти самої молоді та її
специфічних проблем, не зрозумівши суспільства, в якому живе ця молодь.
Не зрозумівши молоді даного суспільства, не можна визначити його
загальних суперечностей і проблем, а тим паче, розкрити майбутнього цього
суспільства.
Про важливість участі молоді у процесах державотворення та
національного розвитку наголошувало багато вітчизняних та зарубіжних
вчених, мислителів та державних діячів. Так видатний український вчений
М.Грушевський наголошував, що молодь – це майбутнє нації і саме їй
належить вирішальна роль у справі духовного оновлення нації, привнесення
в українське життя інтелігентності, принциповості, ідейності. Коли молодь
"... сильна, жива, енергійна, криє в собі задатки будучої плідної й творчої
діяльності – вона мусить до певної міри виколюватися з старих протертих,
проїжджених доріг", підкреслював М.Грушевський [4].
Молодь – це соціально-демографічна група, що переживає періоди
становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих. Молодь має
рухомі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку
суспільства, рівня культури, умов життя. Сучасний стан українського
суспільства відображає об'єктивну необхідність розглядати молодь як
невід'ємну частину соціальної системи, що виконує особливу роль в процесі
розвитку людства. Молодь, як органічна частина суспільства, на кожному
етапі його розвитку виконує інтеграційні функції, об'єднуючи і розвиваючи
досвід попередніх поколінь, сприяючи соціальному прогресу. Молодь є
дзеркалом, в якому відображається та соціальна дійсність, в умовах якої вона
живе. Якщо в молодіжному середовищі пробиваються порочні явища, якщо в
цьому середовищі з'являються проблеми, то це перш за все вина соціального
середовища. З молоддю може відбутися тільки те, що вже відбулося з
суспільством; молодь така, яким є суспільство, що виростило її.
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Молодь – певним чином соціальний акумулятор тих трансформацій, які
завжди поступово (день за днем, рік за роком) і непомітно для загального
погляду відбуваються в глибинах суспільного життя, вислизаючи від уваги
більшості. Як носій величезного інтелектуального потенціалу, особливих
здібностей до творчості (підвищені чуттєвість, сприйняття, образність
мислення і т.п.), молодь – прискорювач впровадження в практику нових ідей,
ініціатив, нових форм життя, бо за природою вона супротивник
консерватизму і застою [2].
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 [1].
Таким чином, розвиток України як демократичної держави із сучасною
соціально спрямованою економікою може стати ефективнішим лише за
умови активного залучення молоді, оскільки її творчий потенціал та
соціальний ресурс є одним з найважливіших основ модернізації суспільства.
В умовах нових світових впливів назріла гостра необхідність посиленої уваги
до молоді з боку держави, розробки системного, науково обґрунтованого й
довготермінового плану дій, вагомі результати якого стануть відчутними вже
в недалекому майбутньому. Держава і суспільство повинні сприяти участі
молоді в державотворчих процесах, забезпечувати рівні можливості для
розвитку творчого, інтелектуального потенціалу, соціального досвіду,
формувати вміння жити в громадянському суспільстві, підтримувати молоді
сім’ї, підвищувати конкурентоспроможність молоді на ринку праці, сприяти
одержанню якісної освіти, займатися вихованням національної та
громадської свідомості, базуючись на державних і національних цінностях.
Такий підхід надасть можливість сформувати стратегічну ціль розвитку
української молоді, спрямовану на формування її відповідального ставлення
до власного майбутнього і майбутнього держави.
Значення молоді у соціально-економічних та політичних процесах, в
першу чергу, у структурі зайнятості населення зростає з кожним роком.
Шляхи, які обере нове покоління, залежать від сьогоднішніх умов
життєдіяльності, а також можливостей щодо вибудовування майбутнього, які
пропонуються молоді на різних етапах становлення. Посилення ролі
«молодіжного
чинника»
в
соціально-економічних,
політичних,
соціокультурних процесах, як об’єктивної закономірності світового розвитку,
специфічні потреби і потенціал молоді як мобільної соціальної групи
суспільства обумовлюють необхідність попередження негативних наслідків
різного роду соціально-економічних процесів, у тому числі міграційних [3].
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Основною формою прояву соціальної активності молоді та
найефективнішим механізмом взаємодії молодого покоління з державою є
молодіжний рух. 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.
У свою чергу, в якості однієї з найважливіших умов розвитку держави,
виступає забезпечення відтворення трудового і інтелектуального потенціалу
українського суспільства. Перспективи збереження і накопичення такого
потенціалу нерозривно пов’язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти й
виховання молоді. Інтереси молодого покоління повинні бути враховані при
визначенні загальнонаціональних пріоритетів. Молодь повинна стати
активним учасником вирішення завдань, які стоять перед нашою державою і
суспільством. Створювання умов для включення молоді в процеси розвитку
України і її самореалізації необхідно проводити на державному рівні [4].
Роль молоді в соціально-економічному та політичному розвитку України
посилюється кожного дня, але все ж таки часта цих людей дуже мала, через
недостатню підтримку держави. Тому я бажаю не боятися проявляти себе, бо
за молоддю – майбутнє України.
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ВИВЧЕННЯ IНОЗЕМНИХ МОВ ЯК УМОВА УСПIШНОЇ
САМОРЕАЛIЗАЦIЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У контексті процесів реформування в Україні перед освітою постають
завдання підготовки людини до життя в якісно нових соціальних та
економічних умовах. Для цього освіта і система виховання повинні
переорієнтуватися на формування у студентів інноваційного типу мислення
та дій. Назріла потреба підготовки людини до життя у глобалізованому
просторі, де відбуваються значні динамічні зміни та істотний вплив на
особистість. У сучасних умовах іноземне спілкування стало важливим компонентом майбутньої професійної діяльності спеціаліста, у зв’язку з чим
значно збільшується роль дисципліни «Іноземна мова» в немовних ВНЗ. Від
повідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, під
час вивчення іноземної мови необхідно враховувати професійну специфіку,
спрямованість на реалізацію завдань майбутньої професійної діяльності
здобувачів вищої освіти.
Останнiм часом все бiльше уваги придiляється питанням навчання
iноземної мови як мови професiйної взаємодiї. Проблема професiйноорiєнтованого навчання iноземної мови дослiджувалась багатьма авторами
(Н.Д. Гальскова, О.Г.Поляков, А.В. Леонтєв, T. Хатчинсон, A. Ватерс та
iншi), однак її актуальнiсть не втрачається в наш час у зв’язку з тим, що
рiвень володiння iноземною мовою студентiв економiчних спецiальностей не
завжди вiдповiдає сучасним вимогам.
Метою даного дослiдження є обґрунтування необхiдностi вивчення
iноземної мови як умови успішної самореалізації здобувачів вищої освіти.
Навчання iноземнiй мовi було й залишається невiд'ємною складовою
процесу формування сучасного фахiвця. Щодо значимостi виконання
соцiального замовлення свiдчить той факт, що показник рiвня володiння
iноземною мовою включений у квалiфiкацiйну характеристику випускника
вузу [1].
Варто зазначити, сучасний фахiвець економiчного профiлю має вивчати
можливостi закордонних партнерiв, їхню роботу, досягнення з метою
впровадження кращих результатiв у свою роботу; за допомогою технiчних
засобiв зв'язку, безпосереднього спiлкування пiдтримувати дiловi контакти,
вести дiлову бесiду iз закордонними партнерами, в тому числi й однiєю з
iноземних мов; добирати лiтературнi джерела, при необхiдностi
використовувати загальнонауковi та специфiчнi методи збирання первинної
iнформацiї, застосовуючи науковi методи обробки інформації. Для цього він
повинен на достатньому рівні володіти іноземною мовою [1].
Метою навчання іноземних мов у немовних ВНЗ є досягнення рівня
знань, достатнього для практичного використання іноземної мови у
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майбутній професійній діяльності. Якщо у мовному ВНЗ мова є спеціальною
базою, то в інших ВНЗ – вона є додатком до загальної культури, тому у
немовних ВНЗ формулювання кінцевої мети потребує конкретизації.
Практичне оволодіння іноземною мовою є лише однією із складових
професійно-орієнтованого навчання дисципліни. Іноземна мова може стати
не лише об’єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних навичок. Це
передбачає розширення поняття «професійна орієнтованість» навчання іноземної мови, яке містило один компонент – професійно орієнтовану
спрямованість змісту навчального матеріалу.
Однак незважаючи на всезростаючу роль іноземної мови, перед
викладачами та студентами ВНЗ 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 здобувачів вищої освіти, яка
набуває особливої актуальності при вивченні іноземної мови, оскільки
стимулює здобувачів до роботи з необхідною спеціалізованою літературою,
виробляє навички самостійного опрацювання матеріалу. Тільки практикоорієнтоване навчання відповідає вимогам сучасного життя та сприяє
формуванню особистості майбутнього професіонала [3].
Традицiйно навчання iноземнiй мовi здобувачів вищої освіти
економiчних спецiальностей було бiльш орiєнтоване на читання, переклад та
розумiння спецiалiзованих, професiйних текстiв, а також вивчення наукового
стилю. Зараз необхiдно акцентувати увагу на розвиток навичок мовлення на
професiйно-орiєнтованi теми та введення наукових дискусiй, тим паче, що
робота над ними також сприяє розвитку навичок, вмiнь i знань, оскiльки саме
на них базується [3].
Тому, все більше уваги приділяється самостійній роботі здобувачів
вищої освіти – одній із форм організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах. Головна мета самостійної поза аудиторної роботи з
іноземної мови – формування мовленнєвої, навчальної, професійної
компетенції, розвиток самостійності як риси особистості, формування
позитивного відношення до процесу безперервної самоосвіти. Своєрідність
дисципліни , іноземна мова, полягає у формуванні вмінь і навичок
користування іноземною мовою як засобом створення й підтримання між
особистих зв'язків та засобом отримання професійної інформації [2].
Отже, оволодіння здобувачами вищої освіти іншомовним спілкуванням
– це досягнення професійної іншомовної комунікативної компетенції, рівень
розвитку якої повинен забезпечити можливість ефективного спілкування в
професійній сфері життєдіяльності майбутнього фахівця.
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ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ДІАЛЕКТІВ
ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНУ ЛІТЕРАТУРНУ НІМЕЦЬКУ МОВУ
Сучасна німецька мова, зі своєю специфікою, сформувалася внаслідок
історичного розвитку, тому за будь-яким словом стоїть ціла низка історичних
подій, які відобразилися на різних рівнях мови. Специфічні властивості
німецької мови утворюють значні територіальні відмінності в лексиці,
фразеології, фонетиці і частково граматиці на рівні розмовної мови і
діалектів. Саме тому доцільно вивчати вплив діалектів на формування
сучасної мови.
На сьогоднішній день виділяють три основних групи діалектів
німецької мови (рис.1):

Рис. 1. Основні групи діалектів німецької мови
Територіальні діалекти актуальні й до сьогодні. В історичному сенсі
можна говорити про низку ланок, що ведуть від діалекту до літературної
мови. До найбільш характерних належать так звані міські діалекти. Вони
характерні тим, що в них усунені найбільш яскраві фонетичні, граматичні та
лексичні ознаки діалекту, але зберігаються інші його особливості. Прикладом
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такого діалекту – берлінський діалект у північній Німеччині. В основі –
нижньонімецький діалект, але завдяки швидкому зростанню Берліну як
столиці, впливу школи, преси, військової служби тощо, діалект все більше
наблизився до літературної мови і поступово нижньонімецький діалект
позначається лише в артикуляції і ряді окремих слів та ідіом. І той факт, що
сучасні берлінці в усному спілкуванні часто плутають форми давального і
знахідного відмінків особових займенників (наприклад, mir замість mich і
навпаки). Це пояснюється тим, що берлінський діалект, як усі
нижньонімецькі, мав тільки одну форму для давального і знахідного відмінка
– mir [1].
Має місце така думка, що літературна мова певною мірою є синтезом
різних діалектів. Це пояснюється тим, що ряд самостійних слів утворилися за
допомогою регіональних лексико-семантичних дублетів або локальних
синонімів. Наприклад слова sanft і sacht – це ідеографічні синоніми, які
розвинулися за допомгою етимологічних дублетів, які мають різну
сполучуваність, але близькі за лексичним значенням і стилістично. Також за
допомогою діалектних варіантів слова, можуть утворитися семантично різні
слова. Це, наприклад, drucken («друкувати типографським«) і drucken
(«давити, тиснути«), які розвинулися з різних слів «верхньонім. Drucken» та
«сернімец., drucken».
У ново-німецький період єдність досягнуто в області правопису і
морфології. У лексичному ж відношенні Північ і Південь, Схід і Захід мають
значні розбіжності на рівні розмовної і частково письмової літературної
мови. Так, різні області Німеччини і тепер мають свої особливі назви для
деяких речей повсякденного вжитку, для ремесел і знарядь праці для їжі і т.д.
Порівнюючи, наприклад, два тотожних за змістом меню берлінського і
віденського ресторанів, можна дійти висновку, що вони написані різними
мовами. «Столяр» в північній Німеччині називається Tischler, у південній –
Schreiner, «м’ясник» у північній Німеччині – Fleischer, у південній – Metzger,
на півночі говорять Sonnabend, dieses Jahr, на півдні – Samstag, heuer.
Кельнський собор називається der Kölner Dom, страсбурзький – das
Strasburger Munster. В окрузі Лейпцига замість gehen скажуть duseln, latschen,
schlumpen, zotteln або замість reden – bapeln, labern. А берлінець зі словом
Affe зв’яже багато фразеологізмів і стійких словосполучень: lackierter Affe,
Affenhitze, ik denke, der Affe laust mir і т.д. [2].
Розглянемо Баварський діалект німецької мови або баеріш, який є
одиним з найвіддаленіших від стандартної німецької мови діалектів. Іноді
його ще низивають австро-баварським діалектом, хоча існує певна
відмінність у вимові, тому деякі дослідники їх розмежовують. Для прикладу
переведемо речення «Баварська мова — група діалектів, поширених на півдні
Німеччини» на австрійський, баварський діалекти та на літературну німецьку
мову [3]:
Австрійський: S 'Boarische is a Grubbm vô Dialektn im Sü (i) dn vôm
daitschn Språchraum.
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Баварський: S 'Boarische is a Grubbm vo Dialekt im Sidn vom daitschn
Språchraum.
Німецька: Das Bairische ist eine Gruppe von Dialekten im Süden des
deutschen Sprachraumes.
Також цікавим є швейцарський діалект, для пояснення такого
лінгвістичного явища доцільно використовувати термін «Zwischenvarietät»,
тобто «середня варіативність». Цей лінгвістичний феномен базується на
співіснуванні літературної норми й діалекту та означає їх паралельне
використання, що спричиняє певну структурну асиміляцію між ними. Так, у
швейцарському варіанті часто спостерігається спрощення окремих
граматичних структур, наприклад, для утворення відносних підрядних
речень замість відносних займенників «der», «das», «die» у відповідному
відмінку використовуються займенник або прислівник «wo» (в окремих
випадках «was», «wi/wie»): «Dä Maa, wo d(u) gsehsch…» (Der Mann, den du
siehst…) [4].
Отже, діалекти є складовою частиною національної мови та
національної культури та мають здатність розповісти історію тієї чи іншої
місцевості. Діалекти є динамічними структурами, так як з розвитком
цивілізації в діалекти постійно входять нові слова, що позначають важливі
культурні, політичні, наукові та технічні поняття. В німецькій мові існує
велика кількість діалектів, які використовуються не тільки в країні, а й за її
межами. Не дивлячись на те, що діалекти, як правило, не мають своєї
писемності, саме регіональні діалекти виконують важливу комунікативну
роль, особливо в Німеччині.
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У сучасному світі, при інтенсивному розвитку комерційних,
економічних, політичних зв'язків між країнами, все більшої актуальності
набуває спосіб спілкування між партнерами та колегами. Ділова англійська
мова стає життєво необхідним засобом налагодження взаємин між
підприємцями, фахівцями та співробітниками міжнародних компаній. Саме
вміння провадити листування і грамотно спілкуватися визначає імідж та
професійний рівень партнерів по бізнесу або спільній співпраці. Тенденція до
зростання англійської мови породила новий вид бізнесової діяльності, яка
передбачає надання послуг з навчання споживачів в різних вікових
категоріях.
Сьогодні англійська мова є міжнародною мовою, саме англійську
вивчають як другу мову по всьому світу.
Актуальність знання англійської зростає з кожною хвилиною. Керівники
компаній, їх працівники все без винятку просто повинні знати цю мову,
оскільки робота таких компаній має на увазі постійні контакти з діловими
партнерами з різних країн.
Англійська мова – мова бізнесу. Всім найбільшим бізнесменам, які
бажають вийти на міжнародний ринок просто необхідно володіти
англійською на високому рівні.
Англійська стала глобальною мовою бізнесу в усьому світі, до такої
міри, що вона є стандартною офіційною мовою в деяких галузях
промисловості, як судноплавній і авіапромисловості. Це призвело до знання
англійської, стаючи практично обов'язковою вимогою для важливих робочих
місць, таких як пілоти та морські офіцери і т.д[3].
В наш час англійська використовується як основна мова для
міжнародного спілкування, будь то особисті зустрічі, туризм або бізнес.
Кожна людина хоче бути успішною і щасливою в бізнесі. В даному
випадку знання іноземної мови необхідне. По-перше, це додаткові знання,
по-друге, роботодавці віддають перевагу фахівцям, які володіють іноземною
мовою. Втім, і це не найголовніше. Основний момент - це можливість
зануритися в світ загадкового і незбагненного, можливість спілкування з
людьми з іншим пластом світогляду і ментальності[2].
Сучасний бізнес неможливий без англійської мови. І це не дивно, адже
багато бізнесменів, котрі володіють великими компаніями, прагнуть до
залучення великої кількості іноземних інвестицій, створенню спільних
підприємств, а також продажу частини акцій закордонним компаніям. «Мова
бізнесу» диктує певні правила, які необхідно дотримуватися, якщо ви хочете
добитися великих успіхів в цьому напрямку[1].
Міжнародний бізнес, ділові відносини з іноземними партнерами стрімко
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набирають обертів, і бути просто відмінним фахівцем в комерційно-діловій
сфері, сьогодні вже недостатньо, оскільки різниця місячного доходу
менеджера в компанії, у якого в резюме зазначено знання однієї або багатьох
іноземних мов та професійного менеджера зі стажем, очевидна.
У міру зростання міжнародного характеру бізнесу, з'явилася
необхідність в «загальній» мові. Англійська була ідеальним кандидатом,
оскільки нею вже розмовляли, в якості першої або другої мови, багато людей
по всьому світу (частково в результаті британського колоніалізму). В даний
час нею розмовляють понад 500 мільйонів людей на багатьох територіях,
включаючи Великобританію, Канаду, Сполучені Штати Америку, Австралію,
Індію і Південну Африку. Тому ділову англійську мову розглядають як
основною для людей, які хочуть працювати в будь-якій області бізнесу,
авіації, обчислювальної техніки, і т.д[5].
При укладанні договорів вживається комерційна і юридична лексика.
Неможливо просто перекласти той чи інший документ, не маючи уявлення
про договір купівлі - продажу, форс – мажорів і умов продажу в цілому.
Напевно прочитавши слово "Goods", виникне перша асоціація з
прикметником "good"- «хороший», і можливо, здасться дивним написання
закінчення "S", але будь-який менеджер прекрасно розуміє значення слова
"goods" - що в будь-якому діловому листуванні або контракті позначає
«товари». Величезну роль в діловому спілкуванні має словниковий запас,
вміння застосовувати загальноприйняті вирази, а також загально розмовні
комунікативні навички. І при цьому не має значення, в якій саме галузі або
сфері бізнесу ведеться діалог. Для правильного тлумачення англійської мови
потрібно розуміти лексику мови, вміти грамотно будувати фрази та
пропозиції[4].
Обговорення робочих і ділових питань з колегами по роботі або
партнерами по бізнесу рано чи пізно переходить в звичайне
загальноприйняте спілкування між людьми. Для того щоб відчувати себе
комфортно і впевнено в суспільстві, потрібно володіти навичками загально
розмовної мови, і умінням підтримати вільну розмову на будь-яку тему.
Саме завдяки розвитку ринкових міжнародних відносин, в українській
мові з'являються іноземні слова - назви імпортних продуктів, які наприклад,
часто використовуються в ресторанних меню. Навряд чи продавець в
магазині пояснить вам що це за новинка і поки ви самі не прочитаєте
переклад на задній етикетці, ви не отримаєте ні найменшого уявлення про
продукт.
Сьогодні, зайшовши на сайт будь-якої рекрутингової компанії та
переглянувши вакансії, стає ясно, що знання англійської є одним з основних
вимог в більш ніж 60% випадків, і ця цифра продовжує зростати. До того ж,
більшість HR-фахівців сходяться на думці, що знання англійської є
непоганою надбавкою до зарплати. Розмір надбавки коливається в районі
15-35%. І в наші дні з'являється все більше професій, в яких знання
англійської є необхідною умовою для успішного виконання службових
обов'язків[5].
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Отже, роль англійської мови в бізнесі досить значна і необхідна для
успішного ведення своєї професійної діяльності в сфері економічних
відносин, а також великих перспектив у розвитку власного бізнесу за межами
нашої країни.
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ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Рівень розвитку будь – якої держави визначається, насамперед , рівнем
освіти, тому що вона є основою розвитку особистості, суспільства і націй у
всіх розвинених демократичних країнах світу. Для пострадянських держав, у
тому числі й для України, освіта - основа майбутнього, найбільш масштабна
сфера суспільства, його культурної та наукової організації, спосіб
відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу,
виховання патріотизму.
Дослідженню окресленої проблеми присвятили свої праці О. Т. Ашеров,
В. М. Бабаєв, О. М. Гомонюк, С. У. Гончаренко, Р. С. Гуревич, І. А. Зязюн, О.
В. Квасник, В. Г. Кремень, В. О. Моляко, В. М. Нагаєв, Н. Г. Ничкало, О. Г.
Романовський, Г. М. Тріщ, Т. О. Шаргун, В. І. Шеховцова та ін. Зокрема
обгрунтовуючи думку, згідно з якою еліта, справжня інтелігенція формує
самосвідомість суспільства, В. Г. Кремень пише: «Саме в цьому полягає
сутність інтелігенції. Вона – не декларація, не функція сучасного поступу, а
його сутність. Не посередник, а субстанція. Інтелігент – осьова особистість у
тому розумінні цього поняття, що склалося в культурі за підсумком освоєння
екзистенційних ідей з переосмислення історії. Він є втіленням творчої і
вишуканої духовності, генний фермент креативного, запитувального розуму
в сум’ятті, суєті соціуму (якщо він у неї перетворюється)» [1, с. 9].
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В Уставі ЮНЕСКО на світовій конференції «Вища освіта в ХХІ
столітті», яка відбувалась у Парижі 5 – 9 жовтня 1998 року, проголошено,
що: «Наука, освіта та культура невіддільні одна від одної», що підкреслює
актуальне значення взаємовпливу і взаємозв’язку освіти і науки з культурою
і мистецтвом та сприяє формуванню сучасної, всебічно розвиненої
особистості студента. Також, враховуючи досягнення світової науки і освіти
та їх перспективний розвиток у майбутньому, в публікаціях ЮНЕСКО на цій
конференції підкреслювалось, що: «Традиційна місія збереження, розвитку і
розповсюдження знань шляхом наукових досліджень та інтелектуальної
творчості ... стосується насамперед ... гуманітарних і соціальних наук і
передбачає облік потреб суспільства та його... соціального і культурного
розвитку...» [3].
Одним із важливих завдань сьогодення є підготовка фахівців нового
профілю – економістів, філологів, маркетологів, технологів, менеджерів – з
новим інформаційним мисленням, різнобічними та глибокими професійними
знаннями і вміннями, здатних до постійного поповнення й оновлення знань, з
досконалим володінням іноземними мовами на рівні, який достатній для
здійснення якісного професійного іншомовного спілкування.
Підготовка майбутніх спеціалістів буде ефективною в процесі навчання
дисциплін гуманітарного циклу, зокрема за такими напрямами:
математичними, світоглядно – філософським, соціально – політичним,
соціологічним, історичним, культурологічним, філологічним, етичним,
українознавчим, екологічним та правовим. Основні принципи навчання
дисциплін гуманітарного циклу є загальнонауковими: фундаментальність,
системність у зв’язках із досягненнями інших наук, єдність історичного і
логічного, національного й загальнолюдського, суспільного та особистого,
теорії і практики навчання й виховання. Проте важливим є те, що процес
навчання дисциплін гуманітарного циклу дозволяє формувати студента не як
«вузького» спеціаліста, який виконує призначені йому функції, що
призводить до стандартизації особистості, а багатогранну гармонійну
особистість, здатну розкрити і реалізувати власний потенціал, зокрема
лідерський, оскільки поняття «гуманітарний» (від лат. humanitas – людська
природа, освіченість) означає «звернений до людської особистості, до прав та
інтересів людини» [1, с. 16].
Гуманізація суспільної свідомості є основною метою соціально –
гуманітарної освіти, яка впливає на формування особистості, здатної діяти.
Досягнення цієї основної мети визначає рішення наступних завдань:
— допомогти молодій особистості усвідомити найважливіші гуманістичні
цінності та традиції нашого суспільства;
— сприяти розумінню природи суспільних та міжособистісних відносин,
їх соціокультурних та інших аспектів;
— оволодіти початковими знаннями про людину і суспільство (за
допомогою таких навчальних дисциплін, як історія України, філософія,
політологія, соціологія, культурологія студент формує своє особисте
уявлення про світ та місце у ньому людини);
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— зорієнтувати студентів на вивчення дисциплін, які формують у них
розуміння себе як суб’єкта соціальних відносин, розкривають особливості
взаємодії соціальних спільнот, сприяють самоідентифікації особистості, без
якої неможливо досягнути успіхів в обраній професії і в житті в цілому;
— засвоїти певну суму знань, що лежать в основі формування особистої
громадянської позиції, які допомагають виробити власну політичну позицію,
активізують процеси залучення молоді до політичного життя країни;
— підготувати спеціаліста задля ефективної самостійної діяльності в
сучасному економічно – правовому та соціокультурному середовищі;
— підготувати висококваліфікованого спеціаліста, компетентність якого
буде сприяти процесам євроінтеграції України [4, с. 33].
Гуманітарна освіта навчає майбутнього фахівця працювати в умовах
постійно змінюючої діловій, соціальній, культурній сфері, правильно
оцінювати етичну сторону проблеми, дотримуватися встановлених норм
поведінки, критично мислити, виробляти відповідальні, адекватні рішення,
керувати собою та членами команди, ефективно спілкуватися, обирати
відповідні форми і засоби ділової комунікації.
Сьогодні у суспільстві виникають гострі протиріччя між соціальногуманітарними знаннями, освітою і реальною дійсністю, між знаннями і
політичними рішеннями. ХХ ст. показало необхідність усвідомлювати, що
науково-технічний прогрес, економіка, політика та ідеологія стають
джерелами соціального розвитку тільки за умови проявлення через них
фізичних і духовних здібностей людини.
Отже, гуманітарна освіта повинна сформувати у майбутнього фахівця
потребу у безперервній освіті, у розвитку своєї загальної культури тощо.
Метою гуманітарної освіти є формування у особистості комунікативної та
інформаційної компетентностей, правової свідомості, естетичності,
толерантності та ін. Все це дає можливість особистості найбільш повно
проявити свої здібності в професійній і життєвій кар’єрах. Якщо раніше
професіоналом вважався фахівець, який досяг професійного успіху у своїй
спеціальності, то сьогодні для досягнення професійного успіху недостатньо
володіти своєю спеціальністю, необхідно мати і інші якості. Разом з
володінням технологіями, які забезпечують конкурентоздатність в галузі
певної спеціальності, професійний успіх суттєво залежить від володіння
такими якостями, як комунікабельність, ерудиція, знання законів
функціонування суспільства і поведінки людини, які відображають рівень
загальної культури особистості.
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THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN ORGANIZATION
MANAGEMENT
Most employers today would like to have their employee’s motivated and
ready to work, but do not understand what truly motivates a person. Companies
could be more efficient if the employees had an invested interest in the future of
the company.
There are many different theories that try and help to explain motivation.
Scientists have been studying the topic of motivation for over a century and have
made tremendous progress for explaining motivation which can be interpreted into
the workplace.
In general motivation means needs, desires, wants or drives within the
individuals. It is the process of stimulating people to actions to accomplish the
goals.
Motivation is typified as an individual phenomenon: Every person is unique
and all the major theories of motivation allow for this uniqueness to be
demonstrated in one way or the other. In our days there are a lot of factors
stimulating the people’s behaviour, like success, desire for money, recognition,
job-satisfaction, etc [1, p.11].
Motivation in management describes ways in which managers promote
productivity in their employees. So, one of the most important functions of
management is to create willingness amongst the employees to perform in the best
of their abilities. People have many needs that are continuously competing one
with another.
Each person has a different mixture and strength of needs, as some people are
driven by achievement while others are focusing on security. If the managers are
able to understand, predict and control employee behavior, they should also know
what the employees want from their jobs. Therefore, it is essential for a manager to
understand what really motives employees, without making just an assumption.
Motivation is very important for an organization because of the following
benefits:
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−
Puts human resources into action;
−
Improves level of efficiency of employees;
−
Leads to achievement of organizational goals;
−
Builds friendly relationship;
−
Leads to stability of work force.
Motivation is an important tool that leads the organization in profitable
operations. Motivated workers perform their duties with full responsibility.
Motivation helps satisfy employees and develop morality among them. Employees
with high morale become dedicated to the organization.
Generally, employees are motivated through facilities both financial and non
financial. Financial facilities are essential to fulfill basic and other physiological
needs. In a similar manner, promotion on the basis of efficiency and experience is
essential to fulfill social needs.
There are many ways to motivate employees. Managers who want to
encourage productivity should work to ensure that employees:
− Feel that the work they do has meaning or importance;
− Believe that good work is rewarded;
− Believe that they are treated fairly.
The scientific literature defines four motivations which include: extrinsic
motivation, intrinsic motivation, interjected motivation, and identified motivation.
Extrinsic motivation comes from external factors and the actions are done because
of what has been said. Intrinsic motivation is done for reasons that are internal to
one’s self. Interjected motivation also comes from within one’s self, but if the
action is not done, then the person is filled with guilt. Identified motivation is
defined as when person knows that a task needs to be completed, but does nothing
to complete it [2, p.63].
As extrinsic motivation rises, intrinsic motivation decreases because the
person starts to only look for external rewards instead of working on something for
personal satisfaction. There should always be a combination of both, but in
essence, the person must be able to motivate from within to truly gain worth or a
feeling of self accomplishment from a task or goal.
To sum up, organizational success is dependent upon members being
motivated to use their full talents and abilities, and directed to perform well in the
right areas.
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BUSINESS CULTURE IN SPAIN
Both large and small businesses often have a global reach. If you have foreign
clients, purchase raw materials abroad or lead tours internationally, cultural
differences and communication problems can cause misunderstandings that harm
your company's bottom line. Intercultural communication is a vast topic.
Familiarize yourself with the local laws and customs of any country you visit. An
awareness of potential problems can help you communicate better and grow your
business internationally[2].
The attitudes and values of a country have a significant impact on the way
that business is conducted. The following section will outline major themes in this
area. In particular, it will deal with areas of Spanish culture that may influence the
success of business negotiations.
Generally, the Spanish are a very open and communicative people; they value
highly their families, personal relationships and cultural traditions. They usually do
not put too much emphasis upon work, as they like to focus on their leisure and
live each day to the fullest. In general, family and social bonds are more important
than a person’s working life in Spain. It is crucial to realise this fact when
conducting business with Spaniards, as this may help you to understand the point
of view of your Spanish counterparts in various situations.
The ways business meetings are conducted differ between different countries.
Although there might be some regional variations, there are usually a number of
typical characteristics that you should be aware of when conducting business in
that country.
The way business is conducted in Spain is more relaxed compared to other
Western European nations; you should be prepared for rather time-consuming and
lengthy negotiations. You should allow sufficient time in your schedule for getting
to know your business partners properly, before the start of negotiations. Always
bear in mind that social bonds must be built first, before business can be discussed.
A sound relationship is an integral part of successful negotiations in Spain. In
many cases, social bonds serve to guarantee agreements and may even replace
written contracts. Often, written statements are not given as much importance as in,
for instance, the UK or Germany.
When preparing for business negotiations in a foreign country, it is good to
bear in mind that the key to successful negotiation is to respect the culture, values
and traditions of your prospective partners. You must know some facts about
punctuality, gift giving, dress code, bribery and corruption to be succeeded.
Firstly, you should take into account that Spanish people do not share the
same concept of time as other western European nations. In Spain being late is
usually not considered impolite and deadlines are often considered as objectives to
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be met where possible, but are not viewed as binding. To understand the Spanish
conception of time, one needs to know that for the Spaniards 'time was created by
god to meet people'. Often jokes are made about the ‘mañana’ feeling in Spain. In
fact, people do make long days from 8.30/9.00 to 19.30/20.00, with a long lunch
break of two hours starting at approximately 13.30.
Secondly, in Spain, business people do not usually give gifts to each other.
However, gifts are sometimes offered at the end of a successful negotiation or to
say thank you for a favour. Gifts should not be too expensive, so that they cannot
be perceived as a bribe and usually take the form of food, drinks or souvenirs from
your home country. Corporate gifts or books about your country are also welcome
gifts, and a bottle of whisky or brandy would also make a useful alternative gift, if
you have nothing else to offer. As Spanish people are generally brand and quality
conscious, it is advisable to offer only high-quality items, preferably of a reputable
brand. Gifts are usually opened as they are received. If you are invited to a Spanish
home, you should take presents for the family members and suitable gifts may
include a box of chocolates, sweets, souvenirs or flowers. When giving flowers,
you should not give dahlias, chrysanthemums, white lilies or red roses due to
cultural associations; it is also important to gift flowers in odd numbers, as long as
they do not add up to thirteen. Clothing, such as branded sports or fashion t-shirts,
are usually suitable gifts for children.
Thirdly, Spanish people are very conscious of personal presentation and will
perceive your appearance as an indication of your professional achievement and
relative social standing. Thus, it is important to dress in a manner that
demonstrates professionalism, style and a serious approach to business. It is
advisable to dress with elegance and use only top-quality materials in subdued
colours. Designer clothes are particularly recommended and elegant accessories
are important for both men and women. For men, dark woollen or linen suits and
silk ties with white cotton shirts are recommended. As Spanish weather can be
very hot, it is usually acceptable to wear lightweight suits, to loosen one’s tie and
throw one’s jacket over one’s shoulder. If in doubt, simply follow the lead of your
business host.Women should wear well-cut suits or dresses made of high-quality
fabrics. In general, Spanish women are expected to avoid drawing attention to their
physical sexuality and tend to express themselves through their immaculate clothes
and hair.
Finally, Spain has, to some extent, a higher level of corruption than other
western European countries. Corruption is an important issue in Spanish politics
and many professionals agree that Spain should rapidly amend its laws. It is widely
believed that unethical companies should be held responsible and face severe
consequences for bribery and illicit activities. Most of the cases of bribery and
corruption are reported from the public sector. They are related primarily to
concessions, ambiguous approvals to contractors and economic groups, or passing
jobs to friends and family members. However, corruption is usually not identified
as an obstacle by foreign firms doing business in Spain and the situation is rapidly
improving, with the introduction of measures aimed to fight corruption and
bribery[1].
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In conclusion, a key to being successful in business internationally is to
understand the role of culture in international business. Whatever sector you are
operating in, cultural differences will have a direct impact on your profitability.
Improving your level of knowledge of international cultural difference in business
can aid in building international competencies as well as enabling you to gain a
competitive advantage. However, on the one hand where it is important to be
aware of cultural differences of different countries, on the other, it is also hard to
be aware of every single aspect of each country’s organisational culture.
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧАМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Новітні тенденції стрімкого розвитку системи освіти в Україні значно
вплинули на модернізацію вищої мовної освіти в контексті Європейського
простору. З прискоренням глобалізації і поширенням міжнародних ділових
зв‘язків України з іншими державами на політичному та економічному
рівнях зростає потреба у висококваліфікованих спеціалістах не лише в
окремих галузях, а й здатних орієнтуватися в діловому світі, в галузі
міжнародної економіки та бізнесу. Інтеграція в світовий, культурний,
освітній і економічний простір вимагає якісної підготовки фахівців, здатних
до успішної професійної діяльності в межах світової спільноти. Нові умови
життя, нові вимоги до майбутнього фахівця, нові прийоми прийняття на
роботу вимагають удосконалення підходів до підготовки сучасного фахівця.
В цьому контексті володіння іноземною мовою, насамперед англійською, як
мовою міжнародного бізнесу, стає необхідністю для людини.
Протягом останнього часу, питанням вивчення іноземних мов як мов
професійної взаємодії приділяли чимало уваги ( Н. Гальскова, О. Поляков,
А. Леонтєв, T. Хатчинсон, A. Ватерс, ін.). Актуальність даної проблеми від
того не зменшилася, а її дослідження надалі залишається на часі.
Метою даної розвідки є обґрунтування необхідності вивчення іноземної мови
здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей.
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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 здобувачам
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.
Здобувачам вищої освіти економічних спеціальностей за допомогою
певних технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування з іноземцями
та ділових контактів, важливо вивчати та аналізувати можливості
закордонних партнерів, їх роботу, з метою впровадження нових методів у
майбутню роботу [1].
Та, попри значну роль іноземної мови в житті суспільства в цілому та
особистості зокрема, перед викладачами та здобувачами економічних
спеціальностей стоїть проблема обмеженої кількості годин, виділеної на її
вивчення. Саме тому викладачами повинні використовуватися лише певні
методи та технології навчання, застосування яких сприятиме раціональному
використанню часу, відведеного на проведення практичних занять та
самостійну роботу здобувачів вищої освіти, яка набуває особливої
актуальності при вивченні іноземної мови, оскільки стимулює останніх до
самовдосконалення, роботи зі спеціальною літературою, виробляє навички
самостійного опрацювання матеріалу. Для досягнення поставленої мети –
навчити здобувача вищої освіти 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 [2].
Таким чином, питання пошуку оптимальної та ефективної методики
викладання іноземних для здобувачів економічних спеціальностей в
сучасних умовах є досить актуальним. Рух у заданому напрямку, на наше
переконання, має відбуватися в площині поєднання традиційних та
інноваційних методів навчання. При активному використанні сучасних
педагогічних технологій в процесі навчання іноземної мови здобувачіекономісти матимуть позитивний результат у засвоєнні та використані
іноземної мови в своїй професійній сфері.
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ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS:
BENEFITS AND DRAWBACKS
Electronic payment system – is an important topic because there is a tendency
to increase e-commerce and it can be regarded as serious prospects for the
development of electronic payment systems on the Internet.
The payment system in the Internet – is a system of payments between
financial institutions, business organizations and Internet users in the process of
buying and selling goods and services over the internet. Electronic payment
systems based on the new form of money - so-called "electronic money".
The spread of e-commerce contributes to the development of online payments
worldwide. This process affects the strengthening of competition in the real
economy due to the search for new ways to reduce costs, attract customers and
service them online.
There are such basic requirements to all payment systems:
• confidentiality (data such as credit card number must be known only to
those who have the right to know them);
• maintain the integrity of information (amount or other parameters of the
transaction cannot be changed);
• providing the means of payment (payment options in certain ways available
to the payer);
• ensuring authentication (confirmation that the payer or the recipient of the
payment are the ones they say they are);
• authorization (determining whether a the payer has funds for payment);
• minimization of payment for the transaction. [1]
Depending on the calculation method, payment systems can be classified into:
• credit schemes;
• Debit schemes;
• schemes, which is using "electronic money".
At its core payments that use "electronic money" refer to debit systems. The
term "electronic money" (digital money, digital cash in electronic form, Internet
money) means monetary value which is stored electronically on a technical device
and can be used to make payments. [2]
There are two types of digital cash:
• cash, stored on smart cards;
• cash on computer's hard disk.
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Bank or other clearing organization conducts all calculations on electronic
"wallets". In a system of electronic money, record on card or computer's hard disk
equated to the appropriate amount in a particular currency. This amount may be
converted or transferred directly via communication channels between seller and
buyer. The clearing of operations with "electronic money" is not performed. [3]
The advantages circuits using "electronic money" are:
• the system is suitable for the implementation of micropayments;
• payments required level of anonymity is ensured.
• availability - any user can open his own electronic account;
• mobility - the user can perform any financial transactions with his account
irrespective of his location;
• Easy to use - no special knowledge are needed to opening and using of
electronic account;
• efficiency - the transfer of funds from one account to another occurs within
minutes.
The above mentioned advantages make it possible to highlight the benefits
derived by all entities of electronic payment systems functioning. From an
economic point of view for the bank issuing electronic money there are such
benefits:
• It gets on depositor real cash or non-cash, which emission of "electronic"
money is provided;
• interest for the service;
• the opportunity to work with the "remnants" of electronic money amounts
not presented for payment. [4]
However, the development of the electronic payment systems usage can
provide some drawbacks, chief among which is the use of electronic payment
systems in the process of "laundering" money. They also include the following:
• Development of new technologies leads to a backlog of legal norms from
scientific progress;
• it is difficult for law enforcement to outline areas where modern crimes are
committed;
• necessity of banknote pre-purchase;
• no possibility of credit.
Thus, the increased use of electronic money is inevitable because, despite
some shortcomings, they have the undeniable advantages as comfort, high speed of
financial transaction execution, ease of use, anonymity, the possibility of
transmission to third parties. In addition, the electronic payment systems also
significantly expand possibilities for small organizations which costs of cash
transactions is much higher compared to digital, including storage and
transportation. The use of the Internet allows sellers to secure the access to markets
with lower costs for marketing and advertising now. Savings that provides a
transition to electronic money is attractive to banks because the cost of any
electronic transactions is lower than conventional in several times.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
В умовах стрімких євроінтеграційних процесів Україна перебуває на
етапі значних трансформацій в суспільному розвитку та радикальних
перетворень у сфері освіти. За умови трансформації українського суспільства
і формування нової парадигми освіти – особистісно-орієнтованого навчання,
підвищується роль іноземної мови як джерела знань про країну та світ і її
статус як навчального предмета, головну мету якого визначає здатність
студентів до міжкультурного спілкування, сформованість у них
комунікативної компетенції та її важливого складника - соціокультурної
компетенції, достатніх для здійснення міжкультурного спілкування засобами
іноземної мови.
Проблема
формування соціокультурної компетентності майбутніх
фахівців та їх підготовки до діяльності у сучасних соціально-економічних
умовах є досить актуальною.
Значна кількість фахівців у своїх працях зверталися до питання
формування соціокультурної компетентності, зокрема, варто відзначити
М.А. Аріяна, Є.М. Верещагіна, І.А. Воробйова, М.Б.Євтух, І.О. Зимню,
В.Г. Костомарова, О.О. Леонтьєва, В.Г.Редька, Н.В. Саєнка, В.В. Сафонову,
Л.М. Смелякова, В.М. Топалова, Д. Брауна, Р. Ладо та інших. Проте дане
питання не є достатньо вивченим у науковій літературі і потребує
подальшого розгляду.
Метою дослідження є визначення особливостей формування
соціокультурних компетенцій майбутніх фахівців та їх основних складових.
Соціокультурна компетенція - це вміння і готовність застосовувати
сукупність соціолінгвістичних, лінгвокраїнознавчих, країнознавчих та
міжкультурних знань для досягнення порозуміння між особами або групами,
які є представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах
соціокультурного контексту однієї із сторін. Слід зауважити, що ця
компетенція насамперед сприяє розумінню спільного й відмінного між
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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) [2, с. 112].
Виділяють нaступні компоненти соціокультурної компетентності, як
лінгвокрaїнознaвчий, соціолінгвістичний, соціaльно-психологічний тa
культурологічний. Тaкож існує думкa, що у структурному плaні
соціокультурнa компетентність включaє зaгaльнокультурну, крaїнознaвчомaркіровaну, культурознaвчу, соціолінгвістичну тa соціaльну компетенції
людини [1, с.147].
Проте нaйбільш поширеним є підхід, згідно якого виділяють чотири
основні склaдові соціокультурної компетенції, a сaме:
- зaгaльнокультурнa компетенція – певний життєвий досвід, кaртинa світу
людини, яку склaдaє сумa зaгaльнопоширених знaнь тa уявлень нaроду
крaїни, що сформувaлaся протягом бaгaтьох століть і об’єднує
універсaльні (зaгaльнолюдські) елементи культури тa вміння
використовувaти тaкі знaння;
- крaїнознaвчa компетенція ‒ знaння про нaрод-носія мови, нaціонaльний
хaрaктер, суспільно-держaвний устрій, здобутки у гaлузі освіти, культури,
особливості побуту, трaдиції, звичaї;
- лінгвокрaїнознaвчa компетенція ‒ здaтність сприймaти мову в її
культуроносній функції, з нaціонaльно-культурними особливостями.
Включaє знaння мовних одиниць, у тому числі з нaціонaльно-культурним
компонентом семaнтики, і вміння використовувaти їх відповідно до
соціaльно-мовленнєвих ситуaцій;
- соціолінгвістичнa компетенція ‒ знaння особливостей нaціонaльного
мовленнєвого етикету і невербaльної поведінки тa нaвички врaхувaння їх у
реaльних життєвих ситуaціях, здaтність оргaнізовувaти мовленнєве
спілкувaння відповідно до комунікaтивної ситуaції, соціaльних норм
поведінки тa соціaльного стaтусу учaсників комунікaції.
Перелічені елементи соціокультурної компетенції взaємопов'язaні через
культурний тa соціaльний контекст, тому оволодіння ними мaє відбувaтися
комплексно. Якщо контекст культури передбaчaє знaння реaлій, зaгaльних
для всього нaроду-носія, то соціaльний контекст – це знaння конкретних
соціaльних умов спілкувaння, прийнятих у крaїні, мовa якої вивчaється.
Відтaк соціокультурнa компетенція є вмінням людини усвідомлено
врaховувaти знaння соціaльного і культурного контекстів крaїни у процесі
іншомовного спілкувaння [3, с. 166].
Однією з важливих умов процесу формувaння соціокультурної
компетенції є зaбезпечення студентів не тільки знaннями, aле й формувaння в
них відповідних умінь і нaвичок використовувaти нaбуті знaння у прaктичній
діяльності.
437

Формування соціокультурної компетенції майбутніх фахівців включає
наступне:
1) формування та розвиток соціокультурної компетенції передбачає
комплексне оволодіння студентами країнознавчою, лінгвокраїнознавчою та
соціолінгвістичною компетенціями;
2) навчання буде відбуватися на основі доцільно відібраного матеріалу з
використанням системного підходу до процесу формування соціокультурної
компетенції;
3) у навчальному процесі повинні широко використовуватись
комунікативні ситуації як пріоритетні засоби формування соціокультурної
компетенції у різних формах спілкування;
4) ефективне формування соціокультурної компетенції буде можливе у
разі використання спеціально підготовленого курсу, до змісту якого входять
спеціально відібрані тематичні тексти та вправи і завдання до них, також
ілюстративний аудіовізуальний матеріал.
Отже, основними складовими частинами соціокультурної компетенції є
загальнокультурна, лінгвокраїнознавча, країнознавча та соціолінгвістична
компетенції. Якщо перераховані складові сформовані на належному рівні, то
це дає змогу майбутньому фахівцеві легко орієнтуватися в іншомовному
середовищі, швидко адаптуватися до нього та конструктивно вирішувати
перешкоди, які виникатимуть у процесі міжкультурної комунікації.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ
Сучасний діловий світ розділений на безліч країн і національностей.
Глобалізація буквально зруйнувала штучно створений людьми кордон у
сфері бізнесу. Партнерські угоди і транснаціональні корпорації і компанії з
різних країн світу – прямий доказ того. Але існує межа, саме її зовсім нелегко
подолати дуже багатьом – це мовний бар'єр. Вже довгі роки для ведення
справ і швидкого вирішення професійних і комунікативних завдань,
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обов'язково потрібно повне взаєморозуміння сторін, і для цих цілей активно
використовується англійська мова, тим не менш, англійською мовою
володіють не всі народи. Дана проблема постала досить гостро, внаслідок
відсутності швидкого і якісного технічного перекладу з англійської мови,
знання мови при ділових переговорах.
Багато людей практично повністю покладаються на сучасну науку і
техніку, довіряючи переклад комп'ютерним програмам. Нескладно знайти
необхідну програму перекладача і скористатися нею онлайн, але цей спосіб
ненадійний, і не підходить для складного технічного перекладу з англійської
мови. Навіть найкраща комп'ютерна програма не здатна адекватно здійснити
серйозний технічний переклад з англійської.
На сьогоднішній день машинний переклад – це цілий спектр технологій,
що швидко розвиваються і мають широке поле застосування. Проте, існують
окремі види перекладацької діяльності, використання машинного перекладу
у яких не є ефективним або доцільним [1].
Електронні перекладачі насправді ніякі не перекладачі, а максимум,
інтерактивні словники, що грають при перекладі допоміжну роль. Вони
ніколи не зможуть нормально перекладати, тому що для цього треба мати не
тільки інтелект, але ще й асоціативне мислення: потрібно вміти вибрати
вірний варіант перекладу на підставі життєвого досвіду, асоціацій, а іноді
навіть і емоцій.
Однак зазначена вище проблема вибору адекватного перекладу слова —
лише верхівка айсберга. Наприклад, абсолютно неможливою для
електронного перекладача є проблема передачі художньої атмосфери
оригіналу, його авторського стилю, емоційного забарвлення і інших
характеристик, які сприймаються і обробляються тільки людською
свідомістю [2].
Іншим не підйомним завданням для таких перекладачів є передача гри
слів, особливо якщо ця гра слів – фразеологізми. Електронний перекладач
зможе впоратися з нею тільки в тому випадку, якщо вона має повний аналог
в мові перекладу, що буває вкрай рідко.
Переклад, зроблений комп’ютером, поки що далеко не ідеальний, але
текст,отриманий в результаті роботи електронного перекладача, дозволяє в
більшості випадків зрозуміти суть документа, який перекладався. Далі цей
документ можна корегувати, маючи базові знання іноземної мови та добре
орієнтуючись в предметній галузі, до якої належить інформація, що
перекладається [3].
Перевагами використання машинного перекладу є:
1) швидкість – за короткий термін можна отримати переклад
великого тексту;
2) доступ до послуги – програма-перекладач завжди знаходиться під
рукою;
3) конфіденційність – введена інформація не пошириться.
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До недоліків такого виду перекладу можна віднести те, що :
1) у ньому не враховуються правила граматики, мовні прийоми;
2) збільшено кількість помилок і варіанти перекладу бувають
неправильними;
3) вибране значення слова може не підходити по контексту;
4) якщо у словниковій базі відсутнє якесь слово, то воно не
перекладається.
Можна зробити висновок про те, що машинний переклад являє собою
складну задачу, яку ще потрібно вирішити. Якщо людина-перекладач, що
здійснює переклад, виходить з того, яку думку потрібно донести до читача,
то навчити цьому програму вельми проблематично. Однак прогрес не стоїть
на місці, створюються все нові програми, які спрощують процес перекладу,
потрібно лише знати їх переваги і недоліки.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
На сучасному етапі розвитку суспільства, в час глобалізації усіх сфер
суспільних відносин відбувається підвищення уваги до вивчення іноземної
мови, і проблема мотивації у вивченні іноземної мови стає досить
актуальною. Процес глобалізації означає, що все більшого значення набуває
роль особистих контактів людей, а відповідно, і вербальної комунікації, у
тому числі й міжнаціональної, яка потребує знання іноземної мови. Тому, на
особливу увагу заслуговує питання підвищення мотивації у вивченні
іноземної мови.
Проблема мотивації студентів до вивчення іноземної мови у вищих
навчальних закладів є надзвичайно актуальною та стала предметом глибокої
зацікавленості як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед них:
Ж. Бернард, Р. Шмідт, Є. Ільїн, С. Каверін, М. Яцишин, І. Некоз, Т. Чаусова,
А. Маркова, Б. Сосновський та ін.
Метою даного дослiдження є обґрунтування
проблеми мотивації в
процесі вивчення iноземної мови студентами.
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Управління мотивацією під час вивчення іноземної мови є однією з
головних проблем методики викладання. В умовах сьогодення актуальність
вивчення іноземної мови не підлягає сумніву, оскільки нова політична
обстановка, розширення міжнародного співробітництва і міжнародних
контактів, проведення у вищих навчальних закладах конференцій за участю
іноземців вимагають від студентів більш глибокого знання іноземної мови [3,
с. 54].
Визначаючи провідну роль мотивації у вивченні іноземної мови,
викладачу слід чітко уявляти способи її формування. Cучасні українські
дослідники проблем мотивації студентів основними критеріями її
формування вважають наявність пізнавальних мотивів і цілей, наявність
позитивних емоцій, які викликають інтерес до навчання, уміння і бажання
вчитися, застосовувати здобуті знання на практиці. Викладачу важливо знати
мотиви, що лежать в основі діяльності майбутніх фахівців, і вміти
підтримувати позитивну мотивацію навчання на досить високому рівні.
Цього можна досягти завдяки доцільній організації занять, у процесі яких
максимально враховуються інтереси студентів, їх мотиви навчання
(пізнавальні, професійні та ін.).
Під час вивчення іноземної мови виникають певні проблеми, що
зумовлені наступними чинниками:
1) у непрофільному ВНЗ студенти роблять акцент на фахових
дисциплінах, до яких іноземна мова не належить. При вивченні ж іноземної
мови, як і інших непрофільних дисциплін, у більшості студентів присутня
виключно зовнішня мотивація (тобто, студенти вивчають її лише для того,
щоб отримати кращу оцінку на іспиті, а не через особисту зацікавленість у
самій дисципліні);
2) у немовних ВНЗ, як правило, в одній групі навчаються студенти з
різним рівнем володіння іноземною мовою (від сильного до слабкого), з
різними здібностями до даної дисципліни, що також впливає на їх
мотивацію, внаслідок чого викладачу буває тяжко визначити оптимальне
навантаження на кожну тему, кожне заняття, так щоб цікаво було як сильним
студентам, так і середнім, і слабким;
3) обмежена кількість годин, що виділяється на дисципліну «Іноземна
мова» у немовному ВНЗ не дозволяє опанувати її на належному,
професійному рівні [1, с. 94].
Слід зазначити, що протягом періоду навчання ставлення студентів до
різних видів мовленнєвої діяльності може змінюватися як у позитивному, так
і у негативному напрямку. Одноманітність у стилі викладання, нецікаві
навчально-виховні комплекси, переважне виконання некомунікативних вправ
послаблює позитивні емоції та перетворює студента на пасивного
співучасника навчального процесу, що сприяє зниженню мотивації.
Результати рівня успішності також впливають на вмотивованість
навчальної діяльності студентів: чим вище рівень успішності, тим глибше у
підсвідомості студента формується позитивна установка до вивчення
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іноземної мови; чим нижче успішність – тим більш негативне комунікативне
ставлення створює психологічні перешкоди та бар’єри в процесі навчання.
Оптимізація організації мовленнєвої діяльності передбачає врахування
типів мотивації: зовнішньої та внутрішньої.
Зовнішні мотиви не пов’язані зі змістом навчального матеріалу. До них
відносяться як позитивні (власне почуття обов’язку, 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, безпосередньо пов’язані зі змістом
навчального матеріалу – цікавість навчального матеріалу, тематика, зміст чи
форма подачі.
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.
Професіоналізм викладача досить часто також є мотивуючим
механізмом у вивченні майбутніми фахівцями іноземної мови. Він
передбачає високий рівень знання своєї дисципліни, психологічну
спрямованість на педагогічну діяльність, досконале володіння педагогічними
технологіями, уміння виявляти та ефективно використовувати здібності та
індивідуальні особливості студента. Для ефективності педагогічної
діяльності велике значення мають педагогічні здібності викладача. Здібності
– це індивідуальні особливості викладача, від яких значною мірою залежить
характер і якість знань, навичок, умінь, що формуються, а також успішність
виконання тієї чи іншої педагогічної діяльності [2, с. 433].
Формування повноцінних мотивів навчальної діяльності багато в чому
залежать від взаємин між викладачем та студентом, які регулюються
педагогічним тактом викладача. Ніщо в роботі викладача не повинно
викликати у студента сумніву і упередження. Справжній викладач кожним
своїм словом і дією має переконувати їх у своїй щирості, доброзичливості і
справедливості. В свою чергу, коли студентів запитують про те, що їм
подобається в улюблених для них викладачах, крім вмінь та знань
підкреслюють такі риси їх особистості, як чуйність, сердечність, уважність
до запитів та їх власних інтересів. Тільки за цих умов можна виховати
позитивні мотиви до навчання. Поведінка викладача, його моральне обличчя
– все це важливі фактори виховання позитивного мотиву навчання.
Таким чином, правильне управління мотивацією суттєво підвищить
ефективність навчання, створить позитивні емоції від пізнання нового.
Найвагомішою складовою у формуванні позитивних мотивів є особистість
викладача, який зможе сформувати мотивацію у студентів такими способами
і методами, які будуть унікальними і відрізнятимуться від інших.
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ВАЖЛИВІСТЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Вивчення іноземної мови є неможливим без інтенсивної самостійної
роботи студентів. Основною формою процесу оволодіння іноземною мовою є
практичне заняття. Тут здійснюється безпосередня організація самостійної
роботи студента, контроль з боку викладача, а також взаємоконтроль і
самоконтроль.
Формування творчої особистості та компетентного фахівця можливе
лише за умови ділового партнерства студента і викладача. Важливим засобом
досягнення цієї мети є самостійна робота студента як суб’єкта, який у
співдружності з викладачем планує, здійснює і оцінює свої власні результати.
Отже, сьогодні (в рамках Болонського процесу) потрібна не традиційна
«активізація аудиторії», коли викладач працює з усіма студентами, необхідно застосовувати такі форми роботи, які дають можливість залучати
до діяльності всіх студентів одночасно.
Основні аспекти організації самостійної роботи при вивченні іноземної
розкриті вченими: В.М. Буринським, В.М. Вергасовим, П.І. Підкасистим,
М.І. Сичовою, М.М. Солдатенком, І.М. Шимком, В.Н. Белкіна, В.І. Боднар,
З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін.
Метою даного дослiдження є обґрунтування
основних аспектів
вивчення iноземної мови студентами.
Вимоги до сучасного спеціаліста нефілологічного профілю надзвичайно
високі, але необхідно відзначити, що подібні вимоги є абсолютно
виправданими. Проте на практиці з’ясовується, що більшість студентів, які
навчаються на немовному факультеті, не тільки не готові до спілкування
іноземною мовою, але й не володіють необхідним лексичним мінімумом, не
знають елементарних правил граматики. Досвід показує, що до вищих
навчальних закладів вступають випускники шкіл, які практично не володіють
розмовним рівнем іноземної мови. Тому перед викладачами стоїть важливе
завдання – викликати інтерес до іноземної мови у студентів.
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Головним
у
навчанні
кожної
людини
є
систематичне
самостійне оволодіння новими знаннями. Такий вид роботи враховує як
індивідуальні можливості і особливості студента, так і його потреби,
дозволяє широко реагувати на зміни в різних областях діяльності, надавати
знання
з
тих
розділів і питань, які є актуальними в наш час. Крім того, самостійна робота
не тільки дає можливість отримати нові знання, а й дозволяє
оволодіти технологіями їх отримання.
Згідно принципів Болонського процесу організація освіти у вищій школі
ґрунтується на тому, що значна частина навчального матеріалу,
яким необхідно володіти студентам, відводиться на самостійне опрацювання.
Тому використання продуктивних та ефективних інновацій у підготовці
фахівця є сучасним та актуальним [1, 105]. Самостійна робота є зараз
невід’ємною і чи не найголовнішою формою організації навчальної
діяльності в закладах вищої освіти. Слід наголосити, що саме ті знання, які
студент отримує самостійно, через особистий досвід, діяльність, є найбільш
цінними і міцними. Сучасний процес підготовки фахівців вимагає від
майбутніх спеціалістів умінь самостійно здобувати знання, постійно
покращувати свій освітній рівень, відповідно застосовувати ці знання
у своїй практичній діяльності, самостійно й активно діяти у будь-якій
ситуації, бути обізнаним з досвідом вітчизняних та зарубіжних фахівців.
Основні функції самостійної роботи студентів включають: пізнавальну,
самостійну, прогностичну та коригуючи роботу. Пізнавальна функція
визначається засвоєнням систематизованих знань з іноземної мови.
Самостійна робота сприяє формуванню вмінь і навиків, самостійного їх
оновлення і творчого застосування. Прогностична – розвиває вміння
студента передбачати й оцінювати результат виконаного самостійного
завдання. Коригуюча функція визначається вмінням вчасно коригувати свою
діяльність. Крім того, самостійна робота має виховну функцію: вона формує
самостійність не тільки як сукупність вмінь та навичок, але й як рису
характеру, яка відіграє суттєву роль у формуванні особистості сучасного
спеціаліста вищої кваліфікації.
Самостійна робота виконує також інформаційну функцію. Тому
використання комп’ютерних технологій для самостійної роботи – важлива
складова ефективності навчання іноземної мови. Комп’ютеризація розвиває
додаткові можливості використання інформаційних технологій та становить
важливу складову навчального процесу, є елементом інформаційної
структури кожного навчального закладу, а якщо враховувати доступ до
Інтернет-ресурсу, то й елемент глобального інформаціойного середовища.
Використання сучасних інформаційних технологій, може дати студентам, які
вивчають іноземну мову, необхідну базову підготовку для грамотного
використання отриманих знань [3, с. 7].
Основними завданнями, які постають перед викладачем під час
організації самостійної роботи студентів, є індивідуальний підхід до кожного
студента, систематичність, розвиваючий характер та зацікавленість студентів
процесом навчання. Ефективним є навчання, коли викладач постійно
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контролює самостійну роботу студентів, особливо тих, які мають низький
рівень знань з іноземної мови. Управління процесом навчання здійснюється
студентом і паралельно викладачем.
Вирізняють такі основні види самостійної роботи студентів при вивченні
іноземної мови:
1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних
джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних
записів та ін.
2. Поглиблене вивчення програмного матеріалу: підготовка до
контрольних, практичних робіт; підготовка до модульного контролю та
іспитів з іноземної мови; виконання типових вправ на аудіювання, на
розвиток лексичних навичок, на розвиток навичок діалогічного та
монологічного мовлення.
3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: підготовка
домашнього читання; участь у ділових іграх; участь у розгляді навчальних
проблемних ситуацій; підготовка рефератів, доповідей, інформацій з заданої
тематики та ін.
4. Слухання лекцій, комунікативний підхід до участі у практичних
заняттях.
5. Робота з основною та рекомендованою літературою та ін. [2, с. 53].
Самостійна робота може бути правильно організована лише за
умов, якщо вона дійсно є органічною
частиною
системи
навчання студентів у вищійшколі. Аналіз численних вправ, які виконуються
ними під час аудиторної роботи, а
також
спостереження
за
пізнавальною діяльністю студентів переконали нас у тому, що є реальна
можливість
винести
за
рамки навчального часу
частину
програмового матеріалу з іноземної мови, самостійне опрацювання якого
сприятиме
активізації мовленнєвої
практики
майбутніх
фахівців, закріпленню їх знань і вмінь оформлювати власні думки за грамати
чними нормами цієї мови.
Таким чином, самостійна робота студентів – невід’ємна частина
навчального процесу у вищій школі, що сприяє поглибленню й розширенню
знань іноземної мови, посиленню інтересу до пізнавальної діяльності,
формуванню творчої особистості спеціаліста, здатного до саморозвитку,
самовдосконалення та самоосвіти.
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2.Кустовський С. Самостійна робота студентів економічних
спеціальностей у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / С. Кустовський
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ДІАЛОГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ
В умовах розвитку сучасного суспільства, де нерідко трапляються
непорозуміння чи й навіть конфлікти на підґрунті культурних непорозумінь,
все більшого значення приділяють встановленню та підтриманні діалогу
культур, а саме цілісності та взаємозв’язкам, відкритості й прозорості,
толерантності у сприйнятті інших культур та народів.
У нинішньому часі динамізується спілкування людей, які належать до
різних національних та лінгвокультурних спільнот. Це потребує вміння
досконало висловлюватися й уважно чути, розуміти специфічні смисли, які
виражають та інтерпретують учасники міжкультурної комунікації. Отже,
міжкультурна комунікація - це процес взаємного зв'язку і взаємодії
представників різних культур [2]. Це специфічна суб'єктна взаємодія, у якій
відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями і навичками носіїв
різних типів культур.
На сьогоднішній день вже існує стала сформована картина культурного
життя людства, яка складалася у результаті функціонування та взаємодії
культур як соціальних явищ, у процесі соціального відбору, збереження своєї
унікальності, цілісності, з однієї сторони, а з іншої – як результат
саморозвитку культури, так і в ході міжкультурного діалогу, запозичень,
взаємопроникнення та взаємозбагачення. Все це породило різноманіття
культур, що саме по собі є важливим чинником життя сучасної людини.
Питання культурної самобутності людини, її місця у діалозі культур набирає
фундаментального значення.
Тому звернення до міжкультурної комунікації як домінантної реалії
сучасного світу є актуальною проблемою сьогодення і потребує з’ясування
низки питань, пов’язаних із загальнотеоретичними аспектами, а саме через
розкриття змісту міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур.
Уся історія людства – це діалог, який є умовою взаєморозуміння
людей. Взаємодія культур, їх діалог – це основа для розвитку міжетнічних,
міжнаціональних стосунків. Діалог припускає активну взаємодію
рівноправних суб’єктів. Взаємодія культур і цивілізацій припускає загальні
культурні цінності . Тому, діалог – це специфічна форма ставлення людини
до світу як спосіб світорозуміння та світосприйняття, в якому має місце
прагнення до пізнання іншої людини, до самопізнання. Як відомо,
діалогічність природно притаманна людині на всіх етапах її еволюції. «Жити,
– як вважає М. Бахтін, – значить брати участь в діалозі: запитувати, розуміти,
відповідати, погоджуватися, заперечувати. У діалозі людина бере участь сама
і всім своїм життям, вкладаючи себе в слово. Кожна душа і кожне життя
вливається у незавершений діалог» [1].
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Розширення меж політичних, економічних, культурних зв’язків між
державами піднімає питання про культурну самобутність і культурні
відмінності різних народів. Зі збільшенням міждержавних та міжкультурних
відносин з особливою гостротою постає питання про конструктивну
міжкультурну взаємодію або культурний діалог, зростає значення та роль
уміння визначати культурні особливості народів, поважати їх та певним
чином знаходити «спільну мову».
Міжкультурний діалог є однією з основних форм взаємодії культур в
загальному форматі міжкультурної комунікації. Ідея діалогу культур бере
свій початок у працях Бахтіна М. М. та набуває важливого значення в
гуманітарних науках. Міжкультурний діалог – це особливий вид
безпосередніх відносин і зв’язків, що встановлюються між двома або
декількома культурами, а також тих впливів, взаємних змін, які
проявляються в ході цих відносин. Вирішальне значення в процесах взаємодії
культур набуває зміна станів, якостей, сфер діяльності, цінностей тієї чи
іншої культури, породження нових форм культурної активності, духовних
орієнтирів і ознак способу життя людей під впливом зовнішніх імпульсів.
Процес міжкультурного діалогу, як правило, є довготривалим явищем (не
менш декількох десятиліть).
Міжкультурний діалог – не лише гарантія соціальної злагоди, але й
джерело соціальної активності – звичайно, за умови його плекання. Тому не
менш важливим чинником міжкультурного діалогу є уникнення таких явищ
як: культурна зарозумілість і самозакоханість, зневага або заздрість до інших
культур, стереотипне сприйняття себе та інших, небажання змінюватись і
подвійні стандарти у ставленні до себе та інших.
Рада Європи визначила мету міжкультурного діалогу:
⎯ ділитися баченням світу, розуміти та вчитися у тих, хто бачить світ
інакше ніж ми;
⎯ визначати спільне та відмінне між різними культурними традиціями та
способами сприйняття;
⎯ досягати консенсусу, не вирішувати спори шляхом насилля;
⎯ допомагати управляти культурними відмінностями демократичним
способом, роблячи необхідні коригування усіх типів існуючих
соціальних та політичних механізмів;
⎯ наводити мости між тими хто бачить у відмінностях загрозу, або
способи збагачення;
⎯ розвивати нові проекти та обмінюватись найкращими практичними
навиками в області міжкультурного діалогу, демократичного
керування соціальним різноманіттям та сприяння соціальній
згуртованості [5].
Принцип діалогу, що використовується в міжкультурній комунікації,
означає пошану і визнання усіх культур. Сучасні американські дослідники К.
Сітарам і Р. Когделл пропонують практичні рекомендації, що допомагають
формуванню терплячого відношення до представників інших культур. Ці
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рекомендації можна назвати кодексом міжкультурного взаєморозуміння.
Тобто, найголовніше – людина не повина судити про цінності, переконання і
звичаї інших культур з точки зору власних і виходити з переваги однієї
культури над іншою.
Міжкультурна комунікація може розглядатися в діалозі культур у різних
аспектах: за певних умов може ототожнюватися зі змістом поняття «діалог
культур» як чинник соціальної комунікації; може бути соціокультурним
механізмом стабілізації культурної комунікації, орієнтованої на активізацію
інтегративних процесів духовного і матеріального життя суспільства.
Своєрідним типом міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур
є викладання іноземних мов, де культурна взаємодія представників різних
лінгвокультурних спільнот може бути як безпосередньою (прямі контакти),
так і опосередкованою (робота з текстом, твором як абстрактною моделлю
іншої культури), може будуватися також на внутрішньому діалогові
свідомості і мислення людини з уявним світом та іншими людьми
(наприклад, ідентифікація себе з образами художніх творів).
Отже, міжкультурний діалог являє найдемократичнішу форму
організації рівноправних відносин, метою яких є пошук істини на основі
толерантності, взаємовпливу і взаємозбагачення, результатом чого є
консолідація суспільства. Важливим є те, що людство поступово усвідомлює
та реалізує на практиці принцип важливості й необхідності рівноправного
міжкультурного діалогу на основі традиційних цінностей, що склалися
історично
та
сучасного
філософсько-світоглядного
обґрунтування
необхідності збереження культурної самобутності і взаємозв’язку
культурного розмаїття. Тому міжкультурний діалог як комплекс послідовних
дій та спонтанних емоцій на ґрунті моральних установок потребує
подальшого теоретичного обґрунтування, пошуку нових форм і інноваційних
концепцій, необхідних для формування нового культурного суспільства.
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ 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 необхідність розвитку
міжкультурної комунікації набуває надзвичайної актуальності.
Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації передбачає
спілкування між носіями різних мов і різних культур. Співставлення мов і
культур є не тільки загальне та універсальне, але й специфічне, національне
та 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].
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, усвідомлення нею потреби у
міжнародному співробітництві. 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
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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 та 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 та види ” [3, с.437].
Винятково важлива роль у професійній діяльності фахівця належить
насамперед спілкуванню. Спілкування – це комунікативний вид людської
діяльності, що є 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.
Формування культури поведінки потребує чіткого усвідомлення змісту
та шляхів вироблення у людині 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
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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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КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У будь-якій 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. Сьогодні
роботодавці не мотивовані стосовно працевлаштування молоді, не створені
умови для молодіжного підприємництва та самозайнятості. Випускники ВНЗ
зустрічаються з низкою проблем на ринку праці, із гарантіями, які
законодавчо закріплені, але, на жаль, на практиці майже не реалізуються.
Вони відчувають себе незахищеними, їм важко адаптуватись до нових умов
суспільного життя. Актуальність даної проблеми полягає в тому, що сучасна
молодь не володіє аспектами професійної самореалізації в умовах ринкової
економіки. Завдання базується саме на дослідженні всіх передумов та
аспектів.
Дослідження життєвих планів молоді, їхніх уподобань і пріоритетів є
одним із засобів покращення наукової організації профорієнтаційної роботи,
підвищення її ефективності. Ще під час навчання в школі, учні мають чітко
визначитись із професійним вибором. Що може бути кращим для
професійного становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної
значущості від результатів своєї праці.
Професійне самовизначення особистості можна розглядати як складний
соціально-психологічний феномен, що пов’язаний із розв’язанням важливих
проблем і ситуацій щодо вдалого вибору професії та подальшого
професійного
саморозвитку.
Також
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 (навчання у вищій школі) та вдосконалення
фахового зростання в процесі виконання професійних ролей і обов'язків, що є
невід'ємним атрибутом розкриття і здійснення особистісного професійного
потенціалу.
В контексті професійної орієнтації слід звернути увагу на поняття
«професійне самовизначення». Визначення
сутності професійного
самовизначення посідає важливе місце в творчих доробках представників
різних напрямів науки. У психологічній літературі є чимало напрацювань з
теорії професійного самовизначення. Можна
згадати, наприклад,
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дослідження
Є.О.
Клімова,
Л.І.
Божович,
С.Л.
Рубінштейна,
М.С. Пряжникова, Є.І. Головахи. Саме ці дослідники роблять акцент на
особистісних аспектах професійного самовизначення. Так, Клімов визначає
професійне самовизначення як діяльність людини, яка набуває того чи
іншого змісту в залежності від етапу її розвитку як суб'єкта праці.
Є. І. Головаха розглядає професійне самовизначення в контексті із
життєвими перспективами, планами особистості. М.С. Пряжников, сутністю
професійного самовизначення вважає самостійне і усвідомлене знаходження
смислів роботи, що виконується, і всієї життєдіяльності в конкретній
соціально-економічній ситуації.
Дослідження життєвих планів молоді, їхніх уподобань і пріоритетів є
одним із засобів поліпшення наукової організації профорієнтаційної роботи,
підвищення її ефективності. К.М. Варнавських виділяє такі проблеми
професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових
перетворень :
•
слабка інформованість молоді зі світом професій. Привабливими для
неї є професії переважно інтелектуальної праці, які вимагають вищої освіти:
юрист, економіст, програміст, перекладач, лікар, інженер, вчитель. Певну
популярність мають професії, за якими можна працювати в багатьох галузях
господарства: бухгалтер, кухар, водій та інші;
•
головними мотивами професійного самовизначення є висока заробітна
плата, стабільність; мало цікавить випускників можливість розкриття і
застосування своїх здібностей, результати роботи;
•
існує дисбаланс між професійними намірами молоді і попитом на
ринку праці (практично вона не обирає класичних професій у промисловості,
будівництві, сільському господарстві, сфері культури.
Аналізуючи сучасні соціально-економічні зміни у суспільстві, можна
стверджувати про необхідність внесення і певних змін у визначення системи
професійних цілей і мотивів щодо вибору певного виду професії.
Необхідність виживання людини в нових умовах примушує її часом навіть
відмовлятися від свого покликання і вибрати таку професію, оволодіння
якою забезпечить більш високі матеріальні можливості. Інакше кажучи, існує
сильна мотивація до оволодіння «прибутковою» професією, але як правило,
для цього не завжди існують потрібні особистісні якості. Існує також
протиріччя між мотивацією вибору професії, особистісною професійною
підготовкою та її відповідністю сучасним вимогам і потребам працедавців.
Тому, виділяють передумови для успішного професійного самовизначення:
• аналіз реальних потреб ринку праці;
• аналіз результатів особистісних характеристик та загальної самооцінки
майбутніх фахівців;
• ознайомлення із особливостями сучасного світу професій;
• аналіз вимог, які пред’являє та чи інша професія до стану здоров’я,
психофізіологічних властивостей і психологічних якостей людини;
• встановлення професійно-освітніх можливостей особистості;
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• планування перспектив професійного зростання, кар’єри, підвищення
кваліфікації;
• ознайомлення із професійними протипоказаннями та обмеженнями за
віком і статтю.
В результаті дослідження можна дійти висновку, що сучасній молоді
потрібно звертати увагу на головні аспекти та передумови для успішного
працевлаштування.
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PROSPECTS OF ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS
Accounting for current development of both domestic and global economy is
characterized by numerous processes of transformation. There is a growing need
for new quality and universality of global language of business. The development
of concepts, rules and regulations of accounting information in the financial
statements, recognized by many international organizations, is a visionary step of
economic community, which is important globally and solves the problem of
limited resources. With the help of International Financial Reporting Standards it is
possible to provide financial data of companies’ performance that are
understandable to interested users regardless of their nationality and territorial
remoteness of entity.
Globalization expands the possibilities of certain countries on the use and
optimal combination of different resources, their full participation in the
international division of labor. The global processes significantly exacerbate the
competition, which leads to the manipulation of huge financial and investment
resources, which is a real threat to countries with average income [1, p. 37].
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The development of Accounting gradually moves from national to
international. That is why accounting will change according to the interests and
needs of investors, who mostly act as global external users of information.
Despite the radically opposing rules of doing business in different countries
which are due to different legal, political, social aspects, share of "shadow" of
capital and honesty paying taxes the information system should carry out an
accurate diagnosis of important sectors of the national economy for providing
food, environmental and energy security of the world.
International competitiveness of our economy is determined by such factors:
the ability to withstand the current competition in the markets of goods and
services; adaptation to constantly changing external conditions; its stability and
ability to self-development; its general economic competitiveness, export,
scientific and technical potential.
Today there is an imbalance in matters of reporting. Various forms of
reporting are subject to the construction of various government departments. In this
regard, there is no single unified mechanism and unsystematic disclosure of
financial and economic activity at the state level [2, p. 98].
As a result, the regulation of industrial maintenance of (management)
accounting is not anticipated by the current legislation of Ukraine and
International accounting standards and financial reporting. It is the case of the
enterprise itself for which the correct informative reporting is the key to the
effective functioning of the control system. Accounting and management
accounting are linked together by objects, methods, source documents, so it is
impossible to delimit them on a specific enterprise.
Management accounting in the modern scientific and practical interpretation
is a separate element management activities, which basically uses the information
of internally economic accounting and indicators of financial reporting in general.
Underestimating the role of management accounting leads to inefficient use of
material, labor, intellectual, informational and financial resources, complicates the
process of strategic decision making, which in turn creates a gap between the
enterprise and the environment. For effective performance of management
accounting it is necessary to develop regulatory documents that will define the
basic rules of accounting. In my opinion, the introduction of a package of
electronic documents, will help shorten the time of their processing, transmit
operational data on demand to users by means of global electronic network and
will not be prohibited by law. The validity of the use of IFRS for the purposes of
management accounting in continuous of development of technologies has
determined specific structure activities of enterprises and composition business
operations. Despite of the fact that multinational companies in fact solve problems
of the new economic and political division of the world, are on the verge of
creating a world supranational government, manage wars in the countries of the
Middle East, Latin America, existing theoretical basis of international accounting
standards should be revised taking into account the interests of national the
economies of most countries to improve social and environmental standards for all
mankind. [3, p. 27].
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The way of improving accounting which is based on the integrity, consistency
and effectiveness – to preserve the conceptual frameworks within the current legal
framework.
The prerequisite for the further development of accounting are above:
1. refinement and compliance in the state of active development of various
accounting systems conceptual framework and methodological basis of
accounting;
2. standardization of methods for determining the accounting data and indicators
of financial reporting, accounting terminology using international practice of
standardization;
3. harmonization based on international financial reporting standards and taking
into account local needs and capacities methods of accounting business and nonbusiness activities (companies, financial institutions, public sector bodies);
4. continuous professional education, implementation program certification of
accountants and auditors with the provision taken for general public conditions and
appropriate level of assessment [4, p. 56].
For effective implementation of the proposed approaches should be brought
into conformity with the world standards system of financial control, accounting
and reporting, to eliminate contradictions in the tax and accounting legislation at
both enterprises and in the context of the financial activities of state and local
governments.
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КУЛЬТУРА МОВИ І СПІЛКУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
Культура мови і спілкування мають, важливе значення в розвитку і
становленні людини як особистості. Мова є не тільки засобом спілкування і
вираження думки, а й акумуляції цінностей культури. Одним з
найважливіших показників рівня культури людини, її мислення, інтелекту є
його мова. Добре розвинена мова служить одним з найважливіших засобів
активної діяльності людини в сучасному суспільстві.
Мова - спосіб пізнання дійсності. З одного боку, багатство мови у
великій мірі залежить від збагачення людини новими уявленнями і
поняттями, з іншого - добре володіння мовою, мовою сприяє успішному
пізнання складних зв'язків у природі і в житті суспільства. У житті сучасної
людини мовна діяльність займає особливо важливе місце, без неї немислимі
ні оволодіння професійними знаннями, ні загальнокультурний розвиток.
Уміння вести діалог стає однією з основних характеристик особистості як
соціального феномена.
Соціальне становлення особистості як продукту природи і суспільства
відбувається в суспільному оточенні, що зумовлює прагнення кожної людини
до спілкування, основним засобом якого є мова. Дж.Дьюї акцентував увагу
на тому, що первинним мотивом для мови й мовлення є вплив, перш за все,
на діяльність інших людей, а по-друге – на формування соціальних стосунків
з ними [1, с.141].
Формування особистості – це, як правило, початковий етап становлення
особистісних властивостей людини. Особистісний ріст обумовлений
безліччю зовнішніх і внутрішніх факторів.
Отже, людина як особистість характеризується:
1) самосвідомістю (основа формування розумової активності і
самостійності особистості, пізнання себе і пошук сенсу життя);
2) активністю (прагнення вийти за межі реалізованих можливостей);
3) спрямованістю (стійкою системою мотивів: потреб, інтересів, ідеалів,
переконань і т.д.);
4) здібностями (властивості і якості, що забезпечують успішність у
виконанні визначеної діяльності);
5) характером (сукупність стійких індивідуальних якостей людини, що
зумовлює типові для неї способи поведінки й емоційного реагування) [2, с.
105 - 109].
Роль спілкування у формуванні особистості величезна. Мовне
спілкування у всіх його формах і жанрах дозволяє людині в готовому вигляді
отримувати соціальний досвід, осмислений і систематизований попередніми
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поколіннями.
У
спілкуванні
відбувається
оволодіння
духовної,
інтелектуальної та матеріальної культурою, пізнання людиною світу і самого
себе, а в результаті цього - соціалізація особистості і коректування поведінки
людини.
Оскільки за самою своєю сутністю людська культура є
інтерсуб’єктивною, то будь-який її прояв може бути розглянутий як культура
спілкування. Для того, щоб спільно з іншими розв’язувати проблеми, людині
потрібно володіти різноманітними способами й засобами спілкування, знати
етичні та психологічні правила їх застосування в процесі міжособистісній
взаємодії. У такому випадку слід враховувати відмінності між людьми, тому
що успішна ділова взаємодія неможлива без творчого підходу до кожної
ситуації та потребує добору відповідних вербальних конструкцій та
невербальних сигналів, що їх супроводжують. Тобто, культуру спілкування
визначає свідоме й розумне ставлення до використання всіх його сторін,
функцій та видів у єдності. Наприклад, коли взаємодіють індивіди однакових
типів особистості, то їх творча активність у спілкуванні може як
підсилюватись, так і знижуватись.
Під культурою спілкування розуміють наявні в суспільстві і в
людському житті форми плекання спілкування, а також їхню реалізацію
безпосередньо в людських стосунках. Важливим елементом культури
спілкування, який у наш час набуває особливої актуальності, вважається
етика стосунків між індивідами, суспільством і локальними спільнотами, які
це суспільство складають [3, с.358-361]. Моральний аспект культури
спілкування охоплює певні цінності, норми, звичаї, традиції та інші способи
регуляції поведінки, що визначають моральну структуру міжсуб’єктних
відносин і забезпечують їхню реалізацію. Головний показник і основна сфера
реалізації цього аспекту культури спілкування вбачається в актуальних
процесах міжсуб’єктної взаємодії та міжособистісних стосунках.
Морально-етичні аспекти культури спілкування полягають у тому, що
етика спілкування в масовій свідомості, як правило, ототожнюється з етикою
і культурою поведінки, етикетом, культурою спілкування, культурністю,
ввічливістю тощо. Тому можна з’ясувати, у чому полягають відмінності
понять “етика спілкування” і “культура спілкування”:
1) культура спілкування включає всю сукупність цінностей, якостей,
норм, поведінкових стереотипів, а етика спілкування розглядає етичний
аспект цих цінностей, якостей, норм;
2) культура спілкування, на відміну від етики спілкування, не
обмежується лише поведінковим рівнем, якісною оцінкою поведінки, вона
включає як культуру етикету, культуру поведінки, культуру мови, відчуттів,
міміки, жестів, так і психологічну культуру суб’єктів спілкування, культуру
свідомості.
Тобто культура спілкування є невід’ємною частиною культури
особистості взагалі. Іншими словами, культура спілкування особистості є
реальним втіленням культури суспільства, а формується вона в процесі
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взаємодії з культурою спілкування в межах середовища. Таким чином,
культура спілкування – це складна, історично мінлива система, що має
інтеграційний характер і виражає цілісний підхід до процесу спілкування.
Вона включає цінності, які орієнтують процес спілкування, рівень розвитку і
особливості суб’єктів спілкування, їхні здібності до взаєморозуміння, міру
опанування способів, засобів, прийомів, правил спілкування. [4]
Отже, культурою мови є - Вміння правильно говорити і писати, а також
вживати мовні засоби відповідно до цілей і умов спілкування. Правильною є
мова, яка узгоджується з нормами літературної мови (вимову, граматика,
лексика). Справжня культура мови досягається вмілим і доречним
вживанням лексики різних стилів, різноманітністю синтаксичних
конструкцій; в усному мовленні особливо багатство інтонацій. Необхідно
мати чітке уявлення про стилістичну градації мовних елементів, про їх
різному призначення.
В цілому можна зробити висновок, що особистість формується і
розвивається під впливом сукупності всіх факторів та обставин її життя і
діяльності, а також за її безпосередньої участі в цьому. Соціалізація
особистості, її становлення, становлення людини як носія соціальних
духовних і матеріальних цінностей, норм, правил, відносин, виникнення і
розвиток суб'єктності відбуваються під впливом соціальних обставин.
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POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF MONOPOLY IN THE
MODERN ECONOMY OF UKRAINE
The process of development of market economy may today be characterized
by the rapid growth, and its ideology implies for the perfect competition to
domination on the market. But we currently do not observe it since there is neither
perfect competition nor monopoly in modern economies.
Monopolization process had been studied by many domestic and foreign
scholars. The Scottish economist Adam Smith (XIX century) and a professor of
Kyiv Law Society D. Pihno (1885), for example were first to consider the issue of
monopoly, peculiarity of its appearance and the influence, which this phenomenon
exerts on the development of trade and economic activity of many different
countries [1].
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That is why it is appropriate to emphasize the significance and the relevance
of researching the process of monopoly emerging along with the economic activity
of enterprises in any country especially in Ukraine.
On the one hand, the monopoly such a state of an economy which lacks
competition, and the prices are dictated by some most influential producers. This
causes the unfair distribution of resources on the market. On the other hand,
monopoly is a concentration of production and the unity of technological
intelligent and financial resources [2]. That is, it is a unifying force which
efficiently users all the resources available and leads to rapid economic
development. The above raises a question whether the monopoly is a good or a
bad thing. It is not to easy to give a definite answer to that question.
Let us first consider the market – today it is a combination of various forms of
monopoly which means the further development of a modern economy
monopolization. So the market, where condition are fulfilled can be called a pure
monopoly. It should be noted, that the monopoly, as well as perfect competition
does not exist in practice. One of the advantages of a monopoly is that these are
mostly large companies with high efficiency and low production costs, providing
savings of social costs of production and circulation. Although Samuelson stated
that (it was the economic and social evil) the fact is that monopolies play an
important role in development of any country. All the monopolies provide for
sufficient competitive ability in the national economy [3].
Summarizing the research in this area show that the most favorable conditions
for the manifestation of negative features of a monopoly are present in the
economies with the unstable and poorly developed system of market relations.
And, conversely, in the in the developed environment its positive effects are found
more often. As in the same time monopoly can bring some benefit to society and
ask him harm, so no wonder that the state and society often wonder condemn
monopoly [4].
The conducted analysis of monopoly influence upon the social and economic
development of society demonstrates a lot of existing advantages and
disadvantages. Since the monopoly may harm and benefit the society at the same
time, it is no wonder that the state together with the society very often blame it in
vane.
Monopoly enterprises which function under conditions of strong competition
are known to have a significantly higher level of salary.
In Ukraine, for example, the salary in metal and mining industries had
exceeded 30-35% the average one and it was 50-80% higher than that in the
economy as a whole. The fact that the monopoly enterprise may appear to be more
efficient than that, functioning in the competitive sphere [5].
Monopoly is a positive phenomenon but within the reasonable limits. In other
words, under certain circumstances it has a little more advantages than
disadvantages. The achievement of market competitiveness in all the sectors of
economy requires the state to increase the level of supervision on the process of
monopolization. These are the only actions which result in high level of
development of Ukrainian economy as a whole.
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IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES FOR ECONOMISTS
The word economics comes from the Greek word «oikonomos» which means
«to manage resources of a household». As the resources are often limited
economics deals with their rational use. All economic questions arise from the
fundamental fact of scarcity. Nature does not provide all the things people want.
Since human and material resources are scarce, everybody – individuals, business
firms, and governments – needs to make choices from among the things needed or
wanted. Economics is the social science that describes and analyses choices from
among scarce resources to satisfy people’s wants and needs.
Globalization of the world economy requires professionals and specialists in
various areas to communicate effectively using foreign languages. The success is
conditional on their ability to manage language and cultural barriers, namely on the
language skills and competences with respect to their professional areas. The
process of integration of the international community, particularly in the economy,
leads to changes in the requirements that apply to professional training of modern
economists.
The actual professional capacity of an economist implies not only
professional knowledge, but also a number of social-humanities skills, which are
alternative for an economic education and fall into the category of soft skills while
forming the social-humanities competence of an expert.
The qualifying standards made by employers of economist graduates directly
refer to their ability to work in a diversified team; the possession of methods of
effective argumentation; realization of professional communication;
comprehension of professional and ethical liability; and critical analysis of
decisions, made with flexibility in a variable economic, social and political
environment. Exactly foreign language helps to make this process productive and
timely creates a professional, competitive in the global labor market [1. p. 105].
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That is why the foreign languages are now regarded as not only a tool of
professional communication but also a tool to extract professional knowledge. A
good command of the foreign languages for future economists implies the
development of additional focused professional skills, which can be:
- self-management and self-education skills that can be applied in independent
students’ work, with different sources to collect necessary information;
- general scientific skills focused on study strategies development;
- management and creative skills applicable to team-work;
- critical or lateral thinking that implies the ability to analyze the result or the
product and to find the alternative and non-standard way for problem
solving.
The professional activity of the specialist in economics includes oral and
written communication, participation in international projects, and formation of
self-work strategies that can be a tool in acquiring professional up-to-date
knowledge [2. p. 73].
Highly developed communication skills in the foreign languages enable future
economists in the economic sphere to be in demand, not just in their home country
but all over the world, because of expansion of international contacts in science
and economy. For specialists with higher education, especially economists, foreign
language is not only means of receiving information from original sources, but also
a means of professional communication. Economists have to communicate with
their foreign partners, meet with their principles, methods and techniques of work,
share experiences.
So, now no one doubts to be highly skilled specialist and properly solve
problems, facing Ukraine, you must know at least one foreign language. For these
reasons, Ukraine needs to train many more professionals who can communicate
effectively with foreigners and who are sensitive to cultural differences.
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SOME ASPECTS OF BUSINESS CULTURE IN JAPANE
When working in the global commercial environment, knowledge of the
impact of cultural differences is one of the keys to international business success.
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Regardless of the sector in which you operate – finance, technology, or computers
and consumer electronics –global cultural differences will directly impact on you
and the profitability of your business. Business culture is related to behaviour,
ethics, etiquette and more. A business culture will encompass as organisation’s
values, visions, working style, beliefs and habits. Improving levels of cultural
awareness can help companies build international competencies and enable
individuals to become more globally sensitive.
Japanese business culture is wrongly perceived as the biggest obstacle to
starting business in Japan for many foreign companies thinking of entering the
Japanese market [1].
The Japanese place a high level of value on etiquette and protocol during
any type of business affairs. This rule holds true to foreigners as well.
Nevertheless, the Japanese are usually forgiving to outsiders that show an effort to
understand the Japanese business etiquette. The Japanese host will often try to help
in any way possible [2].
Greeting and Meeting. Greeting in Japan are very formal and ritualized.
Japanese bow and sometimes shake hands. The Japanese handshake is limp and
with little or no eye contact. Prolonged eye contact is considered rude. The bow is
a highly regarded greeting to show respect and is appreciated by the Japanese. Also
remember that you shouldn’t stand close to a Japanese person and touch him.
When people first meet before negotiations, an appropriate greeting is able to show
a serious interest in building business relationship with a foreign counterpart [3, p.
493].
Relationships. The Japanese prefer to do business on the basis of personal
relationships. In general, being introduced or recommended by someone who
already has a good relationship with the company is extremely helpful as it allows
the Japanese to know how to place you in a hierarchy relative to themselves. The
most senior Japanese person will be seated furthest from the door, with the rest of
the people in descending rank until the most junior person is seated closest to the
door. [2]
Business Card. Don’t forget your Japanese business card! In Japanese
business etiquette, Japanese business cards are a “must have”. In Japan, business
starts with the exchanging of business cards. In general, two businessmen stand up
and both offer business cards with their two hands. In doing so, they need to turn it
for the receivers to see the information of the card easily. It should be printed in
your home language on one side and Japanese on the other. Present the card with
the Japanese language side up [3, p. 495].
Dress Code. Dress code and appearance hold a very high value in Japanese
society. The Japanese frequently dress very formal and ones attire is often linked to
their social and corporate status. For business, men should wear dark suits and ties.
Women should wear dresses or suits and shoes with heels.
Negotiations. Precision in negotiations is one of the most important features
of the Japanese style of negotiation. Arranging a meeting, the Japanese certainly on
time, up to the minute, will appear on the spot. Negotiations begin with a
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discussion of issues that have nothing to do with the subject of the meeting, and
only after a while the Japanese side will move on to the official topic of the
meeting.
Gifts. The ritual of gift giving is more important than the value of the gift. It
is very important to receive a gift properly. Exchanging gifts usually occurs at the
first meeting and symbolizes the deep and strong business relationship to the
Japanese [3]. Give a gift and receive a gift with both hands and a slight bow. The
Japanese may refuse a gift once or twice before accepting it. As courtesy, the
Japanese would never open a gift in front of the giver since the process of giving
and receiving gifts is more important the actual gift [1]. Giving four or nine of
anything is considered unlucky.
To understand the Japanese negotiation style, some knowledge of Japanese
cultural tradition is necessary. The Japanese have a very complex and developed
society with an equally established set of business standards. One should be very
well aware of this intricate business etiquette when traveling to Japan to do
business [4, p. 198].
So, the culture of business communication in Japan provides many
restrictions, ignoring which is associated with the risk of ending any relationship.
Japanese etiquette above all requires punctuality, respect for the status, the absence
of any bombast in the relationship. In order not to be late, a Japanese can arrive at
negotiations long before the set time.
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ВАЖЛИВІСТЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ
В сучасних реаліях без знання іноземної мови не можливо досягти
успіху. Комунікація та спілкування іноземною мовою стали невід’ємною
частиною життя кожної людини, що прагне самореалізуватись та досягти
бажаного у своїй професії. Також знання мов сприяє зближенню народів та
поліпшує шанси молодих спеціалістів на досягнення успіху в їхній
професійній діяльності. В Україні якість підготовки майбутнього молодого
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спеціаліста пов’язана з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що
сприятиме мобільності українських студентів у міжнародному просторі.
Таким чином важливість володіння іноземною мовою важко переоцінити.
Становлення єдиного загальноєвропейського простору ставить важливі
завдання в межах підвищення мобільності студентів, більш ефективного
міжнародного спілкування, кращого доступу до інформації та глибшого
взаєморозуміння. Значно зростає роль іноземної мови саме професійного
спрямування.
Потреба у професійному спілкуванні поряд із потребою в діяльності є
визначною в становленні особистості майбутнього фахівця. Такі дослідники,
як Л. Виготський, В. Михайлюк, Н. Реутов, Н. Бориско, Е. Ганиш та інші,
вважають, що тільки через спілкування здобуваються знання, життєвий
досвід, формується особистість. Професійне спілкування має допомогти
особистості розвиватися, підвищувати свій загальний, інтелектуальний і
фаховий рівні. Тому логічне, правильне, доречне професійне мовлення
повинно бути внутрішньою потребою будь-якої людини [1].
Знання іноземної мови є важливими як для міжнаціональних
особистісних взаємин, так і для кар’єрного росту працівника підприємства,
що має контакти з зарубіжними партнерами. Науково-технічний прогрес
потребує від фахівців самостійного поповнення знань, їх оновлення,
ознайомлення із закордонним досвідом, досягненнями світової науки і
техніки, добору наукової, технічної та іншої інформації. Зростання
важливості вивчення іноземних мов обумовлюється інтернаціоналізацією
світової економіки, розширенням міжнародних зв’язків, підвищенням вимог
до сучасних підприємств, а разом з тим – до працюючого персоналу. Серед
цих вимог набуває все більшого значення професійно спрямована іншомовна
комунікативна компетенція працівників.
Усе важливішими стають знання іноземної мови для молодого
покоління. Четверта частина населення у віці 26-35 років у всій Європі
використовують знання іноземної мови на своєму робочому місці. Ця частка
зменшується з віковим зростанням. Слід зазначити, що використання
людиною іноземної мови у своїй професійній діяльності залежить від рівня її
освіти. Тільки 13% працівників із низьким рівнем освіти використовують
іноземну мову у професійній сфері, із середнім – 20% працівників, проте з
високим рівнем освіти – 40%. Вартою уваги є думка, що «знання іноземної
мови є також додатковою кваліфікацією для низько кваліфікованих
працівників, що стає їх захистом від безробіття. І навпаки, – якщо низько
кваліфікований працівник ще й не знає іноземної мови, то це створює
перешкоди для отримання робочого місця». Для певної професії знання
іноземної мови може бути вирішальним при працевлаштуванні та
гарантувати добрі кар’єрні можливості на рівні підприємства. На багатьох
добре розвинутих підприємствах уже давно стала дійсністю розширена
іншомовна компетентність, оскільки володіння однією іноземною мовою
недостаньо [3].
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Серед різноманіття мов у сучасному глобальному світі англійська
відіграє надважливу роль. По-перше, вона на даний час є основною мовою
міжнародного спілкування, мовою, яка широко використовується в системі
управління, господарстві, політиці, сфері освіти, науки, спорті, культури
глобального суспільства, в багатьох установах і товариствах, особливо
міжнародних. Англійська, як і будь-яка інша мова, вивчається тому, що це є
основний комунікаційний засіб людини. Так, наприклад, освіта економіста
повинна забезпечити йому максимальну включеність в суспільні зв’язки,
зробити його конкурентоздатним на ринку праці, сформувати особистість і
громадянську позицію. А знання іноземних мови сформує у майбутнього
висококваліфікованого спеціаліста комунікативну та інформаційну
компетентності, правову свідомість, естетичність, толерантність та ін. Все це
дає можливість особистості найбільш повно проявити свої здібності в
професійній і життєвій сферах діяльності. Якщо раніше професіоналом
вважався фахівець, який досяг професійного успіху у своїй спеціальності, то
сьогодні для досягнення професійного успіху недостатньо володіти своєю
спеціальністю, необхідно мати і інші навички та якості. Разом з володінням
технологіями, які забезпечують конкурентоздатність в галузі певної
спеціальності, професійний успіх суттєво залежить від володіння такими
якостями, як комунікабельність, ерудиція, знання законів функціонування
суспільства і поведінки людини, які відображають рівень загальної культури
особистості, що може частково забезпечити знання іноземної мови, оскільки
метою навчання іноземної мови є оволодіння учнями основами іншомовного
спілкування у процесі якого вони отримують освіту, виховання і розвиток
особистості. До речі, завдяки вивченню іноземної мови, у молоді, як і у
будь-якої іншої людини, покращується пам'ять, увага і вміння зосередитися
на своїй думці. Адже ті, хто посилено вивчають іноземні мови, більш
зосереджені, уважні, терплячі і кмітливі, ніж їх однолітки, які не займаються
вивченням іноземних мов [2, с.149].
Англійська мова – це офіційна мова міжнародного бізнесу та торгівлі,
Інтернету і техніки, науки і мистецтв. Близько 80% ділового мовного
простору займає саме ця іноземна мова. Кожна людина все частіше
стикається з нею у спілкуванні як з партнерами по роботі, так і на
відпочинку. Англійська мова використовується при заповненні анкет,
складання резюме, у діловому та приватному листуванні. Тому володіння
мовою стає не корисною навичкою, а необхідністю.
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 тощо. А отже, зростає попит на спеціалістів, які
можуть з цими імпортерами спілкуватися. Володіння німецькою мовою
також схвалюється в представництвах німецьких банків [4, с.173].
Отже, як вже стало зрозуміло з вище сказаного, знання іноземних мов
ключ до успіху в сучасному світі, а володіння нею є необхідністю. Вона стає
шляхом до розвитку у професійній самореалізації.
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INTERNATIONAL ITNERNSHIP FOR FUTURE ACCOUNTANTS
International experience, professional contacts and prospects - all of that can
be easily obtained after training in one of the countries. On the wave of European
integration of Ukrainian and the introduction of International Financial Reporting
Standards and Financial Accounting Standard Board, issues of international
internship for accountants are important. International exchange of accountants are
not developed in Ukraine unfortunately
International professional internship – is a great addition to your resume.
With this experience, to find good jobs in the Ukraine will be easier. The most
important thing is that you understand how work in a particular sector in another
country and can borrow ideas. Some programs provide professional training and
employment prospects. After graduation, you can submit your candidacy to
potential employers.
Among the terms of any international training program – are knowledge of
foreign languages and the availability of relevant documents to travel abroad. As
for foreign language: almost all international companies require knowledge of
English only. It will be enough to communicate and carry out the proposed work.
Professional internships are available for students after the third year of
study. Of course, there are companies and countries that invite even freshmen, but
these are few.
It is important to know where to look for these opportunities. You have to
refer seriously and carefully to search internship. Start work for six months or a
year before the planned trip. The best and the cheapest way is to seek training on
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their own. There is a number of sites for job search in international exchange. You
should monitor the site daily to find the best deal. Among them there are the
following sites:
− internships.com
− gradconnection.com
− looksharp.com
Internships.com is the world’s largest internship marketplace bringing
students, employers and higher education institutions together in one centralized
location. They specialize in helping students and young professionals find the right
internship to kick start their career.
It’s no secret that internships are the most effective way for students to gain
work experience before graduation. In fact, studies show that 7 out of 10
internships turn into full-time jobs. Luckily, starting your internship search is easy.
Simply tell your college major and preferred location and you can connect with
thousands of companies that are hiring interns now.
Whether you’re looking for work experience, want to receive college
credits or just need some extra spending money, you can use Internships.com to
find paid internships, summer jobs or entry level jobs. Students can even use
Internship Predictor to help find the right job. Best of all, searching for internships
is completely free. [2]
GradConnection was created in 2008 when three young graduates
experienced first hand just how hard it was to find a good platform linking students
and graduates for employment opportunities.
GradConnection is a free platform that lets you choose exactly what industry
opportunities you want to hear about, and delivers them straight to your inbox.
You can research the companies on the site, talk to other graduates in the forums,
and be found by employers viewing your GradConnection student profile. [3]
Looksharp is one of the largest internship and entry-level jobs marketplace
dedicated entirely to students and new grads. Main goal is to help students launch a
career they love. From timesaving templates to perfect your resume and cover
letter, to advanced advice on how to reach out to recruiters and what to say during
interviews, they can help you to crush the application process.
Plus, since they know that salary isn’t everything (although no one’s
denying it’s important) they have created Company Profiles with videos, pictures,
and social media feeds so you can get to know employers before you even apply.
There are over 30,000 companies on Looksharp including Facebook,
Lyft, Apple. Don’t settle for a job when you can have a career. [1]
International internship is a great opportunity to gain skills and learn the
culture of another country. So do not waste your time and choose the best option
for you.
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ENGLISH AS THE MOST ESSENTIAL LANGUAGE FOR GLOBAL
BUSINESS SUCCESS
Success in business is often hinged on one single important word –
communication and most of it happens in English. The English language is the
most popular international language. English is spoken at a useful level by some
1.75 billion people worldwide – that is one in every four. By 2020, scientists
forecast that two billion people will be using it – or learning to use it. In addition,
the economically active of the thought leaders, the business decision-makers, the
youngs, the movers, and future employees are learning and speaking English. They
are talking to each other more and more and English is the «operating system» of
that global conversation.
For developing and emerging economies, there is enormous demand and need
for English in public education systems to boost stability, employability and
prosperity.
The study is somewhat comforting for English speakers like me, who have
struggled to master a foreign language. Indeed, the National Journal reports that
only 10% of native-born Americans can speak a second language, compared to
56% of European Union citizens [5].
The ability to speak a second (or third) language is clearly important for
becoming a global leader. But – for better or worse – it seems that English may be
the most essential language for global business success at the moment. Indeed,
even in powerhouse China, more people are currently studying English than in any
other country. An incredible 100,000 native English speakers are currently
teaching there. The impact of globalization and economic development has made
English the language of opportunity and a vital means of improving manager’s
prospects for well-paid employment [1].
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. 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.
Joachim Gauck, who was president of Germany, used a speech on Europe’s
future four to call for English to be made the language of the European Union
«One of the main problems we have in building a more integrated European
community», he stated, «is inadequate communication within Europe». To
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encourage a greater sense of commonality, he argued, Europe needed a common
language as well as encouraging multilingualism. «I am convinced that, in Europe,
both can live side by side: the sense of being at home in your mother tongue, with
all its poetry, as well as a workable English for all of life’s situations and all age
groups» [3].
English is the technology that allows people to travel further and faster than
ever before. It link 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 [4].
English is the dominant business language and it has become almost a
necessity for people, who studying to be an economist, to speak English if they are
to enter a global workforce, research from all over the world shows that business
communication is most often conducted in English. Its importance in the global
market place therefore cannot be understated, learning English really can change
your life [2].
Today the state requires highly qualified staff with knowledge of foreign
languages, professionals, able to perceive new and progressive thoughts
consciously, ready to generate and implement the original ideas. Modern
competitive qualified professionals must be able not only to use English in their
everyday life, but have a sufficient amount of knowledge, skills and abilities: to
understand the material at conferences, round tables and seminars by the ear; work
online; maintain a conversation and keep the discussion on professional and
business topics; find information in the Internet or other foreign sources; prepare
and hold presentations on specific topics.
Hence, learning English is primary to individual success and should be given
to anyone wishing to gain access to the corporate world of today. As the spread of
English continues, learning the language appears to be one of the most productive
means to meet the demands of a rapidly changing world.
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USING TECHNOLOGY FOR DEVELOPING WRITING SKILLS IN THE
ESP CLASS
The abstract outlines new approaches and some positive outcomes of using
technology in the ESP classroom. The authors argue that such methodology
ensures increase in language learners’ motivation, learning skills, information
processing and overall language performance if it is applied properly. The analysis
is based on the research in the methodological area done during last decades to
provide evidence for reinforcing language training of ESP students.
Throughout the past decades, there has been a growing interest to the usage of
technology in the field of foreign language teaching. Via the application of the
innovative technological tools, language classrooms have become more effective
than they used to be, as it was proved by the meta analysis of extensive previous
technological empirical studies. The results indicate that technology-based
language instruction may be called effective when compared with teacher-based
language instruction in terms of the possibilities of creating learner-centered
academic environment [1, 3, 6].
On the other hand, as English is a popular language, it is being taught
according to the needs of the language learners. This situation has contributed to
the development of English for Specific Purposes (ESP), a special field, that differs
from the general EFL/ESL instruction. It deals with the materials that gather their
input via the students' proposed study courses, as Warschauer M. states, while
describing the basis of the ESP curriculum [10]. Due to the fact that ESP students
have underlying conference repertoire, their language skills are affected by them.
Among these skills, Pennington M. C. points out the importance of writing skill,
and emphasizes that writing is the hardest one to get success when compared with
other skills like reading, comprehending and speaking [6].
Many suggestions have been drawn to find the ways to teach writing
effectively. Obviously, producing a successful piece of writing can be
accomplished on condition that one has a concurrent control in language systems.
At that point Shaft T. M., Sharfman M.P., & Wu W. W. [7] suggest that to have
success in L2 writing, learners need to have their grammar taught via explicit
ways, in addition they require the knowledge of lexicon. The educationalists add
that L2 writing instruction programs need to include grammar and vocabulary in a
logical and adequate way so that to meet their learning objectives and enhance
their overall learning.
Frodesen J. (2001) states that language learners need to attach importance to
the form for developing writing proficiency, and adds that "...form is not just about
error but about resources for communicative goals". Moreover, the scientist also
claimed that "... ESL writing insrtuctors have a role to play in making writers
aware of language form" [3, p. 238-239].
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In addition to teaching through form, Warschauer M. (2007) also highlights
that computers can be used to teach new types of writing considering the online
age that we live in today. The methodologist (Warschauer M. 2010) also states that
new technologies can help us teaching writing in the second language area.
Furthermore, the view is supported by Sullivan & Pratt's study which demonstrates
that students in the computer-assisted classrooms demonstrate not only more
interest in discussions, and, subsequently, more practice writing English, but they
are also more focused on the task at hand than students in the oral classroom [8,
10, 11].
All in all, recent case studies illustrated that innovative technology can be
used in order to develop writing skills of the students. Writing is a skill that
includes many different processes which are planning, editing, and drafting. At the
end of these processes, students produce their final draft. In that sense, computers
can ease the burden of the students as they can produce writing pieces of high
quality on condition that they use computers which enable them change, edit, draft
and save their last drafts [2, 7]. Thus, students may have the chance to improve
their writing skill with the technological opportunities more easily than the way
they traditionally do. An implication of this study is the possibility that teachers
can use technology to make students' writing skills develop. In this process
language teachers, need to acquire new roles.
Along with the use of technology, e-mails started to be used as asynchronous
communication tool. This tool has also been used in developing writing skills.
Torii W. used e-mail as an exchange tool between native speakers and foreign
language learners. The study illustrated that e-mails make the students use the
language for authentic purposes; moreover, they can use it to make new friends,
and learn new cultures. In a more recent survey, students stated that they used the
drafting, editing, and revising options through e-mail writing, and they claimed
that it contributed to their English proficiency level improvement [4].
In a similar way Sullivan N. & Pratt E. point out the importance of e-mails
between the teacher and the foreign language learner and state the significance of
this process as "the secure environment though one-on-one e-mail exchange with
the teacher helps learners gain self-assurance as well as experience using electronic
media in the foreign language" [8, p. 497]. Furthermore, it can be claimed that emails provide much more valuable communicative interaction in the target
language than was ever possible in the traditional foreign language classroom.
In conclusion, the research in the ESP filed has provided substantil evidence
that students in the computer-assisted ESP classes demonstrate much more interest
in making projects, creative tasks, so they are engaged in more practical writing in
English than students in the oral classroom. The study also illustrated that
technology can be used in order to develop writing skills on a systematic and
conscientous basis with the positive outcomes of increased language perfomance.
Teachers can use diverse technology in the ESP classroom to make students'
writing skills develop in an effective way, while acquiring new roles in the
academic setting.
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Наша країна знаходиться на порозі вступу до Європейської
співдружності. Проходить реформування вищої школи, що сприяє підготовці
висококваліфікованих фахівців. Розвиток і функціонування освіти
обумовлюється всіма факторами й умовами існування суспільства. Інтеграція
освіти, культури і професійної діяльності веде для перегляду змісту, форм і
методів навчання, появи якісно нового підґрунтя для розвитку особистості й
формування її майбутньої професійної діяльності. Установлено, що
професійне навчання є складником соціальної професійно-педагогічної
системи, яка характеризується широким діапазоном цілепокладання. У
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системі освіти поєднуються соціалізація, професіоналізація і персоналізація
особистості фахівця. Тому необхідно забезпечити формування професійноорієнтованої іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання
державних службовців ділової англійської мови.
Вища школа що забезпечує професійний базис для студентів,
становлення особистості, її психічний, соціальний розвиток, виховання
гідного громадянина і професіонала своєї країни. Причому, тенденція до
вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах спостерігається у всіх
країнах Європейського Союзу.
Новітні тенденції навчання при вивченні іноземної мови розкриті
вченими: В.М. Буринським, В.М. Вергасовим, П.І. Підкасистим,
М.І. Сичовою, М.М. Солдатенком, І.М. Шимком, В.Н. Белкіна, В.І. Боднар,
З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування новітніх тенденцій при
вивченні іноземної мови.
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, неаутентичних текстів вже пройшли.
Сьогодні відбувається реформування навчального процесу в вузах
України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти:
інформатизація освітнього простору, інтеграційні процеси в сучасній
вітчизняній освіті, налагодження українськими ВНЗ співпраці з
європейським навчальними закладами в сфері навчальної та наукової
діяльності, студентські міжнародні обміни, можливість здобуття другої
вищої освіти та навчання за магістерськими програмами за кордоном [3, с.
360].
В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні
технології викладання іноземних мов. Сама мовна освіта теж поступово
модернізується через впровадження модульно-рейтингової системи навчання
іноземних мов, міждисциплінарна інтеграція, демократизація та економізація
освіти викликає до життя інновацій складові викладання іноземних мов.
Використання нових інформаційних технологій, Інтернет- ресурсів,
методу проектів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до
процесу навчання, забезпечує його індивідуалізацію та диференціацію з
урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їхнього рівня
володіння мовою, нахилів і вподобань, спонукає викладачів до пошуку нових
форм навчальної діяльності. Сучасні науково-технічні досягнення дають
змогу послуговуватися інформаційно-довідковими матеріалами на
електронних носіях, електронними підручниками, електронними аудіо- та
відеозасобами й методичними матеріалами, мати доступ і користуватися
Інтернет-ресурсами, де міститься величезний обсяг необхідних ресурсів. Як
свідчить практика, такі варіанти отримання інформації та використання
навчальних засобів і матеріалів викликає у студентів значний пізнавальний
інтерес, сприяє кращій реалізації ними поставлених навчальних завдань і
розвиває їхній творчо-пошуковий потенціал.
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Наразі можливості використання інформаційних ресурсів і технологій у
навчальному процесі є практично безмежними. Одним із найбільш
поширених засобів інформаційних технологій є електронні підручники –
своєрідна навчальна база-накопичувач, яка може бути сформована самими
студентами. Користуючись електронними підручниками (книгами), студенти
можуть переглядати тематичні відеоматеріали, документальні й художні
фільми, підібрані викладачем відповідно до теми заняття. У ході виконання
практичних завдань можна користуватися мультимедійними програмами,
електронними та он-лайн словниками («Lingvo», «Multitran», «McMillian OnLine Dictionary» тощо), мультимедійними довідниками й енциклопедіями.
Таке інформаційне середовище допомагає створити умови, максимально
наближені до реального спілкування іноземною мовою, шляхом обміну
інформацією зі студентами інших країн, організовувати різноманітну
навчальну діяльність студентів, значно підвищувати їхню мотивацію [2].
Одним із найбільш ефективних методів у сучасній методиці викладання
іноземної мови є інтерактивний метод case-study (метод вирішення
конкретних ситуацій), коли студенти в активному спілкуванні досліджують
та обговорюють реальні ситуації, дискутують у групах і вирішують
підготовлені викладачем завдання, що входять до сформованого ним кейсу
спеціально підготовлених навчальних матеріалів. Наприклад, зміст базового
тексту для опрацювання студентами на занятті з англійської мови може
відображає реальну ситуацію або проблему й стимулює їх розвивати навички
проблемного пошуку.
Проте, на даному етапі розвитку методичної науки основним методом
навчання іноземних мов є комунікативний метод. У процесі навчання за
комунікативним методом студенти набувають комунікативної компетенції –
здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони
навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та
завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації,
вибором та реакцією (information gap, choice, feedback). Найважливішою
характеристикою комунікативного підходу є використання автентичних
матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови.
Мовленнєва взаємодія студентів інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за
співучастю викладача в найрізноманітніших формах: парах, тріадах,
невеликих групах, з усією групою. З самого початку студенти оволодівають
усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на понадфразовому і
текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної мови. Об’єктом
оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного мовлення та читання
[1].
Таким чином, сучасний світ потребує висококваліфікованих фахівців із
знанням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове та
прогресивне, готових до участі у міжнародному співробітництві. Сьогодні в
Україні поступово відбувається реформування навчального процесу згідно з
загальноєвропейськими вимогами щодо якості освіти. Ефективність навчання
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іноземних мов у вищій школі залежатиме від здатності викладачів
скористатися позитивним досвідом вітчизняних та іноземних вчених щодо
гуманістичного підходу у навчанні. Вивчення та застосування на практиці
інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам
іноземної мови впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи,
підвищити ефективність навчального процесу та рівень знань студентів.
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GENERAL THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF IRONY IN
MODERN LITERATURE
Everything seems ironic these days. Irony is used as a synonym for being
cool, for cynicism, for detachment, for intelligence; it is cited as the end of
civilisation as well as its salvation. Every form of culture claims to be shot through
with it, even (especially) the ones that conspicuously are not.
Irony it is a figure of speech that highlights the difference between what is
expected and what actually occurs.
Humor is not universal and is not transferred from one culture to another,
usually because it depends on the details of a particular cultural environment. It is
therefore an extremely difficult problem to translate marked national humor, jokes
of all kinds. No less complicated, but, in our view, an equally interesting is the
issue of translation of irony in fiction.
L. Hutcheon presents a rather specific characterization of irony functions,
which goes from the maximal affective charge it may have on the interpreter to the
minimal. There are:
- aggregative;
- assailing;
- oppositional;
- complicating;
- ludic;
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- self-protective;
- provisional [1, p. 181].
The first function is related to what H. Barbe, M. Littmand and J. Mey called
the social goal which serves to create communities and to play in groups that can
be elitist and exclusionary. The assailing function is taken from the Latin word
“assilire”, which means to leap upon. The author explains it as a destructive and
strongly attacking intention of the ironist. The oppositional function might be
explained quoting Wright‘s words, who said that both conformers and rebels use
irony at each other, and both suffer from it. The provisional function of irony
means that there is always a proviso offered for the interpreter, with some
requirement that challenges any firm stand. The ludic function has to do with
understanding irony as a defensive technique people use to protect their face. The
distancing function of irony may involve aspects such as non-committal and
indifference, which distances the ironist from the recipient. In the seventh place L.
Hutcheon places the ludic function of irony, claiming that this function may
include humor, teasing and playfulness aspects of a communication. The
complicating irony function is the one, which, according to the author, is related to
the complexity or richness of all art. Finally, the last irony function is the
reinforcing role it has, to underline some points in a conversation [2, p. 17].
Irony is a stylistic device based on the simultaneous implementation of two
logical values -vocabulary and context that stand in opposition to each other with
opposite connotations. The active processes of language intellectualization caused
the need to express complex and thoughtful operations that occur as evolutionary
processes of implementation of human intellectual activity into the language. This
leads to a number of processes: the change in the frequency of use of language
units, the increase of functional specialization, certain changes in the performance
of grammatical and semantic models, collocations, the activation of analogical and
metaphorical transfers, and the creation of new idioms.
The ability to spot irony depends mostly on the awareness of how the
language is used, on values shared by the ironist and the victim and on general
world knowledge. L. Montgomery classifies irony into two main types: verbal and
situational. Verbal irony is being communicated and occurs when a combination of
words and its literal meaning seem to be somehow odd or wrong. In order to
understand the irony one has to – with the help of context and the world
knowledge – find another (real) meaning. Situational irony exists already in the
situation. It is created by an author, but the characters involved are not aware of it.
M. Littmann and J. Mey have categorized irony in two basic forms, in ironical
situations and ironical statements. Most literature that deals with linguistic aspects
of irony is concerned with verbal irony. There we have the following two
situations: either a dialogic conversation or just the statement of a person who
reacts ironically to something he sees, feels, etc. Both belong to the category of
ironical statements, because it is the statement that can be considered as ironical
and not the whole situation in context. Although, ironical statements are often
discussed in literature, ironical situations also have to be considered, because both
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- ironical statements and situations - can be applied or described in written text
forms. Hence it seems suitable to use M. Littmann and J. Mey’s system of
categorization [3, p. 24].
D.C. Mucke names four basic requirements that have to be fulfilled for an
ironic situation. The first three are "formal" qualities - the duality, the opposition of
its terms, and the element, which is the necessary complement to irony. The fourth
requirement is an observer with a sense of irony. Next to the four requirements,
D.C. Mucke also elaborated a system of categorizing ironical situations.
He distinguishes five different ironic situations:
1. Irony of simple incongruity: This first form is also known as “minimal
irony” because there is incongruity in all ironic situations.
2. Irony of events: There is an ironic incongruity between the expectation and
the event.
3. Dramatic irony: In contrast to the previous form, dramatic irony is
immediately ironic and does not depend on any subsequent reading of the results.
4. Irony of self-betrayal: Someone exposes his own ignorance, weaknesses,
errors or follies accidentally by what he says or does, not by what happens to him.
5. Irony of dilemma: Here the victim is a sufferer of a dilemma or some other
impossible situation or impossible position in several different ways.
Earlier D.C. Mucke had distinguished between ironical statements and
situations according to the intention. While the irony of the ironist (i.e. the ironical
statement) is intentionally ironical, the irony of an ironic situation or event is
unintentional and results from the development of events. According to this claim
the various ironical utterances can be considered as conscious ironic propositions
[4, p. 96].
A first classification of ironical statements is taken from K. Barbe. She names
three possibilities:
1) the surface meaning differs from an underlying meaning difference;
2) the surface meaning and the underlying meaning appear to be the same;
3) sarcasm, even though it can be realized by means of (1) and (2) [5, p. 204].
Therefore, attention to cultural translation problems arose at the same time
with the knowledge that specific cultural concept, even in relative proximity to
culture the source and target culture, may be difficult for a translator due to
syntactic or stylistic features of the original. These problems of translation include
the indirect expression the hidden meaning is easily detected in the context of
cultural sources, but this content is often impossible to convey to the audience,
“just translating” the text. A variation of this hidden content is irony.
Rendering the sense when you translating irony is more or less easy but
preserving the form can cause problems as irony and humour may simply spring
from an alliteration in the usual syntactic order of a sentence, from the choice of an
unusual collocation or, indeed, from the very use of a certain word. These formal
features are very difficult to transfer to the target text assuming that the translator
wants to preserve the original sense as well.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
Зміни у політиці держави, перехід до демократії, до реальних подій у
політичному житті країни привертають увагу до цієї області соціальних
комунікацій. Політичний дискурс є відображенням суспільно-політичного
життя країни, несе елементи її культури: загальні, національні, специфічні та
культурні цінності. Інтерес до вивчення політичного дискурсу виявляють
представники різних професій і різних наукових дисциплін, а також
найширші маси громадян. При цьому розглядаються всілякі проблеми, що
пов'язані з функціонуванням мови в політичній сфері. Аналіз політичного
дискурсу дозволяє виділити концепти й концептуальні опозиції, щo є
актуальними для певного етапу суспільного життя, вивчити тактики й
стратегії спілкування, визначити універсальні й національно-специфічні
особливості політичного дискурсу.
Класичними працями, в яких досліджуються проблеми дискурсу,
можна назвати твори Ю. Габермаса, Т. ван Дейка, М. Фуко та М. Гайдегера.
Деякі аспекти політичного дискурсу знаходять своє відображення в роботах
закордонних та вітчизняних науковців, серед яких слід відзначити П.
Кузьміна, М. Ільїна, Є. Шейгал, О. Міхальову, Є. Переверзєва, Є.
Кожем'якіна, Г. Почепцова, В. Павлуцьку, М. Гаврилову, Дж. Сейдел та М.
Гейса.
Метою даної роботи є визначення поняття та особливостей політичного
дискурсу.
Центральним поняттям політичної лінгвістики є політичний дискурс,
який є особливим різновидом дискурсу і має на своїй меті завоювання і
утримання політичної влади.
В
лінгвістичній
літературі
термін
"політичний
дискурс"
використовується в двох значеннях: вузькому і широкому. В широкому
значенні він включає такі форми спілкування, в яких до сфери політики
відноситься хоча б одна з складових: суб'єкт, адресат або зміст повідомлення.
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У вузькому значенні політичний дискурс - це різновид дискурсу, метою
якого є завоювання, збереження і здійснення політичної влади [2, с. 153].
Політичний дискурс містить у собі спрямування на питання влади.
Адже політика є цілеспрямованою діяльністю у сфері взаємовідносин між
різними суб'єктами суспільного життя безпосередньо пов'язаній з боротьбою
за здобуття та утримання влади. Він служить інструментом боротьби за владу
конфліктуючих сил та інтересів.
Суспільне призначення політичного дискурсу полягає в тому, щоб
навіяти адресатам - громадянам необхідність "політично правильних" дій та
оцінок. Тобто, метою політичного дискурсу є не опис, а створення ґрунту для
переконання адресатів, спонукання до дії, це й визначає ефективність
політичного дискурсу. Мова політичного дискурсу насичена символами, а
успіх і ефективність визначається тим, наскільки ці символи співзвучні з
масовою свідомістю: політик повинен вміти доторкнутися до потрібної
струни у свідомості, висловлювання політика повинні бути спрямовані на
"споживачів" політичного дискурсу. Не завжди така пропаганда є
аргументованою і не завжди є логічно зв'язаною [3, с. 240].
Тож проаналізуємо переклад наступної фрази:
The Senate may vote on the governor’s confirmation during the lame-duck
session, but the House will probably postpone its vote until next year.
Сенат, можливо, висуне на голосування питання про ствердження
губернатора на своєму засідання з приводу передачі повноважень
новообраному складу. Стосовно палати представників, вона, можливо,
відкладе голосування до наступного року.
Словосполучення lame-duck доводиться перекладати описово, через те,
що воно являє собою реалію відсутню в українському суспільно-політичному
житті. Для того, щоб надати адекватний переклад, перекладач повинен
володіти потужною базою фонових знань, або у разі можливості звертатися
до додаткових джерел інформації. Кожні два роки у листопаді місяці, в
США, відбуваються перевибори одніє третьої сенату і всього складу палати
представників. Однак, після перевиборів до 20 січня старий склад конгресу
продовжує свою роботу. І оскільки його діяльність в цей період обмежена, і
він не виносить на обговорення кардинальні питання, то називається lameduck.
Окрім такого значення це слово фігурує і в іншому контексті з іншим
перекладом:
By now Britain had become mostly a diplomatic and economic lame-duck.
На сьогоднішній день Великобританія у галузі дипломатії та економіки
у значній мірі почала відігравати другорядну роль.
У цьому прикладі слово lame-duck взагалі перекладається розгорнуто,
згідно з локальним контекстуальним значенням. Адже в англійській мові
lame-duck означає, також, той, що втрачає позиції або по відношенню до
країни або впливово політичного діяча, як, той, що втратив колишню силу
впливу, владу.
480

Наступний приклад пов'язаний з наявністю і реалії, і алюзії одночасно:
Teddy Kennedy was holding his press conference to bow out of the 1976
presidential race. Not only was he facing the constant threat of assassination and
beset by Job’s own variety of family problems, but ghost of
Chappaquiddick threatened a messy, mudslinging campaign.
Під час перекладу слід приймати до уваги три наступні моменти. Поперше у англійській пресі дуже часто державного діяча називають
зменшеним ім’ям, а прізвище позначають заголовними літерами. Так як у
нашій друкованій літературі це не властиво, то під час перекладу ми
передаємо повне ім’я та прізвище. По-друге, у висловлюванні згадується ім’я
біблійного патріарха Іова, який мав велику родину, і постійні клопоти з
грошима, тому став символом бідності, і потерпання від горя. Асоціація
Кеннеді з Іовом проводиться на основі того факту, що Кеннеді також стерпів
немало бід, і мав велику родину. І по-третє, у цьому реченні згадується
Chappaquiddick – місце, де затонула машина, за кермом якої був Т. Кеннеді, і
загинула колишня секретарка Дж. Кеннеді. То ж, врахувавши перелічені
моменти маємо такий переклад:
Т. Кеннеді провів прес-конференцію, щоб заявити про те, що він не
висуватиме свою кандидатуру для участі у президентських виборах 1976
року. Це рішення зумовлене не лише тим, що його життю постійно загрожує
небезпека, як біблійному Іову, і він не здужає сімейні клопоти, але й тим, що
все ще існуючий привід Чаппаквіддіка створює загрозу брудній та
обмовницькій кампанії проти нього [1].
Слід додати, що не всім читачам цільового тексту може бути відомо
про випадок у Чаппаквіддіці, а тому враховуючи аудиторію, на яку
направлений текст можна розширити переклад, додавши часткове пояснення
наступним чином: все ще існуючий привід жахливої аварії у Чаппаквіддіці.
Отже, політичний дискурс формує і відтворює владні відносини в
суспільстві. Тому його можна розуміти як особливий тип спілкування, метою
якого є боротьба за владу та для якого характерний високий ступінь
маніпулювання. Політичний дискурс розуміється як мовленнєві утворення,
що стосуються сфери політики, реалізуються вербально та невербально,
актуалізуються в певному ситуативному контексті, мають певну мету та
орієнтовані на обслуговування сфери політичної комунікації. Дискурс є
практикою комунікативних взаєвзаємин для досягнення суспільної
узгодженості та соціальної згоди.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Вивчення англійської мови (АМ) набуває все більшого значення як в
Україні, так і в Європейських країнах. Це зумовлено бажанням цих країн
увійти у світове економічне співтовариство на правах рівноправних
партнерів. Таке входження вимагає від майбутніх фахівців якісної
економічної
підготовки,
володіння
інформаційно-комунікаційними
технологіями (ІКТ) задля успішного ведення бізнесу та знання іноземних мов
(ІМ). На сьогодні мовою міжнародного спілкування є англійська.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти вимагають від майбутніх
професіоналів володіння цією мовою на рівні компетентного користувача
(незалежного комуніканта) для ефективного функціонування у професійному
середовищі.
Однак студенти медичних, інженерних та економічних спеціальностей
у своїй більшості не розглядають іноземну мову як необхідний до вивчення
предмет, керуючись думкою, що англійська мова не знадобиться їм у
професійній діяльності, і часто здається занадто складною для вивчення.
Тому проблема формування внутрішньої позитивної мотивації щодо
вивчення іноземної мови для таких студентів є надзвичайно актуальною.
Метою нашої статті є розгляд важивих факторів у формуванні
позитивної мотивації у процесі вивчення англійської мови студентами
немовних спеціальностей.
У процесі нашого дослідження було розглянуто роботи, присвячені
сутності та структурі мотивації Х. Хеккаузена, Л. Божович, А. Маслоу,
Р.Кегана, а також дослідження з пізнавальної та професійної мотивації
Б.Вернера, Р.Гарнера, Є.Зайцевої тощо.
Мотивація – це процес спонукання людей до праці, який передбачає
використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або
цілей організації.
Коли студент починає вивчати іноземну мову, такі проблеми, як
поповнити словниковий запас, з’єднати слова так, щоб вийшло речення,
зрозуміти те, що йому сказали – це перші труднощі, з якими він стикається.
Спочатку все дуже складно, але мета викладачів – створити для студентів
такі умови, щоб вони залишались вмотивованими.
Психологи виділяють два види мотивації: зовнішню і внутрішню.
Внутрішня мотивація передбачає вчинення суб’єктом певних дій тому, що
він власне отримує від цього задоволення, тобто від самого процесу
діяльності, а не заради матеріальної вигоди чи позитивної оцінки. Якщо
особа вчиняє такі дії тільки для того, щоб отримати винагороду, її мотивація
вважається зовнішньою [2].
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Емоційний фактор є надзвичайно стимулюючим у вивченні мови, коли
студент відчуває задоволення від власних успіхів, опрацьовуючи цікавий,
різноманітний матеріал. Відчуття задоволення за успішно виконане завдання
є одним з найбільш стимулюючих чинників. Для усвідомлення самореалізації
на заняттях з англійської мови слушним є задоволення творчих прагнень та
потреб студентів за допомогою відповідних завдань (створення презентацій,
участь в уроці-телемості, уроці-консиліумі, коли застосовується метод
«мозкового штурму»).
Найбільш мотивуючим фактором є професійний інтерес та усвідомлення
практичного та теоретичного значення знань для майбутньої професійної
діяльності, тому якщо порівняти студентів першого та четвертого курсів,
чітко видно, що студенти старших курсів є більш вмотивованими. Вони
обрали свою дорогу в життя і знають, заради чого вони працюють і вчать
мову. Але факт відсутності можливості практики та роботи за кордоном
суттєво знижує мотивацію, та викладач може стимулювати студентів за
допомогою використання на заняттях елементів, що імітують майбутню
професійну діяльність, підбором пізнавальних текстів, статей. Доречним
також є використання методу моделювання ситуацій, що пропонують сучасні
навчально-методичні комплекси таких видань як «Оксфорд» та «Кембридж»,
де використовуються ситуації соціально-статусних відносин, рольових
відносин (програвання ролей), ситуації відносин спільної діяльності (групова
робота, обмін досвідом), ситуації моральних відносин [3].
Серед чинників, що впливають на зниження рівня активності студентів
на уроках англійської мови є: індивідуальний фактор, що пов’язаний з
невпевненістю та низькою самооцінкою. Деякі студенти вважають свої мовні
навички недосконалими та віддають перевагу мовчанню, ніж відповіді з
помилками та втраті поваги серед однолітків. Проблемним є також високий
рівень вимог, особливо для студентів з низькою самооцінкою.
Вирішення проблеми підвищення мотивації можна пов’язати з
комплексним підходом, який повинен включати створення спеціальної
системи завдань, виховні заходи та мінімізацію негативної мотивації.
Всебічний комплексний вплив на мотиваційну структуру студента буде
ефективнішим, аніж використання окремих його компонентів.
Завдання повинні носити комунікативний творчий характер, що
відповідатиме потребам спеціальності на якій навчається студент.
Використання спеціально відібраного матеріалу, який базувався б на
врахуванні інтересів студентів, їх бажанні самостверджуватись як доросла
особистість; включення для обговорення хвилюючих проблем при
використанні комунікативних і творчих завдань, зробить навчання
особистісно значимим, що є невід’ємном атрибутом високої мотивації [1].
Провівши опитування, з двохсот сімдесяти чотирьох опитаних
студентів більше, ніж половина показали усвідомлення внутрішньої
мотивації (професійний інтерес та необхідність комунікації були на першому
місті – 28% і 27% відповідно), 19% виявили необхідність бути успішними,
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17% – вважають знання іноземної мови престижним. 4% відчувають
необхідність відповідати вимогам батьків, 3% – вимогам викладачів, 2%
найважливішим фактором назвали отримання стипендії (тобто фінансової
винагороди).
Атмосфера довіри й вимогливості, доброзичливої ділової критики,
високого ступеня взаємодопомоги й відповідальності буде сприяти не тільки
стимуляції підвищення рівня мотивації, а й підтриманню її на стабільно
високому рівні. Така позитивна психологічна атмосфера багато в чому
визначається рівнем комунікативної культури викладача.
Таким чином, можна сказати, що не існує єдиного рецепту підвищення
мотивації для всіх студентів всіх рівнів і професій. Але не зважати на цю
проблему також не можна, оскільки невмотивований студент ніколи не
зможе вивчити нецікаву дисципліну.
Список використаних джерел:
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ
Зміни, що відбуваються в сучасних суспільних відносинах, засобах
комунікації (використання нових інформаційних технологій) вимагають
підвищення
комунікативної
компетенції
студентів,
працівників,
вдосконалення їх філологічної підготовки. Останнім часом значно
підвищився інтерес до англійської мови як засобу міжнародного спілкування.
Вона вже визнана мовою професійного спілкування в різних сферах
діяльності, а поява комп'ютерів поставило її використання в особливе
становище порівняно з іншими мовами.
Основне призначення іноземної мови полягає у формуванні
комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати
іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови, а
також формування ціннісного ставлення до мови, розкриття його як
культурного феномену.
Іноземна мова розширює лінгвістичний кругозір , сприяє формуванню
культури спілкування, сприяє загальному мовному розвитку[1].
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Важливий фактор у вирішенні завдань розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків працівниками різноманітних професій – вміння грамотно
користуватися іноземною мовою. В наш час, важливу роль має вивчення
ділової англійської мови, яке сприяє встановленню українськими
менеджерами, працівниками необхідних ділових контактів з іноземними
колегами. Здобувачі вищої освіти, які володіють діловою англійською мовою
на високому рівні, мають усі шанси, аби в майбутньому створити успішну
кар'єру за кордоном або ефективно співпрацювати з іноземними фірмами в
Україні. Постійні ділові контакти з іноземними партнерами вимагають
вміння скласти стилістично, граматично і лексично правильне спілкування,
коректно зрозуміти і передати зміст документів і контрактів на англійській
мові, а також володіння навичками ведення ділових переговорів, здатності
виступати в ролі перекладача, здійснювати двосторонній переклад бізнесспілкування договірних сторін. В період глобалізації і бурхливого розвитку
комерційних зв'язків з представниками торгових фірм і ділових кіл
зарубіжних країн посилюється необхідність вивчення англійської мови як
мови міжнародного бізнес-спілкування з орієнтацією на його практичне
використання.
Статистика іноземної присутності в економіці постійно зростає-майже
кожна велика міжнародна компанія вже має своє представництво в Україні.
Кількість українських співробітників в таких компаніях, звичайно,
переважає, проте їм доводиться взаємодіяти з іноземними фахівцями, які
займають, як правило, ключові позиції в компанії. Фахівець, що наймається в
іноземну компанію, повинен використовувати навички володіння іноземною
мовою вже на самому ранньому етапі роботи-навчанні. Деякі представництва
приділяють початковій підготовці кадрів значну увагу, на що вказує факт
залучення партнерів і топ-менеджерів компанії в процесі навчання новачків.
Таким чином, людина, що не має можливості спілкуватися з носіями
іноземної мови на належному рівні, буде відчувати значні труднощі в самому
процесі виконання прямих обов’язків та в кар’єрному рості.
Також нерідко якісне знання іноземної мови може дозволити молодим та
перспективним людям отримати спеціальність за кордоном. Вже давно
відзначено, що студентів, які добре володіють іноземними мовами, більш
активно залучають до наукової роботи, приймають в різні студентські
організації, довіряють їм представляти інститут на міжнародних
конференціях і допускають до участі в грантах, що в подальшому дозволяє їм
отримувати різні бонуси в системі освіти (які в майбутньому також можуть
вплинути і на їх професійну діяльність), що піднімає не тільки їх авторитет, а
й авторитет ВНЗ, який вони представляють.
Студенти, які володіють діловою англійською мовою на високому рівні,
при побудові своєї кар'єри в майбутньому, з більшою ймовірністю зможуть
залучити іноземний капітал в свої компанії, заручитися підтримкою
інвесторів і вести більш активну діяльність зі своїми іноземними партнерами.
Подібне міжнародне співробітництво, дозволяє вивести російський бізнес на
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якісно новий рівень, підвищуючи в цілому авторитет України на
міжнародному ринку, що спричинить за собою поліпшення економічної
ситуації.
Процес глобалізації у сучасному світі впевненими темпами набирає
обертів. Вже сформувалася чітка тенденція організації все більшої кількості
країн світу в єдину технологічну та інформаційну мережу. Різні національні
економіки мають свою спеціалізацію у виробництві різних благ, специфічні
ринки і унікальних споживачів. У зв'язку з цим економічні агенти володіють
властивістю динамічності і в цілях підвищення ефективності не обмежують
свою діяльність географічними рамками однієї країни. У даній ситуації
складно переоцінити значення уніфікованого інструменту ділових
комунікацій – ділової англійської мови[2].
Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що
англійська мова займає дуже важливе місце в сучасному світі. Оскільки, її
використання необхідне в інноваційних технологіях, бізнесі, при створенні
міжнародних угод тощо.
Список використаних джерел:
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Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ
ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Організація самостійної роботи студентів є важливою ланкою системи
управління якістю освіти у навчальному закладі. Самостійна робота є
особливою формою прояву творчої активності студента, його самоосвіти, та
тісно пов’язана з учбовою діяльністю студента на занятті. Вона є
багатофункціональною та виховує самостійність, відповідальність і дозволяє
максимально індивідуалізувати процес навчання. Під самостійною роботою
розуміють різні види індивідуальної та колективної діяльності студента, які
відбуваються вдома, в аудиторії або поза аудиторією, за завданнями без
безпосередньої участі викладача. Основним завданням у навчанні студента є
планування, організація та реалізація самостійної роботи. Важливим
рішенням цієї проблеми є навчити студента мислити. Самостійна робота не
повинна зводитись до виконання домашнього завдання, але має містити всі
види індивідуальної роботи, як в аудиторії так і поза нею. Поза аудиторна
робота сприяє поглибленню і збагаченню вмінь та навичок, допомагає
підвищити інтерес до предмету, розкриває здібності людини та формує її
якості як творчої особистості.
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Основні аспекти організації самостійної роботи при вивченні іноземної
розкриті вченими: В.М. Буринським, В.М. Вергасовим, П.І. Підкасистим,
М.І. Сичовою, М.М. Солдатенком, І.М. Шимком, В.Н. Белкіна, В.І. Боднар,
З.Н. Курлянд, Н.А. Масюкова, П.Г. Москаленко та ін.
Метою даного дослiдження є визначення основних аспектів вивчення
iноземної мови студентами.
Самостійна робота студентів – є однією із форм організації навчального
процесу у вищих навчальних закладах. Головна мета самостійної поза
аудиторної роботи з іноземної мови – формування мовленнєвої, навчальної,
професійної компетенції, розвиток самостійності як риси особистості,
формування позитивного відношення до процесу безперервної самоосвіти.
Своєрідність дисципліни , іноземна мова, полягає у формуванні вмінь і
навичок користування іноземною мовою як засобом створення й підтримання
між особистих зв'язків та засобом отримання професійної інформації [2, с. 7].
У системі навчання внз виділяють такі види самостійної роботи:
самостійна робота під час аудиторних занять; самостійна робота вдома із
короткострокових завдань (відпрацювання мовного матеріалу за
підручником, письмові вправи, порціонне читання, комунікативномовленнєві завдання); самостійна робота із довгострокових завдань
(позааудиторне читання текстів значного обсягу, позааудиторна робота з
аудіо-, відео матеріалами та електронними ресурсами, проектна робота)
[3, с. 135].
Самостійна діяльність передбачає доволі високу мотивацію, особливо
внутрішню, здатність самостійно виконувати різні типи завдань, що
включають творчі продуктивні уміння, здійснювати самоконтроль та
самооцінку. Проаналізувавши різні аспекти визначення рівня готовності
студента до здійснення самостійної навчальної діяльності, можна виділити
низку взаємопов’язаних складових:
1.Психологічний компонент (мотивація, ставлення до даної діяльності,
інтелектуальні можливості та здібності, вольовий потенціал, саморегуляція);
2.Комунікативний компонент (рівень сформованості комунікативної
компетенції);
3.Методологічний компонент (оволодіння способами та прийомами
самостійної діяльності).
4.Наявність навичок перекладу та методів роботи зі словником та
довідковою літературою;
5.Вміння працювати із комп’ютерним програмним забезпеченням та
Інтернетом [1, с. 105].
Завдання для самостійної роботи студентів мають бути чітко
визначеними, виділеними за темами та годинами, що відводяться за учбовою
програмою. Результати роботи контролюються викладачем та оцінюються в
процесі атестацій з предмету. Викладач контролює вміння осмислювати,
обґрунтовувати, скорочувати текст, аргументувати. Особлива увага
приділяється мовним та мовленнєвим помилкам, розумінню тексту та вмінню
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володіти даним матеріалом у мовленнєвій діяльності. Перевага надається
доступним, нескладним, у мовному відношенні, текстам але з певними
труднощами, що активізують самостійну діяльність студентів. Якщо студент
добре розуміє текст, тоді посилюється мотивація читання. Дуже важливо
який матеріал він читає. При роботі з текстом і завданнями до нього,
викладач повинен мати декілька видів завдань (за об’ємом, складністю) для
студентів, які успішно завершили завдання і для тих, хто ще знаходиться в
процесі роботи.
На подальших етапах самостійної роботи переважають творчі завдання
(реферати, доповіді, наукові статті, рецензії, тощо), завдання ускладнюються,
підвищується якість учбової діяльності, допомога викладача носить
консультативний характер.
Велике значення в управлінні самостійною роботою студентів мають
вправи, які розвивають навички та дозволяють студентам оперувати
незнайомою лексикою. Процес роботи може мати декілька напрямків:
визначення значень незнайомих слів на основі здогадів по контексту та
знання правил словотворення або по двомовному словнику. Вміння роботи з
двомовним словником (фаховим чи загальним) є досить важливим. Студенти
повинні вміти перекладати прості та складні слова, фразеологічні звороти;
навчитись вибирати з числа багатьох значень одне слово, що підходить за
змістом. Робота з словником є послідовним процесом. Викладач має
ознайомити студентів з різними видами словників, таблицями,
скороченнями, тощо. На заняттях виконуються підготовчі вправи на розвиток
навичок користування словником. З часом робота під керівництвом
викладача переходить у самостійну роботу зі словником. На завершальному
етапі слід виконувати завдання з поза аудиторної роботи, тобто домашнє
читання та переклад фахових текстів.
Таким чином, самостійна робота є однією з найбільш складних та
ефективних форм учбової діяльності, що дозволяє студентам набувати
вміння та навичок практичного володіння мовою, дає можливість самостійно
орієнтуватись у потоці наукової та іншої інформації, а також здатність до
самоосвіти та накопиченню знань. Організація та зміст індивідуального
самостійного навчання студента повинні бути спрямовані на вироблення
комунікативних навичок, розвиток творчих здібностей, на створення потреби
вивчати іноземну мову.
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Кожний індивід – це унікальний, неповторний світ, сфокусований у його
свідомості, у надрах інтелекту, гамі емоцій, почуттів, мрій та волі. І цей
прихований світ може розкрити для інших лише мова. Що досконаліше
людина володіє мовою, то виразніше, яскравіше та повніше постає перед
іншими людьми як особистість.
Свідомість і самоідентифікація людини починається з мови, яка в
кожному закладена генетично. Мова є кодом, що зв’язує покоління та при
цьому визначає національний характер людини. [1] Передусім через неї ми
пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру, історичний досвід. Крізь
призму слова сприймаємо одну з граней краси, що представлена в художній
літературі. Наші моральні переконання формуються на основі моральних
понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. І навіть самоусвідомлення
людини як, власне, особистості починається з першим словом.
Безперервний процес саморозвитку супроводжує індивіда упродовж
усього його життя. Людина прагне бути тотожною самому процесу
становлення власної особистості, тобто віднайти і зберегти свою
унікальність, самоцінність і самодостатність у різних формах свого
існування. Прагнення самототожності особистість реалізує в самопізнанні та
самотворенні на основі вибору як здатності постійно розгортати свої
можливості. Отже, становлення особистості - це вміння людини бути одним
цілим зі своєю внутрішньою природою та навколишнім світом, що
передбачає етапи пізнання і розуміння себе, реалізацію своїх здібностей,
потреб і запитів, і висуває вимогу свободи особистості, адже, за Сартром,
«свобода - не що інше, як вибір, що створює свої власні можливості». Саме
тому цей процес можна розглядати як пошук ідентичності, як
самоідентифікацію на основі вибору, зокрема засобами мови і мовлення.
Отже, особистість як член суспільства може реалізувати свою сутність саме
шляхом оволодіння мовою та її раціональним застосуванням. Що вищий
рівень володіня словом – то вищий рівень розвитку особистості.[2] Людину,
що вміє гарно говорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її
товаристві. Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав, що
єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування.
Усе те, що пересічні мовці розуміють під словом мова, насправді є
власне мовою і мовленням. Розмежування мови і мовлення теоретично
обґрунтоване швейцарським лінгвістом Ф. де Соссюром — одним із
найвідоміших теоретиків мовознавства й основоположників сучасного етапу
в мовознавстві. Мова слугує основою для здійснення суспільної діяльності
людини, тоді як у соціальному аспекті мовлення виступає зовнішнім засобом
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зв’язку і передавання інформації. Якщо на початкових етапах розвитку
мовлення виступає не як засіб мислення, а як засіб спілкування, то у своїй
розвиненій формі мовлення існує не тільки для інших, а й для себе, як спосіб
переведення дії у мисленнєвий план, як спосіб кумуляції досвіду і важливий
засіб узагальнюючого мислення. У цьому плані мовлення характеризується
не тільки своєю комунікативною функцією, але й сигніфікативною роллю,
яка відрізняє мовлення людини від комунікації тварин.[3] Спілкування між
людьми стає можливим, коли всі ті, хто спілкуються, користуються одними і
тими ж словесними знаками з одним і тим самим значенням. Суспільна
однаковість знаків робить можливим адекватне спілкування з ефектом
взаємного розуміння. Звідси колосальна роль мовлення як спільної знакової
системи у професійній діяльності людини з метою усталеності й уніфікації
професійного мислення і мовлення за фахом. Мова є духовним середовищем
людського буття, причому воно є основним для людини, оскільки
життєдіяльність людини здійснюється не тільки в природному середовищі
(хоча насамперед в ньому), а й у середовищі мови та спілкування, зокрема з
професійною метою. Людина існує та діє насамперед у світі мови,яка
становить середовище, у якому дозволяє кожній людині зайняти
індивідуальне місце, відмінне від усіх інших, а тому фіксує культурноісторичну унікальність світу людини, формує її неповторну мовну
особистість. Причому ця фіксація унікальності світу людини в мові
зумовлена її внутрішньою глибиною, потенційною багатозначністю,
професійною визначеністю і спрямованістю. Постає важливе питання щодо
пізнання світу сучасною людиною, і на цій основі розвитку професійного
мислення і мовлення, формування мовної особистості фахівця, якій би
відповідав умовам сучасного суспільства і вимогам ринку праці. У процесі
пізнання люди набувають знань про реальні явища природи й суспільства,
їхні властивості й закономірності цих властивостей, усвідомлюють довкілля.
Ці знання використовуються в практичній діяльності з метою перетворення
навколишнього середовища і підпорядкування природи потребам людей. [4]
Мова є також інтелектуальним портретом людини. Якщо зовнішній
портрет можна змінити за допомогою одягу та макіяжу, то з мовним –
набагато складніше, адже слово - одне з наймогутніших комунікативних
знарядь людини. Безсиле саме по собі, воно стає могутнім і нездоланним,
дієвим і привабливим, якщо сказане вміло, щиро і вчасно. А саме так цілеспрямовано, щиро і вміло - повинна користуватися словом кожна людина
у будь-якій сфері практичної діяльності.
Мовнокультурна освіченість потребує від кожного спеціаліста не тільки
постійної роботи над удосконаленням власного мовлення, а й виховання
мовного чуття, яке разом із необхідними знаннями допомагає виявляти в
мовленні свою індивідуальність. Плекання культури мовлення - обов'язок
кожного майбутнього фахівця. Для багатьох категорій мовців воно входить
до професійних обов'язків. Це освітяни, юристи, працівники культури,
комерсанти тощо. Належна культура мовлення є свідченням розвинутого
інтелекту і високої загальної культури особистості. Майбутній фахівець
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повинен розвинути в собі здатність оптимально вибирати мовні засоби
відповідно до предмета розмови, співрозмовника та мовленнєвої ситуації.
Мовнокультурна освіченість майбутнього фахівця, його вміння спілкуватися
згідно із сучасними мовнонаціональними нормами, коректно дискутувати й
переконувати гарантують, за даними вчених і практиків, майже у 85 % успіх
у професійно-ділових стосунках. [5].
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LINGUISTIC NATURE OF IRONY AND ITS ROLE IN THE
EXPRESSIVENESS OF THE TEXT BASED ON THE WORKS OF
P.G.WODEHOUSE
Irony is not a distinct and independent phenomenon. It is a term used by
critics and historians to explain or to define a broad range of different phenomena.
The vast majority of studies dealing with this concept are concerned with only one
particular aspect of ‘irony’ relevant to their subject. In addition, it is a word in
general use, which further complicates specialists’ attempts to control it.
The main premise of the thesis is that the translation of irony is not amenable
to conventional translation theories. Taking English and Ukrainian as a case in
point, the way speakers of this pair of languages employ this pervasive tool to
express their attitude reflects the linguistic and cultural distance between these
languages, and adds a significant translation problem to the interpretive challenge.
The purpose of this work is to reveal different ways of irony translation based
on the works of P.G. Wodehouse. The work ventures into contrastive linguistic and
stylistic analyses of irony in Ukrainian and English from literary, linguistic and
discourse perspectives.
Irony is an ambush prepared by the author for the unwitting reader and
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translator. It is all too easy to overlook all its subtle manifestations and end up
turning a complex and ambiguous book into flat and straightforward narrative.
Missing a book’s irony can deprive that book of its essential ornament; in the case
of some deeply and pervasively ironic books it can betray their very essence.
Initially, the term ‘irony’ applied to a type of human behaviour. It was derived
from the Greek word ‘eironeia’, meaning ‘dissimulation’. The ‘eiron’ was a
character proper to ancient Greek comedy. The first occurrences of ‘eiron’ are
found in Aristophanes, where the term designates characters of little
trustworthiness, who do not have the author’s sympathy.
The translation of irony is a very difficult task because the interpretation of
irony presupposes a two-stage processing: first, the processing of a meaning of a
specific utterance is rejected, and, second, a reinterpretation of the utterance
through inferring an implicatureis triggered. This view is based on Booth’s
Cooperation Principle and its maxims. In Booth’s view, irony is a case of
conversational implicature [1, p. 377]. The ironist says something s/he does not
believe to be true although it is not in his/her intention to tell a lie. The intention
conveyed by the ironist’s implicature urges the hearer to look for an additional
meaning. In a later study, Booth, broadens the definition of irony by incorporating
the notion of an attitude into it: “To be ironical is among other things, to pretend
(as the etymology suggests),1 and while one wants the pretence to be recognized as
such, to announce it as pretence would spoil the effect.” Here, irony is recognized
as a verbal resource meant to convey an evaluative position on the part of the
speaker.
Linguistic relativity claims that each language reflects a separate social
reality. This reality is therefore different from the one reflected in/by another
language. Different languages reflect social reality in different ways. As a result,
translation is not simply a matter of substituting words of one language with those
of another and adapting the syntax to suit it. For a translation to be successful, the
translator has also to convey a whole store of added meaning belonging to the
culture of the original language. Successful interpretation of irony depends on the
personality of the interpreter, there is no universal theory that could be adapted to
help the observation of irony. However, the use of extra-linguistic cues can help
the interpreter.
In terms of British humour and its specific features, Prasad writes that the use
of ‘understatement’ is a particularly strong quality - often used to produce sly
humour. And according to Prasad, Wodehouse is almost unmatched in this field “When a thing is laughable” he quotes, “his ability to enhance the laughter, by
pinning some meticulously inadequate expression on it, is unfaltering.” [2, p.30]
The author provides an example to support this claim: “Except for that slight bias
towards dishonesty which led her to steal everything she could lay her hands on
which was not nailed down, Aileen Peavey’s was an admirable character.”
Wodehouse’s humour into individual components is difficult - yet he makes
the attempt. He begins with quotes, chosen at random, that he claims speak for
themselves. A chosen few of these will be displayed here, in a precursory fashion,
so as to realize what should be focused on in the translated version, in terms of
what makes Wodehouse’s humour so intrinsically his own. It is unfortunate that
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not all works mentioned below were easily available in their translated version, for
seeing all these examples in translated form would have been interesting to say the
least.
– “That peculiar numbed sensation, so like that caused by repeated blows
on the head from a blunt instrument...it was as though he had been for an extended
period shut up in a Frigidaire with the first Queen Elizabeth.”
– “Bingo swayed like a jelly in a high wind.”
– “Unlike the male codfish, which, suddenly finding himself the parent of
three million five thousand little codfish, cheerfully resolves to love them all, the
British aristocracy is apt to look with a jaundiced eye on its younger sons.”
– “And there, as the door opened, he lay, [under the bed] holding his
breath and trying to keep his ears from rustling in the draught.”
– “A conscience as tender as a sunburned neck.”
The above statement is further strenghtened by Folgado’s [3, p.18] claim that
Wodehouse’s three main mechanisms are ‘understatement’, ‘overstatement’ (or
hyperbole) and sudden turns of style or register. Understatement is definedas the
presentation of something as being smaller, worse or less important it actually is,
whereas overstatement is the exact opposite: exaggeration.
Prasad [2, p.207] also tells us that Wodehouse himself described his writing
method as “Making the thing in sort of musical comedy without music, and
ignoring real life altogether”, and that such a statement was a reflection of his
own, Wodehouse’s, approach to life and his relation and attitude to life’s problems.
Prasad describes the personality of Wodehouse as one of a “kindly, happy man
with an instinctive distaste for the seamier aspects of existence. His natural
inclination was toward a preferred dwelling on life’s simple joys and studiously
ignoring its multiple sorrows.” The main element of the humour in his books is
constructed around the self-satisfied and comfortable classes of Britain. The
characters, some of which are described below, in whose undemanding lives there
exists “port for the gentleman and fluttery gossip for the ladies, the paragon of a
butler hovering in discreet attendance, a vicar coming to call, [and] the village
constable paying his respects” [4, p.401].
Finally, irony is essentially purposeful, constructive and instrumental. It has
been used, feared, revered and studied through the ages. In modern times, literature
and journalism are two major grounds where irony flourishes. What we know
about irony, however, is passed on to us through philosophy and literary criticism,
where irony is seen as poetic, contextual, artistic, modular, non-linear and multidimensional, hence not lending itself to rigorous linguistic scrutiny.
To end this display of the analysis in the most light-hearted manner possible,
chosen as the best representative was the above example. In it, Bertie describes
how shoving a toy duck under the bathtub water, together with a sponge, and then
letting go is a most from-matters-unpleasant distracting activity. “However
troubled and haggard a person is, [having the toy duck] jump out of the water
surface, is the method to divert yourself.” [5, p. 343]. In times of troubling
thoughts, let us all heed this most sound piece of advice.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
Вивчення двох іноземних мов – це реальність і потреба сьогодення. У
методиці вивчення мови під поняттям «друга іноземна» мають на увазі мову,
що вивчається після першої іноземної. Типовим для більшості людей усього
світу, які вивчають німецьку як іноземну, є вивчення цієї мови як другої
іноземної після англійської.
Причин, через які обирають для вивчення саме німецьку мову як другу
іноземну, чимало. По-перше, економічна та культурна політика ФРН
спрямована на відкритість та залучення представників інших культур, адже
саме Німеччина є країною, яка в Європі пропонує найбільшу кількість
освітніх і культурних програм. По-друге, німецька мова належить до досить
поширених у світі мов і є офіційною державною мовою таких держав, як
Федеративна Республіка Німеччина (75,3 млн. мовців), Австрія (8 млн.),
Ліхтенштейн, а також вона є однією з офіційних мов Швейцарії (5,2 млн.
мовців або 72,4 % населення) і Люксембурга. Окрім того, на користь
вивчення німецької мови свідчать такі факти: Німеччина є найбільшою у
світі країною-експортером; німецька мова є загальновживаною в ЄС; щороку
на книжковому ринку Німеччини з’являється понад 60 000 нових публікацій;
німецька мова є другою за вживаністю мовою науки; той, хто вивчає і
розуміє німецьку, підвищує свої шанси на ринку праці [1].
Іноді знання англійської стає причиною проблем при вивченні
німецької. Проте, науковці дедалі більше притримуються думки, що
одночасне вивчення двох мов вносить не лише додаткові помилки й
плутанину, а й позитивні аспекти. Йдеться про досвід вивчення першої
іноземної мови, який сприяє розвитку рецептивних і продуктивних умінь під
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час опанування другої іноземної мови, і не лише у плані перенесення
значення слів (напр. англ. hand – нім. Hand), що також значно полегшує
семантизацію лексичного матеріалу. Велике значення має те, що можна
провести паралелі між першою іноземною мовою та наступними або,
навпаки, простежити відмінності, які слугуватимуть контрастом для кращого
унаочнення [2].
Відтак, важливим фактором при вивченні німецької мови як другої
іноземної після англійської є те, що англійська й німецька як германські мови
споріднені в багатьох аспектах. Насамперед це простежується у лексиці,
особливо на початковому етапі, де можна помітити багато відповідностей та
очевидний зв’язок між німецькою та англійською мовами на рівні всіх частин
мови:
a book/das Buch
a name/das Name
a hand/das Hand
a brother/der Bruder
a mother/die Mutter
Warm/Warm
До того ж є багато інтернаціоналізмів здебільшого греко-латинського
походження, які зустрічаються в обох мовах:
a university/die Universität
a student/der Student
a biography/die Biographie
Надзвичайно важливим моментом при вивченні будь-якої мови є
граматика. Тут також можливе проведення паралелей між двома згаданими
мовами:
This is a book./Das ist ein Buch.
Is it a lamp?/Ist das eine Lampe?
What is this?/Was ist das?
What is your name?/Was ist dein Name?
How old are you? – I am…/Wie alt bist du? – Ich bin…
Але важливо зазначити й те, що в процесі вивчення німецької мови на
базі англійської мови відчуваються деякі труднощі: у вимові; в правилах
читання; в інтонації; в порядку слів; у відмінюванні артиклів; у відмінюванні
дієслів; у складних граматичних конструкціях тощо. Відомо, що граматика
німецької мови набагато складніша від граматики інших германських мов.
У німецькій та англійській мовах також є слова, які подібні за звучанням
або за написанням, але мають різне значення, так звані “фальшиві друзі
перекладача”, вони можуть бути неправильно вжиті або неправильно
розпізнані:
become/bekommen
map/Mappe
gymnasium/Gymnasium [3, с.649].
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Отже, до найважливіших особливостей вивчення німецької мови як
другої іноземної після англійської належать: спорідненість німецької та
англійської мов; наявність спільного пласту лексики германського
походження та спільних моментів у вимові; аналогічні граматичні явища,
близькі за структурою та значенням.
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МОТИВАЦІЯ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В даний час проблема підготовки висококваліфікованих фахівців
набуває все більшого значення. Сучасне суспільство висуває випускнику
ВНЗ високі вимоги, серед яких важливе місце займають професіоналізм,
соціальна активність і творчий підхід до виконання робочих завдань. Процес
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти
досить складний та обумовлений декількома важливими факторами. Один із
них – адекватність мотивації навчальної діяльності студентів цілям і
завданням освітньої системи у ВНЗ. Питання формування мотивів до
навчання, що є невід´ємним елементом у майбутньому професійному
розвитку, є актуальним тому, що сучасні студенти поступово втрачають
стимул до навчальної діяльності.
Проблемам мотивації студентів, у тому числі при вивченні іноземної
мови, основним критеріям її формування та впливу на навчальний процес
присвячена значна кількість наукових і науково-методичних публікацій
таких дослідників як Н.О. Аристова, С.У. Гончаренко, Є.П. Ільїна, О.О.
Леонтьєва, Є.І. Пасова та ін. [1, c. 11].
Метою даного дослiдження є обґрунтування основних аспектів
мотивації вивчення iноземної мови студентами.
Вивчення iноземних мов було й залишається невiд'ємною складовою
процесу формування сучасного фахiвця. Мотивація навчання іноземної мови
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є однією з головних проблем методики викладання. Іноземна мова як
навчальна дисципліна має ряд специфічних особливостей, і одна з них – це
оволодіння іноземною мовою шляхом навчання спілкування. В умовах
сьогодення актуальність вивчення іноземної мови не підлягає сумніву,
оскільки нова політична обстановка, розширення міжнародного
співробітництва і міжнародних контактів вимагають від майбутніх фахівців
більш глибокого знання іноземної мови. Якщо для дисципліни «Іноземна
мова» в мовному ВНЗ мотивація є природною, то, як правило, в немовних
вищих навчальних закладах в умовах відсутності реального мовного
оточення вкрай необхідна штучна мотивація. Мета викладача полягає не
тільки і не стільки в тому, щоб ознайомити студентів з предметом на
першому занятті, скільки зацікавити їх, створити умови для активізації
пізнавальної діяльності [3].
Сучасність пред’являє все більш високі вимоги до практичного
володіння іноземними мовами, як у повсякденному житті, так і у професійній
діяльності спеціалістів.
Для підвищення навчальної мотивації студентів під час вивчення
іноземної мови пропонуємо наступне:
• при навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення
студентів. Необхідна умова для формування мотивації до навчання та
пізнавальної діяльності в студентів – можливість проявити в навчанні
самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше
викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу –
використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів
активної пошукової діяльності;
• змінювати методи і прийоми навчання. На практичних заняттях
застосовувати такі методи стимулювання студентів, як створення ситуації
успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів;
• включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи
в групах, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми, прийом
«метод проб і помилок»;
• незвична форма подання навчального матеріалу;
• сприяти посиленню внутрішньої мотивації шляхом заохочення;
• не карати за невдачу, невдача сама по собі є покаранням. Страх і
напруженість ускладнює процес навчання. Невдачі знижують мотивацію.
• постійно і цілеспрямовано займатися розвитком якостей, що лежать в
основі розвитку пізнавальних здібностей студентів: швидкість реакції, всі види
пам’яті, увагу, уяву;
• намагатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов’язуючи теми
свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання,
розширюючи кругозір студентів;
• розвивати у студентів віру в себе (в свої здатності контролювати
ситуацію, у свою здатність вчитися краще;
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• з’ясовувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння
вчитися або помилки виховного характеру [2, с. 12].
Проте, серед основних засобів підвищення внутрішньої мотивації на
заняттях з іноземної мови можна виділити наступні:
1) пояснення студентам важливості оволодіння іноземною мовою на
належному рівні для їх майбутньої карєри;
2) постійне заохочення активної роботи студентів на заняттях з
іноземної мови (особливо це актуально під час навчання слабких студентів та
тих, яким тяжко дається оволодіння продуктивними видами мовленнєвої
діяльності);
3) постійне використання засобів активізації мовленнєвої діяльності
студентів на заняттях з іноземної мови, мета яких – не лише навчити
студентів іншомовній граматиці, лексиці, навикам говоріння тощо, але й
зацікавити їх.
Варто зазначити, що зацікавленості студентів у вивченні іноземної мови
сприяє також проходження практики за кордоном, що дозволяє заглибитись в
мовне середовище, краще пізнати культуру іноземної країни, мова якої
вивчається. Усім відома програма «Work and Travel», згідно якої студентська
молодь має можливість протягом кількох місяців перебувати в англомовних
країнах, працювати і одночасно заробляти гроші.
Таким чином, не існує єдиного рецепту підвищення мотивації для всіх
студентів всіх рівнів і професій. Але не зважати на цю проблему також не
можна, оскільки немотивований студент ніколи не зможе вивчити нецікаву
дисципліну. Тому викладач ВНЗ повинен розвивати у студентів відчуття
впевненості та успішності, встановлювати важкі, але досяжні цілі,
створювати атмосферу конкурентності.
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОДІ
В УКРАЇНІ
У сучасному суспільстві молодь відіграє важливу роль, оскільки вона є
відповідальною за майбутнє країни, гарантом суспільно-економічного
процесу. Саме молодь спроможна сприяти запровадженню новітніх
інформаційних та управлінських технологій у державному самоврядуванні,
вводити інновації та нестандартні підходи до вирішення державних проблем,
а майбутнє української демократії значною мірою залежить від того,
наскільки сьогодні молоді фахівці зможуть з усією відповідальністю
перейняти та використати досвід в управлінні процесами розвитку
суспільства. Ось чому в державі необхідно звернути особливу увагу на
розробку збалансованої молодіжної політики, яка має охоплювати всі сфери
діяльності молоді, враховуючи різноманіття молодіжного життя, складність
та багатоаспектність проблем молоді. [1]
Державна молодіжна політика України ґрунтується на «Декларації про
загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (1992 р.) та на
Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні» (1993 р.). Окрім основного закону існують такі, як «Про молодіжні
та дитячі громадські організації» (1998 р.), «Про освіту» (1991 р.), «Про
зайнятість населення» (1991 р.), «Про фізичну культуру і спорт» (1994 р.),
«Про туризм» (1995 р.) і т.д. [2] Це складна та розгалужена система, що
включає комплекс цілеспрямованих політичних рішень, має певні цілі та
завдання в окремих галузях, зумовлюється багатьма складовими, основні з
яких – характер держави, особливість її політичної системи, специфіка
формування і реалізації соціальної політики. Метою державної молодіжної
політики є створення соціально-економічних, політичних, організаційних,
правових умов та гарантій заради самовизначення, інтелектуального,
морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу для
власних інтересів та інтересів держави.
Незважаючи на чіткі цілі та сформовані методи державна молодіжна
політика України перебуває в не найкращому стані. Серед основних її
проблем: відсутність відповідальності за реалізацією розроблених програм,
не створена інфраструктура поширення цих програм. Доказом того, шо
молодіжна політика України потребує вдосконалення є відсутність
можливості отримати якісну освіту, проблема з працевлаштуванням за
спеціальністю, низький рівень заробітних плат, труднощі з отриманням
житла і забезпеченням необхідних умов для інтелектуального та духовного
розвитку особистості.
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Вирішення проблеми можливе із залученням світової практики
розвитку молодіжної політики, використання однієї з найвідоміших її
моделей (Шведська модель, модель США і модель Німеччини). Дані
приклади передбачають вплив держави на проблеми молоді через
фінансування та створення спеціальних закладів, підтримку молодіжних
організацій, вживання заходів стосовно соціально незахищених і
«неблагополучних» категорій молоді, створення потужної законодавної бази
для підтримки тих молодих людей, яким вона найбільш необхідна.
Незалежно від обраного підходу до молодіжної політики розвинені країни
світу вдало вирішують проблеми молоді у різних сферах.
Таким чином, заручившись прикладами передових країн, державна
влада Украни має обрати конкретний напрям розвитку молодіжної політики,
реалізація якого забезпечить підтримку різних категорій молоді для
виховання гідного суспільства. [3]
Поліпшення стану молодіжної політики України відкриє перед
молоддю нові перспективи. Реалізація встановлених цілей забезпечить
поліпшення економічного становища, соціально-побутових й житлових умов
молоді й молодих родин, зміцнить інститут молодої родини. Окрім цього,
підвищиться духовний, моральний, інтелектуальний і творчий потенціал
молодих громадян. Зросте кількість патріотично налаштованої молоді, рівень
поваги до історії, культури, традицій України і, відповідно, підвищиться
суспільно-політична активність молодих громадян.
Ще одним важливим наслідком вдосконалення молодіжної політики
може стати формування у молоді цінностей здорового способу життя. Не
менш важливим є підвищення рівня ділової і підприємницької активності
молоді, сюди також належить і збільшення кількості досвідчених спеціалістів
у різних галузях, які наразі отримуючи освіту в Україні чи за кордоном,
надають перевагу працевлаштуванню в іноземних фірмах.
Оскільки на сьогоднішній день молодь складає майже третину всього
населення України, питання про державну молодіжну політику є актуальним
і потребує якнайшвидшого вирішення. Молодь є рушійною силою для будьяких зрушень в державі, тому піклування про її розвиток, самореалізацію,
забезпечення гідного рівня життя є прямим обов'язком держави. Необхідно
на державному рівні створювати умови для самореалізації молоді і
включення її в процеси розвитку України. Щоб забезпечити такі умови,
Україні необхідно звернутися до досвіду найрозвиненіших країн світу, які
використовують у молодіжній політиці конкретні моделі, формують цілі і
реалістичні шляхи їх досягнення. Вдосконаливши, або навіть повністю
перебудувавши молодіжну політику, держава отримає хороших фахівців у
різних галузях, патріотично налаштованих громадян, рівень життя яких буде
гідним європейського рівня.
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НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ МОВ ОРИГІНАЛУ І ПЕРЕКЛАДУ
Художній переклад відіграє величезну роль в розвитку мови і збагаченні
національної культури. Саме завдяки письмовим перекладам художньої
літератури людство має можливість ознайомитися з культурними
надбаннями
інших
народів, виникає
можливість
взаємодії
та
взаємозбагачення літератур та культур. Звісно ж, що переклади прозових та
поетичних творів стають невід’ємною частиною національної культури та
літератури.
Художній переклад – це «відтворення тексту іншою мовою,
перекодування його з мови оригіналу на мову сприймача» [3, c. 56].
У сучасному світі розвиваються такі види перекладу:
⎯
науковий – переклад носіїв наукової інформації, узагальненої в
науково-технічній літературі, такій, як підручники, монографії, статті,
патенти, інструкції з експлуатації, технічні довідники, каталоги, науковопопулярні журнали тощо;
⎯
технічний – переклад, який використовують для обміну науковотехнічною інформацією між людьми, які спілкуються різними мовами;
⎯
діловий – один із видів інформативних перекладів, під час роботи
над якими слід не лише намагатися точно передавати інформацію, а й
дотримуватися норм мови ділового або науково-технічного стилів;
⎯
мистецький (художній) – переклад творів художньої літератури
(поезія, проза, драма) [1, c. 24].
Одним із найбільш динамічних творчих стилів, який має найбільше
забарвлення та різноманіття та потребує нових наукових досліджень, є
художній. Художня мова, яка розрахована на сприйняття і розуміння його на
тлі загальнонародної, загальнонаціональної мови, відрізняється від неї тим,
що дійсність мови літературного твору – це дійсність цілісного художнього
універсуму, внаслідок чого мовні і позамовні (змістові) аспекти художнього
тексту злиті воєдино значно тісніше, ніж в інших функціональних стилях.
Тому закономірності побудови художньої мови пояснюються не
граматичними і синтаксичними правилами, а правилами побудови змісту
[2, c. 79].
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Професійні перекладачі вже встигли переконатися, що головна
складність художнього перекладу в тому, що слова різних мов лише в
окремих випадках повністю відповідають один одному, не кажучи вже про
національне забарвлення мови, смислові згустки, цілі думки. Даний факт
зумовлює певні вихідні застави до процесу й результату перекладу, які
зводяться до кількох тез:
1)як формально, так і за змістом слова мови перекладу та вихідної мови
не збігаються;
2)структура мови перекладу є іншою, ніж у вихідній мові;
3)переклад повинен насамперед повністю передавати смисл оригіналу;
4)переклад повинен справляти на свого читача (слухача) такий самий
вплив, як і оригінал на власного читача;
5)переклад повинен звучати, ніби оригінал, і не містити у собі відчуття
забарвлення перекладу [3, c. 104].
Остання теза засвідчує ту вагому роль у праці перекладача, яку відіграє
його рідна мова. Останню ніколи не зможе перевершити у процесі перекладу
мова іноземна, оскільки лише у власній мові ми повністю можемо відчути
всю гаму почуттів, які дарує рідне слово, і тим паче поєднання слів. Причому
ця істина стосується не лише літературного перекладу, але й науковотехнічного.
Відмінності
в
мовах
зумовлюються
різними
історичними,
географічними, культурними, економічними й іншими причинами.
Перекладач стає, по суті, посередником не лише між мовами, але й
культурами. Тому такою важливою стає освіченість самого перекладача
(мається на увазі обов'язкове знання історії, культури, географії, побуту
народу, який репрезентований мовою оригіналу). Крім того, перекладач у
процесі практичної роботи має справу також із культурою самого автора
вихідного тексту, він повинен бути апріорі готовим до присутності в цьому
тексті суто національного забарвлення, яке не піддається дослівному
перекладові.
Також особливості ментальності народу, як і мова, є продуктом
діяльності його духовних сил, що накопичувався протягом століть, і
продовжує формуватися та безперервно видозмінюватися й сьогодні. Кожна
історична епоха залишає свій відбиток у мові, важливі історичні події здатні
змінити мовну картину світу. Дану особливість повинні враховувати
перекладачі, насамперед фахівці з художнього перекладу. Ця проблема
потребує окремої уваги.
Отже, у час глобалізації роль національного забарвлення мов оригіналу і
перекладу як засобу культурного діалогу все відчутніше зростає. У
літературознавчому вивченні лексичного аспекту теорії художнього
перекладу були досягнуті значні успіхи: окреслено способи відтворення
семантико-стилістичних фукцій-реалій засобами мови, запропоновано точні
робочі поняття й категорії. Однак, помилки й непорозуміння, пов'язані з
міжкультурними відмінностями, трапляються навіть на найвищому рівні
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художніх перекладів. Перекладач повинен досконало знати власну культуру,
як і бути достатньо ознайомленим із особливостями культури нації – носія
мови перекладу. Таким чином, переклад – це своєрідний діалог двох культур,
який передбачає вміння перекладача відрізняти своє від чужого. При цьому
не повинна виникати й реалізовуватися якась "змішана культура", що
негативно відбилося б на якості перекладу.
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INTERNETBRENDING AS A MODERN MARKETING SYSTEM
The expansion of Internet users in Ukraine and increasing development of ecommerce requires the consideration of branding features on the Internet, finding
out the advantages and disadvantages of placing the brand on the web and identify
further areas of its development. Many companies often do not realize that
branding on the Internet is fundamentally different from similar processes in the
real economy.
The objective of the research is the definition of its specific characteristics
and internet branding strategies.
Branding is activities for creating a good opinion about product based on
shared influence of consumer advertisements, trademarks, packaging, materials
for promotion sales and other elements of communication, united with a certain
idea and a product design, that single out the product among the competitors and
create its image.
In the modern theory of marketing a small number of scholars understand in
the Internet as its separate type. This can be explained by the fact that traditional
branding as a phenomenon exists for nearly 100 years, the Internet - about 20
years. The internet branding was first described only in recent years when the
global Internet network has expanded to two billion users.
Many marketers believe that the difference between branding on the web and
off-line business does not exist. "Ultimately, it all depends on you."
Objectives and target audience - for companies that provide services or
services exclusively through the Internet, these are, of course, users. For off-line
companies the much broader category of clients are interested", - says Yegor
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Yakovlev, manager of Intel's marketing program in Eastern Europe. According to
him, the functions of the trade mark can not be changed depending on the
transmission medium of advertising information imposed only some specific
features.
The House chairman Anatoly Shkred mentions that "there is no difference
where the business is carried out, even on Mars - the main thing that the natives
know and like it. Generally, the division between online and offline is optional,
business - that's what makes a profit, the rest is insignificant. [1 p.3]
However, there are reasons for separating online branding in Internet. They
lie in the significant differences in the perception of consumers of information on
the web and in the real world. Traditional offline branding communications based
on actual producers and consumers. And today the company is actively using the
Internet to advertise real products. However, the Internet - a special environment
that is structured by its own laws, create the own brands, has other opportunities
for two-way communications between buyers and sellers, and therefore needs
closer attention of scientists.
The significance of branding of real goods increases in the internet. In terms
of "physical" sales brand managers task is to convince the consumer to take off
from the shelf and put into the basket their product. Continuing the analogy, we
can say that in the Internet, this shelf is infinitely large, is constantly changing and
is in the poorly organized store.
The global Internet creates not only a huge amount of information and
diversity of various associative images. Recognizable image that is easy to
remember involving the Internet resource, is much more likely to be elected as a
normal user. Without a "strong" and easily recognizable brand, the chances that the
user selects the resource, is small. Therefore, without creating a "strong" brand, it
is impossible to succeed online [2 p.3].
New brand characteristics determine its strength and success. The "offline"
(the real economy) brand strength and success largely depends on its unique,
distinguishing characteristics and qualities. When the buyers discuss the benefits of
a brand or a product, they have in mind these unique characteristics that distinguish
it from the other which is similar to it. For example, benefits and sustainability of
various qualities of the brand (consistent quality Swiss watches PatekPhillip
reliability (exceptionally high quality collection of German cars Mercedes-Benz et
al.); high-quality customer service in the service sector, and etc.
Online brand – is a set of characteristics of the goods or services determined
by the following parameters:
- the adequacy of informative content of a web-site and the right tone of
dialogue with consumers;
- the personification of advertisements as for the specific customers,
depending on the social and demographic profile;
- a high degree of usability of Internet resources. Usability - is the efficiency,
productivity and ease of use of any instrument business.
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For online store the most important peculiarities of a is the ease of access to
the necessary information to the target audience and predefined scenarios for the
ways of individuals with different segments of the target group influence. Usability
is determined on the basis of these studies of focus groups and characterizes the
ease and simplicity with an electronic store. [4, p 2]
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