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Заслужений працівник освіти України

50 РОКІВ ДОСЯГНЕНЬ, РОЗВИТКУ, ЗВЕРШЕНЬ
ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ
У СТРУКТУРІ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету впродовж 50 років є провідним вищим
навчальним закладом економічного профілю Подільського регіону. Становлення
закладу тісно пов’язано із досягненнями та успіхом кожної окремої особистості
та колективу в цілому, які є невід’ємною частиною історії нашого краю і
держави.
ВТЕІ КНТЕУ починає свою історію з 1968 року, коли наказом Міністра
торгівлі Української РСР № 338 від 28 серпня 1968 року було створено
Вінницький заочний філіал Київського торговельно-економічного інституту. У
1968-1969 навчальному році діяло три факультети: економічний, торговий і
технологічний. Починаючи з 1969-1970 н.р. у Вінницькому філіалі КТЕІ було
організовано денне відділення.
З 1 липня 1988 року наказом Київського торговельно-економічного
інституту № 591 від 18.04.88 р. було відкрито Вінницький заочний факультет
КТЕІ.
Визначна роль у розвитку нашого інституту належить Мазаракі А.А.,
ректору

Київського національного торговельно-економічного університету,

доктору економічних наук, професору, академіку Національної академії
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педагогічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки. Знаний в Україні та за
кордоном вчений, Мазаракі А.А. багато уваги приділяв розбудові КТЕІ, в тому
числі його структурних підрозділів.
Знаковим для інституту став 1998 рік, коли за ініціативою ректора КДТЕУ
Мазаракі А.А. Вінницький заочний факультет було реорганізовано у
Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

державного

торговельно-економічного університету.
Організаційна структура інституту складалася з трьох факультетів:
обліково-фінансового; економіки та менеджменту; підприємництва.
Указом Президента України від 11.09.2000 року № 1059/2000 Київському
торговельно-економічному університету надано статус національного.
У вересні 2005 року відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ «Про
призначення повноважень відокремлених структурних підрозділів КНТЕУ» було
значно розширено автономію інституту, його самоврядування, а також його
відповідальність.
За час існування ВТЕІ КНТЕУ здійснені вагомі позитивні зрушення за
всіма

напрямами

навчально-виховної,

науково-дослідної

та

культурно-

просвітницької діяльності, які підтверджують тезу про те, що ВТЕІ КНТЕУ і
сьогодні є провідним, багатогалузевим інститутом на теренах Вінниччини.
Стратегічною метою діяльності Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТЕУ є забезпечення потреб підприємств і організацій регіону та
України загалом у висококваліфікованих фахівцях у галузі економіки та
торгівлі, що відповідають сучасним вимогам ринку праці; надання освітніх
послуг замовникам з дотриманням норм та вимог, визначених Конституцією
України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативними
документами освітньої галузі.
Сьогодні у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
підготовку фахівців забезпечують три факультети, яким підпорядковано
11 кафедр. До складу обліково-фінансового факультету входить три кафедри:
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обліку та оподаткування; фінансів; іноземної філології та перекладу; до складу
факультету економіки, менеджменту та права – чотири кафедри: менеджменту
та

адміністрування;

економіки

та

міжнародних

відносин;

економічної

кібернетики та інформаційних систем; права; до складу факультету торгівлі,
маркетингу та сфери обслуговування – чотири кафедри: товарознавства,
експертизи та торговельного підприємництва; маркетингу та реклами; туризму
та готельно-ресторанної справи; фізичного виховання та спорту.
Згідно з ліцензією інститут здійснює підготовку фахівців за освітнім
ступенем «бакалавр» (за 15 спеціальностями) та освітнім ступенем «магістр»
(за 11 спеціальностями): фінанси, банківська справа та страхування; облік та
оподаткування; економіка; менеджмент; право; публічне управління та
адміністрування; інформаційні системи та технології; соціальне забезпечення;
підприємництво, торгівля та біржова діяльність; маркетинг; туризм; готельноресторанна справа; харчові технології; філологія. Форми навчання: денна,
заочна, вечірня.
З 2016 року в інституті діє та постійно удосконалюється Система
управління якістю ВТЕІ. У 2018 році інститут отримав сертифікат на Систему
управління якістю, ресертифіковану на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO
9001:2015, IDT), який засвідчує високий рівень управління освітньою
діяльністю та якість надання освітніх послуг.
Завдяки злагодженій роботі всього колективу за результатами вступної
кампанії 2018 року інститут став лідером серед Вінницьких закладів вищої
освіти за результатами середнього балу ЗНО серед зарахованих вступників та
посів провідне місце серед 150 інститутів України за кількістю поданих заяв.
Щороку в інституті навчається більше 4000 студентів.
У ВТЕІ КНТЕУ успішно функціонують три Центри: Ресурсний центр зі
сталого розвитку, який активно співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду»; Центр регіональних досліджень, який
сприяє розвитку регіонального бізнесу та надає рекомендації

фізичним та

юридичним особам, владним структурам щодо обрання оптимальних шляхів
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подальшої діяльності та Центр розвитку кар’єри, який створено з метою
налагодження плідної співпраці з роботодавцями, організації практичної
підготовки та сприяння студентам і випускникам ВТЕІ у працевлаштуванні.
Викладання здійснюють висококваліфіковані науково-педагогічні кадри.
Частка штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями у ВТЕІ
КНТЕУ постійно збільшується і на цей час становить 82,0 %. Із загальної
кількості викладачів - 19 докторів наук (12 професорів) та 99 кандидатів наук
(59 доцентів). За останніх п’ять років викладачами інституту успішно захищено
10 докторських та 46 кандидатських дисертації, видано 110 монографій, в т.ч.
25 монографій мовами Європейського Союзу, опубліковано 1892 навчальнометодичних роботи та 50 підручників, навчальних посібників.
Сьогодні Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ –
навчальний заклад, у якому зосереджений високий інтелектуальний потенціал,
який постійно розвиває наукову та інноваційну діяльність як визначальний
фактор професійного, інтелектуального та духовного зростання викладачів і
студентів.
Велика

увага

в

інституті

приділяється

розвитку

міжнародного

співробітництва, налагодженню зв’язків із вищими навчальними закладами
Польщі, Франції, Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Румунії, Литви,
Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусії, Швеції та ін.
Здійснюється ефективна робота в напрямку розширення та поглиблення
міжнародних

контактів,

організації

й

координації

міжнародного

співробітництва у галузі освіти та науки з іноземними партнерами, такими як:
Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Центр підвищення
кваліфікації (м. Кельце, Польща), Великопольська суспільно-економічна вища
школа (м. Великопольська середа, Польща), Університет Суспільних наук
(Польща), Vanwest коледж (Ванкувер), Тбіліський державний університет імені
Іване Джавахішвілі (Грузія), Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala

universitet (Швеція) та компаніями: ТОВ «Селф інвест» ( Німеччина), Voyaj
Club Turizm Gida (Туреччина), КАЛІПСО ТУР ЮА (Туреччина), «ŞİRKET
İSMİ», «JoinUp» (Туреччина) та ін.
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Якісна підготовка фахівців європейського рівня здійснюється в інституті
також в рамках міжнародної практики студентів. Студенти інституту
спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові технології
та інженерія» та інші проходять практику в готельному комплексі «Дружба»
(Деменівська долина, Словаччина), готельних комплексах Болгарії, готельних
комплексах Туреччини. Професійна практика дає студентам змогу отримати
безцінний досвід роботи, який вони зможуть використати у майбутній
професійній діяльності.
У рамках єдиної системи підготовки висококваліфікованих фахівців
інститут всебічно сприяє активізації науково-дослідної роботи студентів.
Різними формами цієї роботи охоплено більше двох тисяч студентів. В
інституті працюють 27 наукових гуртків та дискусійних клубів. Щорічно
проводяться студентські науково-практичні конференції різного рівня,
фестивалі студентської науки, конкурси, олімпіади, вікторини, форумквести,

семінари,

круглі

столи.

Активна

діяльність

студентського

наукового товариства «ВАТРА» сприяє всебічному розвитку пошукової,
дослідницької, наукової та творчої діяльності студентів. Студенти ВТЕІ є
активними учасниками численних конкурсів, олімпіад, де здобувають
перемоги.
У 2007 році в інституті започатковано випуск збірника студентських
наукових праць «Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА».
На даний час здійснено випуск 45 збірників Вісника СНТ «ВАТРА» з
одноосібними

науковими

статтями

здобувачів

освітнього

ступеня

«магістр» та збірників тез доповідей.
В

інституті

довгострокові,

успішно

працює

середньострокові,

«Бізнес-школа»,

навчальні

програми,

яка

пропонує

які

дозволять

сформувати нову генерацію українських лідерів, що орієнтовані на міжнародні
стандарти ведення бізнесу.
Відповідно до сучасних світових освітніх тенденцій у ВТЕІ КНТЕУ
успішно використовуються інноваційні технології навчання, а саме – система
дистанційного навчання «Moodle».
7

Активно здійснює свою діяльність відділ з організації виховної та
культурно-мистецької

роботи

студентів

під

керівництвом

висококваліфікованих фахівців. У відділі функціонує 11 творчих колективів, до
яких залучено більше 120 студентів. Двом колективам інституту – театру пісні
«Слов’янка» та театру сучасного танцю «Ритм серця» присвоєно почесне
звання «Народний аматорський колектив профспілок України».
У ВТЕІ КНТЕУ здійснюють свою діяльність Органи студентського
самоврядування, які є складовою громадського самоврядування інституту.
Організаційною формою студентського самоврядування є Рада студентського
самоврядування інституту та факультетів. Студенти мають вагомі здобутки з
різних видів спорту, беруть участь у Міжнародних турнірах, Чемпіонатах та
Універсіадах міського, обласного та державного рівнів, про що засвідчують
багаточисельні нагороди та відзнаки.
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного
торговельно-економічного університету пройшов довгий і складний шлях, який
був позначений вагомими досягненнями в усіх напрямах його діяльності.
Найголовніше те, що наш колектив вірить у свої сили. І саме це є запорукою
вирішення всіх важливих завдань та викликів долі, які очікують на нас
попереду.

Вінницький

торговельно-економічний

інститут

Київського

національного торговельно-економічного університету має всі умови, необхідні
для підтвердження свого авторитету та подальшого розвитку.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

УДК 332.12
Бондаренко В.М., д.е.н., професор
Бондаренко Л.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ
ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
В статті для аналізу функціонування транспортно-економічних зв’язків
регіону показано визначення ступеня забезпеченості території даного регіону
транспортними шляхами. Запропоновано оцінку функціонування транспорту,
яка включає застосування певного набору якісних і кількісних показників, на
основі аналізу яких визначається подальший план експлуатаційної діяльності
транспортних засобів.
Ключові слова: ефективність, транспортна діяльність, транспортний
комплекс, регіон, комплексний підхід, транспортно-економічні зв’язки.
Постановка проблеми. Дослідження регіональних проблем соціальноекономічного розвитку на базі створення раціональної системи транспортноекономічних зв’язків, оцінка функціонування галузі на сучасному етапі
розвитку господарства набуває особливого значення. Розвиток регіонального
транспортного комплексу стає можливим за умови становлення й розширення
територіального поділу праці, бо комерційна стабільність та стійкість
транспорту залежить від постійного обміну товарами і послугами між
територіями, стосовно яких і формуються

доходи від перевезень і робота

галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам економіки та
організації перевезення вантажів, використанню мобільного транспорту
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присвячені праці цілого ряду науковців: Б.М. Анікіна, Є.А. Бузовського,
В.Г. Василенка, М.Г. Вергуна, Т.А. Гуцула, І.В. Заблодської, І.В. Клюса,
В.І. Котелянця, Т.В. Мірзоєвої та ін. Сформульовані в їхніх працях наукові
підходи до використання логістичного механізму при транспортуванні вантажів
і пасажирів, висновки й рекомендації посідають важливе місце в теорії
транспортної логістики. Поряд із цим процеси організації транспортування
вантажів, їх впливу на результати господарської діяльності товаровиробників
потребують подальшого ґрунтовного дослідження.
Метою статті є виявлення підходів до оцінки ефективності транспортної
діяльності в процесі розвитку господарства регіону, основними завданнями є
скорочення запасів матеріальних ресурсів у обігу та часу доставки товарів в
чому зацікавлені як постачальники так і споживачі.
Виклад основного матеріалу. Надаючи можливості доступу до нових
територій регіонів, транспорт формує нові умови співпраці господарюючих
суб’єктів, розширює межі спілкування населення різних регіонів країни,
виконує роль стимулюючого фактора в процесі розширення виробництва,
забезпеченні взаємозв’язку між жителями усіх регіонів країни. Дослідження
ефективних напрямів роботи транспорту спрямовані на визначення й
дотримання

просторових економічних зв’язків, які виступають зв’язуючою

ланкою серед інших комплексів територіальної структури. Для визначення
рівня розвитку регіону цілком доречно використовувати низку тих показників,
якими визначаються основні риси і відмінності регіонів. Ефективність
функціонування транспорту прослідковується за темпами розвитку і рівнем
економічної збалансованості всіх його ланок, а стабільний розвиток можливий
при умові раціонального розподілу загального обсягу перевезень між окремими
видами транспорту залежно від сфери найвигіднішого використання кожного з
них. Зростання процесів глобалізації і посилення регіоналізації

в Україні

спричинили до необхідності розробки методологічних основ економічної
науки, зокрема питання активізації транспортної діяльності у господарському
комплексі регіону з врахуванням особливості територіальної організації і
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спеціалізацію господарських систем, специфіку становлення та функціонування
ринкових утворень. У цьому процесі особлива увага належить методам і
способам дослідження економічних явищ, спираючись на які можна виявити
сутність і зміст структурних змін у галузі, а також аналізу функціонального
взаємозв’язку і кількісної залежності транспорту від діяльності виробничої
інфраструктури [4 с.36].
Дослідження процесів розміщення й розвитку господарського комплексу
регіону, його транспортної мережі стає можливим за допомогою галузевого,
міжгалузевого і системно – структурного методів дослідження, які дозволяють
проаналізувати підходи і методи вивчення соціально – економічних процесів і
принципів розміщення продуктивних сил регіону. Ефективним поєднанням
різних методик такого аналізу забезпечується висока ефективність оцінки
проблем, які вивчаються [7].
Галузевий підхід до наукового осмислення регіонального розвитку
території ґрунтується на дослідженні численних чинників, якими визначається
територіальна організація виробництва. Міжгалузевий аналіз розвитку й
розміщення сукупних галузей поки що менш розвинений, ніж галузевий підхід
до такого дослідження.

Все-таки він дозволяє проаналізувати особливі

залежності територіальної організації галузі від розвитку і розміщення інших
галузей, пов’язаних з нею. Таким способом повніше враховується вплив
науково – технічного прогресу на розвиток виробництва, що, на наш погляд, не
може не вважатися

позитивним явищем. Для точності і переконливості

результатів значну увагу належить приділити аналізові використання пасивно
діючих або неповно задіяних транспортних ділянок.
Вважаємо, що аналіз виробництва й транспортної діяльності регіону
доцільно здійснювати із застосовуванням методу системно – структурного
аналізу, методологія якого передбачає комплексний підхід до аналізу
економічних явищ і до створення тих умов, якими визначається їхній розвиток.
Відсутність належного комплексного підходу, розвитку методів і способів
структурного

аналізу

призводить

до
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неефективності

запроваджених

економічних реформ. Ще й дотепер теоретичне обґрунтування методів
структурного аналізу транспортної системи регіону опрацьовано неповністю,
що зумовлює доцільність подальшого дослідження.
Алгоритм діяльності транспорту регіону за даним методом відбувається
поетапно. На першому етапі дослідження визначають економіко – географічні
особливості регіону, надається повна характеристика природних умов і
ресурсів регіону, визначається рівень економічного розвитку і структура
матеріального виробництва. На другому етапі здійснюється аналіз структури
транспортної системи, транспортне забезпечення виробничого комплексу
регіону, розподіл вантажних перевезень між різними видами транспорту, їхня
динаміка й поєднання, проводиться аналіз доцільність взаємодії транспортних
складових у

регіонах, які вивчаються. Третій етап супроводжується

дослідженням

особливостей

територіальному

і

кожного

функціональному

виду
аспектах,

транспорту

регіону

аналізуються

в

обсяги

транспортних перевезень.
Системно – структурний підхід тісно пов’язаний з дослідженням
продуктивних сил регіону, з аналізом виробничо-територіальних зв’язків. У
процесі розгляду ролі транспорту у економічних відносинах постає питання
побудови

механізму

формування

транспортно-економічних

зв’язків

господарської системи за ринкових умов з виявленням раціональних зон збуту
готової продукції з метою пошуку нових, більш доцільних шляхів сполучення,
реформування моделі раціонального використання окремих видів транспорту
для їхньої реалізації.
Ефективність функціонування виробничого комплексу регіону немалою
мірою залежить від розміщення й роботи видів транспорту, від якісного,
доцільного поєднання галузевого і територіального управлінь з метою
створення єдиної сітьової моделі транспортного комплексу. Для аналізу
функціонування транспортно-економічних зв’язків регіону визначають ступінь
забезпеченості території даного регіону транспортними шляхами. Транспортну
забезпеченість країни і її регіонів прийнято визначати через показник щільності
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транспортної мережі - dt, що припадає на 1000 км2 території, 10000 осіб і 1000
тон виробленої продукції у ваговому виразі, який доцільно розраховувати на
основі наступних показників розвитку регіону: площа території регіону,
чисельність населення, що проживає у регіоні і кількість виготовленої
продукції у ваговому виразі [3]:
dSt =

де:

lЕ
S

(1.1)

dNt =

lЕ
N

(1.2)

dQt =

lЕ
Q

(1.3)

dt - показник щільності транспортної мережі, що припадає на 1000 км2

площі;
lе - експлуатаційна довжина транспортного шляху;
S - площа території;
N- чисельність населення;
Q – кількість виробленої продукції.
Відносну забезпеченість території й населення транспортними шляхами
можна визначити з допомогою коефіцієнта Енгеля [ 8, с.69]:
К=L/

PS,

(1.4)

де : L – приведена довжина транспортних шляхів,
P – чисельність населення,
S – господарські освоєна територія.
На основі формули 1.4 був розраховується коефіцієнт Успенського, яким
автор увів у свої розрахунки показник обсягу перевезених вантажів усіма
видами транспорту:
di = 3√L / √SPQ

(1.5)

L – загальна довжина шляхів сполучення, км
S – площа території, тис.кв. км
P – кількість населення, тис.чол.,
Q – загальний обсяг перевезених вантажів, тис. тон[ 8].
20

Забезпечення раціональності й рівномірності перевезень – одне з
основних завдань діяльності транспорту. Для районування раціональних
перевезень

продукції

промислового

комплексу

регіону,

А.Є.

Пробст

запропонував формулу для визначення ефективності спеціалізації

за

розрахунком радіуса перевезень продукції:
r = [П2 + LТ – П1] / 2Т,

(1.6)

де: r – граничний раціональний радіус перевезень,
L – відстань між пунктами виробництва і споживання цього виду
продукції,
П1 - собівартість виробництва у спеціалізованому районі,
П2 – собівартість виробництва продукції у районі споживання,
Т – собівартість перевезень одиниці продукції на відстань 1 км.
Розрахунки за формулою (1.6) доцільно проводити через визначення найбільш
раціонального радіуса перевезень продукції від виробника до споживача, у
виборі найбільш оптимального варіанту доставки вантажу з найменшими
експлуатаційними витратами, що вважається основним завданням у створенні
нових шляхів сполучення або маршрутів [9, с.124].
Територіальна диференціація регіонів країни за рівнем забезпеченості
шляхами сполучення визначається за ознакою щільності транспортної мережі.
Така щільність окреслюється відношенням експлуатаційної довжини мережі до
площі території регіону [95]:
ds = 1000 Le / S

(1.7)

де: ds – коефіцієнт забезпеченості регіону видами транспорту,
Le - довжина мережі на території регіону,
S – площа регіону.
Забезпеченість регіону транспортними шляхами доцільно визначати з
допомогою використання показника засобів виробництва транспорту:
Кt = Ф / ³√PSQ,

(1.8)

де: Ф – засоби виробництва транспорту,
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S – площа економічно активної території регіону
Q – валова продукція виробничих підприємств, яку вироблено на певній
території [4].
Для прогнозування розрахунків транспортної діяльності ми пропонуємо
виконувати розрахунки на основі ретроспективних даних ВВП і транспортних
показників, зіставляючи ці величини. Показник обсягу ВВП за основними
транспортними показниками можна розрахувати за формулами:
Pl
Кpl = — ;

(1.9)

V
Al
КAl = — ;

(1.10)

V
де: Кpl – обсяг ВВП за вантажообігом, ткм/грн.;
Pl – вантажообіг, ткм/грн.;
V – обсяг валового внутрішнього продукту, грн.;
КAl – транспортоємність ВВП за пасажирообігом, пас. – км/грн.;
Al – пасажирообіг, пас. – км/грн. .
Для

проведення

аналізу

діяльності

кожної

сфери

виробництва

пропонується система техніко – економічних показників її розміщення, яка
включає в себе витрати основних видів сировини, палива, теплової і
електричної енергії та води; вихід виробничих відходів (на одиницю продукції)
і їх характеристика; трудові витрати на одиницю продукції; питомі витрати
засобів виробництва.
Необхідність оптимізації транспортної сфери та аналіз потреб дедалі
набуває

все більшого значення в плануванні роботи транспортної галузі,

особливо в плануванні обсягів вантажних перевезень. Головне завдання
експлуатаційної роботи залізниці полягає, без сумніву, у

виконанні плану

перевезень з мінімальними витратами засобів і максимально можливою
швидкістю руху потягів і забезпеченням безпечності такого руху .
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Ефективність експлуатаційної роботи досягається високим рівнем
наданих послуг для задоволення потреб господарської структури і населення, а
також раціональним використанням рухомого складу на основі розрахунку
пропускної

і

провізної

спроможності

залізничних

шляхів.

Унаслідок

якнайповнішого визначення потрібної пропускної спроможності шляхів і
обсягу капітальних вкладень формуються вантажні потоки за направленнями
залізниць. Із загального обсягу перевезень доцільно виділити найбільш масові
вантажі, які розподіляються по групах: кам’яне вугілля, нафтопродукти,
кольорова руда, мінеральні добрива, цемент, лісові, будівельні , хлібні вантажі,
брухт чорних металів тощо [7].
Оцінка функціонування транспорту включає застосування певного набору
якісних і кількісних показників, на основі

аналізу яких визначається

подальший план експлуатаційної діяльності транспортних засобів. До основних
кількісних показників належать:
-

обсяг

перевезень

(відправлень),

який

визначається

кількістю

перевезеного вантажу по залізниці у місцевому сполученні, його ввозу, вивозу і
транзиту. Обсяг перевезень вантажів вимірюється кількістю перевезених тонн
вантажу і кількістю тонно – кілометрів нетто;
- вантажообіг – основний показник роботи діяльності транспорту за
вантажними перевезеннями; цей показник визначається

добутком кількості

перевезеного вантажу на відстань перевезень.
Вантажообіг можна розрахувати за формулою:
ΣPL = P1L1 + P2L2 + ... PnLn,, ткм

(1.11),

де: ΣPL – вантажообіг, ткм;
P1, P2, Pn - кількість перевезеного вантажу, т.;
L1, L2, Ln - відстань перевезень, км.
Вантажообіг і обсяг перевезень вантажів залежать від багатьох факторів.
У першу чергу – це розміри виробництва промислової і сільськогосподарської
продукції, розміщення продуктивних сил, спеціалізація виробництва по
областях та регіонах країни, розподіл перевезень за видами транспорту, якість
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планування постачання, збуту і перевезень. Як правило, найбільше впливають
на

обсяги

перевезень

розміри

виробництва

продукції:

зі

зростанням

виробництва продукції зростає кількість вантажу, який перевозиться; цим
забезпечується пропорційна залежність між названими величинами;
-

вантажонапруженість,

якою

характеризується

інтенсивність

використання у перевізному процесі транспортних шляхів визначають діленням
виконаного вантажообігу на експлуатаційну довжину шляху[6]:
E = ΣPL / Le , ткм/км;

(1.12)

- середня дальність перевезень, яка вказує на відстань, котру проходить
вантаж від місця навантаження до місця вивантаження і визначається діленням
сумарного вантажообігу на загальний обсяг перевезень вантажу:
L ср = ΣPL / Σ P, км;

(1.13)

Дальність перевезення вантажів є одним із важливих показників роботи
транспорту, який впливає на розмір вантажообігу, термін доставки вантажу і на
показники використання рухомого складу. Скороченням дальності перевезень
досягається зменшення витрат суспільного господарства на транспортування,
зниження потреби у рухомому складі і провізній спроможності транспорту.
Поряд з вантажними перевезеннями важлива роль належить перевезенню
пасажирів. Пасажирообіг – це основний показник роботи транспорту по
перевезеннях пасажирів і визначається як сума добутку числа пасажирів на
відповідні відстані їх перевезень[9]:
Σ HLo = Σ Hc * L ,

пас – км;

(1.14)

Показник пасажирообігу слугує визначальним чинником при розміщенні
та функціонуванні виробничого комплексу, бо у виборі найбільш вигідного
варіанту розміщення підприємства слід враховувати вплив двох важливих
факторів: транспортного і споживчого. Населення являється основним
споживачем послуг різних видів транспорту і продукції господарського
комплексу. Успішність функціонування промислового комплексу чи окремого
виробництва залежить від можливостей діяльності транспорту в забезпеченні
його

всіма

праце-ресурсами.

Базуючись
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на

системі

показників,

що

характеризують роботу транспортної системи та результативність її окремих
складових,

можна

в

узагальненому

виді

визначити

ефективність

функціонування цієї складної структури:
n

SW = Ке ( ∑ W1 + W2 + W3 + …….. + Wn )

( 1.15)

i =1

де: Ке – загальний коефіцієнт емерджентності галузі
W1 – величина прибутку на залізничному транспорті;
W2 – величина прибутку на автомобільному транспорті;
W3 – величина прибутку на річковому транспорті;
Wn величина прибутку на авіаційному транспорті;
Вивчення вантажних та пасажирських перевезень сприяє досконалому
плануванню підвищення ефективності роботи всієї транспортної галузі, що є
вкрай важливим у визначенні потреб у технічних транспортних засобах і
капітальних вкладень у будівництво нових залізничних і автомобільних
магістралей, морських портів і аеродромів. Ця проблема актуальна за нинішніх
умовах господарювання.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Подальший розвиток
транспортного комплексу потребує розробки, обґрунтування та впровадження
комплексної

програми

транспортної

галузі.

по

Основу

підвищенню
такої

ефективності

програми

функціонування

повинні

скласти:

аналіз

територіальної організації господарства регіонів з виявленням особливостей
виробничого їх профілю, місця в територіальному поділі праці та наявних
транспортно-економічних

зв'язків;

визначення

міжрегіональних,

зовнішньоторговельних і внутрішньо регіональних транспортно-економічних
зв'язків, вантажних і пасажирських потоків; техніко-економічні обґрунтування
заходів щодо розвитку і удосконалювання транспортної мережі регіонів в
масштабах, що забезпечують освоєння очікуваного приросту перевезень
вантажів

і

пасажирів;

обґрунтування

необхідних

витрат

транспортної мережі регіону і їхньої економічної ефективності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ СУЧАСНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
В статті викладено теоретичні та прикладні аспекти впливу сучасних
рекламних технологій на поведінку споживачів. Доведено, що застосування
нестандартних способів реклами більше залучає увагу споживачів ніж
класична

реклама.

Наведено

приклади

нетрадиційної

реклами,

що

використовувалася різними компаніями для впливу на поведінку споживачів.
Ключові слова: реклама, сучасні технології, поведінка споживачів, шокова
реклама, епатажна реклама.
Постановка проблеми. Торговельні заклади та виробники, останнім
часом, відчувають потребу у розробці якісного механізму впливу на поведінку
споживачів. Комерційні підприємства намагаються розширити та поглибити
комунікаційну діяльність зі споживачем, застосувати новітні технології
просування товарів та послуг швидше та краще за конкурентів. Особливо
важливим є розробка та представлення сучасної реклами товарів з метою їх
популяризації та знаходження нових сегментів споживачів.
Сучасні рекламні технології мають велике значення для формування
зворотного зв’язку споживачів з продавцем товарів, що в майбутньому може
відобразитись на формуванні товарного асортименту фірмою, формування
цінової та збутової політики. Підвищення ефективності комунікаційної
політики, зокрема, реклами, можливо досягнути завдяки розробці та
застосуванню нетрадиційних способів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш послідовно проблеми
розвитку реклами і сучасних рекламних технологій розвинена такими
зарубіжними вченими, як: В.Аренсом, Д.Огілві, Ч.Сендіджем; вітчизняними
дослідниками Є.Роматом, Г.Почепцовою, Т.Смирновою, В.Івановою. Однак
досліджень у цій галузі недостатньо, рекламний досвід у сфері новітніх
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технологій

на

теоретико-методологічному

рівні

в

Україні

досі

не

узагальнювався.
Мета статті. Проаналізувати сучасні технології рекламування товарів та
розробити рекомендації щодо використання найбільш ефективних задля
ефективного впливу на поведінку споживачів.
Виклад

основного

матеріалу.

Протягом

багатьох

сотень

років

суспільство розвивалось в напрямку удосконалення комунікаційної політики, а
поява торгівлі вимагала від виробників та продавців товарів і послуг
розповсюдження великої кількості інформації про них. Промислова революція,
розвиток

економіки

та

її

глобалізаційних

процесів

супроводжувались

виникненням безлічі нових, нетрадиційних форм реклами.
В праці Клімової І.О. [1] наведено кілька нестандартних засобів, які
використовували підприємства, щоб вплинути на думку споживача щодо
обрання ними товару чи бренду.
Таємна «примірка» дорогої продукції. Так співробітник Porsche в Канаді
їздив на білосніжному Porsche, фотографуючи авто на фоні будинків. Він
одразу роздруковував фото і кидав їх у поштовий ящик. Завдяки цьому вдалося
добитися ефективної реклами і залучити клієнтів, а затрати при цьому були
лише на бензин та друк фотографій [1].
Скандал між невеликою компанією та гігантом ринку через назви
компаній. Starbarks – денний притулок для тварин

виконав оформлення в

чорно-зеленій гаммі кольорів, що асоціювалось у споживачів з найвідомішою
мережею кав’ярень Starbucks. На вимогу даної компанії - змінити назву,
власниця Starbarks погодилась, проте
розповсюджена

інформація про конфлікт була

відомими телеканалами, що підвищило впізнаваність

притулку.
В праці [2] йдеться про скандальну подію, що відбулася влітку 2013 року –
на теренах Інтернету з’явилося зображення оголеного принца Гаррі з дівчатами.
Деякі громадяни країни засудили молодого монарха, але інші вирішили
підтримати, розміщуючи свої схожі фото в соціальних мережах. Компанія
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Unilever, що випускає дезодорант Axe презентувала свою друковану рекламу з
написом «Вибач, Гаррі, якщо це якось пов’язано з нами». Рекламний прийом в
тому, що «дівчата не здатні встояти перед чоловіками, які обирають цей
дезодорант».
Сучасний споживач настільки вибагливий до товарів, інформації про
нього, до рекламних матеріалів, які пред’являються засобами масової
інформації, що здивувати його важко. Тому останнім часом використовується
шокова реклама. Такі світові бренди, як Bennetton, Sisley, Calvin Klein, L’Oreal
застосовують рекламні технології, які виводить людину зі стану емоційної
рівноваги, викликають подив та потрясіння, заставляють переключитися зі
щоденних речей та думок на сприйняття рекламного повідомлення навіть
всупереч своїй волі [1].
Вважається, що емоції у шоковій рекламі ефективні навіть за використання
негативу. Можна також виділити основні принципи впливу шокової реклами:
порушення встановлених правил;

принцип “білого листа”; підривання

принципів моралі [3].
Шокова реклама відрізняється від класичної тим, що заставляє думати
інакше, є досить агресивною або неадекватною, реклама ж класична, як
правило, характеризується позитивним настроєм, добра, однозначна, націлена
саме на рекламу товару чи бренду.
Перевагами шокової реклами є, те, що відносно неї немає байдужих,
величезний відгук та увага ЗМІ, обговорення колегами, тривалість контакту.
Однак, разом з тим неконтрольованість, порушення закону в окремих випадках,
складність втілення, збитки бренду, непередбачуваність наслідків є вагомими
недоліками такої реклами [4].
Шокова реклама вимагає іншого рівня витрат та кваліфікації робітників,
нетривіального та точного підходу. Недоліком при цьому є те, що в погоні за
результатом можна втратити ідею і нічого не продати. Перевага – залучення
уваги великої кількості людей. Якщо при цьому, це є рекламою розкрученого
бренду, то вона значно піднімає продажі як, наприклад, рекламні зображення
United Colors of Benetton, що об’єднують людей різних рас та релігій [5].
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Компанія Diesel – в рекламі висвітлює події, які викликають у людей страх
(глобальне потепління інтерпретовано в рекламі шляхом неоднозначних
мізансцен). На одних знімках моделі відпочивають у паризькому парку на фоні
тропічної рослинності, на інших – витрушують пісок із взуття на Велику
Китайську стіну, на третіх – сидять на даху хмарочоса з видом на затоплений
океаном Нью-Йорк [6]. Скандальна, шокуюча реклама, навмисна витівка, яка не
відповідає нормам закону, права, моралі, яка проводиться з метою привернення
уваги часто називається епатажною. Основними функціями епатажної реклами
є: інформаційна; аналітична; мобілізуюча; розкутості; актуалізації.
Коли споживач бачить таку рекламу, він автоматично загострює на ній
увагу, оскільки вона не відповідає моральним нормам. Тому епатажний
маркетинг – це скандальна реклама, яка мусить привернути увагу до певного
товару [7].
Перевагою епатажної реклами є те, що досить один раз показати
непристойний слоган, ролик або сюжет, і все це миттєво розійдеться по світу за
допомогою «сарафанного» радіо, або рекламодавці просто запускають сюжет в
Інтернет

і

він

розповсюджується

як

вірус

по

всій

мережі

самими

споживачами [7].
Мілаков Д.О. наводить приклади епатажної реклами, що застосовується
автовиробниками BMW, Audi та Subaru. Так, Audi вітала – Автомобіля року
Південної Африки 2006 року, де вказала, що є шестиразовою переможницею
цілодобових перегонів Le Mans 2000-2006. Subaru (Міжнародний двигун 2006
року) відправила повідомлення, що вона рада за BMW та Audi, які перемогли
на автомобільному конкурсі краси. Однак перемогу в цій війні одержала
Bentley, яка випустила рекламу із чоловіком, який показував непристойний
жест пальцями руки. Ажіотаж навколо війни брендів піднявся миттєво та
інформація розлетілася по всіх куточках планети. Затрати були мізерними, а
результат виявився досить вражаючим [8]. Епатажна реклами застосовується
також в українському рекламному бізнесі, зокрема, реклама в метро
будівельних інструментів від фірми Альцест, де молода жінка задоволено
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прихилилась до молодого чоловіка. На рекламі написано двозначний слоган:
«Вона полюбила мене за мій інструмент від «Альцесту». Маркетологи
Альцесту запевняють, що після цієї реклами зросла впізнаваність компанії,
збільшився інтерес до неї [9].
Розглянемо

приклади

впливу

сучасних

рекламних

технологій

на

споживачів, які використовують дві завжди конкуруючі компанії - Apple і
Samsung (табл. 1.). Інформація для обробки наведена в [10-12].
Таблиця 1 – Порівняльна характеристика впливу сучасних рекламних
технологій на споживачів
Компанія Apple
1. Створення штучного дефіциту. Результат:
споживачі чекали дефіциту пристроїв, бажали
отримати ексклюзивний товар.
2. Просування iPhone за допомогою зірок. На
презентації iPhone 7 заспівала співачка Ся, а на
заході, присвяченому анонсу iPhone 6, взяла
участь популярна ірландська рок-група U2, після
чого Тім Кук оголосив, що кожен користувач
iTunes отримає подарунок — новий альбом гурту
«Songs of Innocence» абсолютно безкоштовно, що
обійшлося американської компанії Apple не
менш ніж у $100 млн. Результат: збільшення
кількості прихильників, які хочуть бути схожими
на зірок.
3. Використання продукції (смартфона) для
виробництва
фільмів.
Корпорація
Apple
оприлюднила короткометражний фільм «Три
хвилини», знятий на iPhone X. Результат: фільм
подивилися понад 37 млн. разів. Збільшилась
прихильність споживачів, що люблять знімати
відео.
4. Використання прихованої реклами в фільмах.
Продукти Apple беруть участь в 40% касових
кінохітів («Місія нездійсненна», «Блондинка в
законі», «24 години», «30 потрясінь»). І хоча
компанія не платить за рекламу в фільмах,
продакт-плейсмент в деяких фільмах коштував:
«Зелений ліхтар» - $ 1557903, «Місія
нездійсненна: Протокол Фантом» - $ 23548020.
Результат: вплив на споживачів, які
захоплюються героями фільмів і відповідно
збільшення їх прихильності.
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Компанія Samsung
1. Рекламування товарів відомими
особистостями. У рекламі Samsung
Galaxy s6 edge в Україні взяли участь
одразу декілька знаменитостей: Катерина
Осадча, Василь Вірастюк. У рекламі
смартфона Galaxy S8 взяла участь відома
співачка і актриса Віра Брежнєва.
Реклама Samsung відрізняється від інших
рекламних
відеороликів
своєю
різноманітністю
напрямків
сюжету,
потужною
енергією
і
музичним
супроводом.
Результат:
збільшення
кількості
прихильників, які хочуть бути схожими
на зірок.
2. Демонстрація функціональних переваг
товарів та досягнень компанії. Результат:
позиціювання компанії як лідера в
інноваціях,
вказівка
на
новизну,
сформульована у висловах «новинка»,
«новий», «удосконалений», «вперше»,
«модернізований»
спрямовує
увагу
споживача.
3. Висміювання конкурентних товарів. У
рекламі Samsung чітко спостерігається
порівняння гаджетів двох брендів
(iPhone), явним лідером якого був саме
бренд Samsung, а логотип «поганого»
гаджета з яким порівнювався Samsung не
був прихований.
Результат:
навіювання
споживачам
думки, про те що Samsung найкращий.

Отже, знаючи і правильно використовуючи рекламні принципи та
механізми, можна впливати на споживача, підштовхуючи його до придбання
товару.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Реклама є потужним
інструментом збуту товарів та послуг, а також засобом інтенсивного
економічного

та

технологічного

вдосконалення.

Задоволення

потреб

споживачів в інформації про продукт, його склад, способи застосування та
місця збуту є однією з найважливіших цілей рекламної діяльності.
Українські підприємства часто нехтують можливостями та перевагами
«неформатної реклами» для вирішення своїх маркетингових проблем.
Теоретичні аспекти розробки оригінальних рекламних звернень, застосування
цікавих

креативних

рішень

щодо

просування

товарів

не

достатньо

розглядається в сучасній вітчизняній науковій літературі. Тому узагальнення
досвіду та впровадження сучасної практики застосування сучасних технологій є
можливим поштовхом до розвитку українського рекламного ринку.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
ГОРІХІВ В УКРАЇНІ
Визначено особливості функціонування та основні проблеми розвитку
вітчизняного ринку горіхів, його тип, видову структуру. Встановлено місце
України у світовому виробництві і торгівлі горіхами, тенденції ціноутворення
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на їх різновиди в розрізі міжнародних ринків та визначено перспективні ринки
збуту горіхів.
Ключові слова: ринок, горіхи, попит, пропозиція, експорт, імпорт, ціна.
Постановка проблеми. Грецькі горіхи та фундук є досить цінними
плодами. Вони мають багато поживних та лікувальних властивостей, а також
застосовуються у різних сферах. Так, наприклад , їх застосовують в таких
галузях: кондитерська, борошномельна, фармацевтична, хімічна, кормова, та
інші. Через це рослину називають «деревом-комбінатом».
Водночас, сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, позитивний досвід ряду
країн у влаштуванні промислового виробництва горіхів, успіхи господарств
населення, значна місткість внутрішнього ринку і динамізм попиту на
зовнішньому свідчать про актуальність дослідження тенденцій та перспектив
розвитку вітчизняного ринку горіхів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку ринку
горіхів в Україні займалися такі науковці як Ю. Керсанюк [3], В. Марчук [4],
А. Мокряков [5], Н. Пришляк [6], І. Сало [7], Г. Сатіна [8], Л. Титаренко [9] та
інші.
Метою роботи є оцінювання потенціалу України з промислового
вирощування грецьких горіхів та фундука для забезпечення внутрішніх потреб
країни і збільшення обсягів продажу на міжнародних ринках. Відповідно до
мети були поставлені такі цілі: оцінити сучасний рівень потенціалу України на
світовому ринку горіхів; визначити перспективні ринки збуту українських
горіхів.
Виклад основного матеріалу. Грецький, або волоський, горіх (Juglans
regia L.Walnum - жолудь Юпітера царський) – одна з найдавніших та
найцінніших порід дерев. Ще з давнини люди вживали плоди горіхів в їжу, а їх
листки,

оплодні,

перетинки

використовували

для

лікування

різних

захворювань. Академік М. Вавілов визначав три зони природного поширення
грецького

горіха:

китайсько-гірський,

центральний

і

західний

Китай;

середньоазійський – Індія, Афганістан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизія;
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середньоазійський – Мала Азія, Закавказзя, Іран, Туркменістан [10]. Дерево
волоського горіха росте у висоту до 25-35 метрів, іноді досягаючи в обхваті
стовбура до 2 метрів. До речі кажучи, батьківщина волоського горіха зовсім не
Греція, а Мала і Середня Азія. З одного дерева можна отримати до 1 т горіхів
[5]. Ядра волоського горіха містять до 80% олії, у складі якого: ліноленова,
олеїнова, пальмітинова, лауринової, стеаринова, міристинова і арахіновая
кислоти. Крім того в плодах волоського горіха міститься цілий комплекс
вітамінів, у тому числі РР, В1, С, К, В2, Е і провітамін А, а також хінони,
близько 4% дубильних речовин і багато, необхідні для повноцінної роботи
нашого організму, мінеральні речовини [2].
У харчовій промисловості застосовуються ядра горіхів, які відзначаються
винятковими смаковими властивостями: 1 кг волоських горіхів дає більше 8500
калорій і за калорійністю зерна волоських горіхів у два рази перевищують
пшеничний хліб вищого ґатунку. Плоди горіхів застосовують в багатьох
галузях промисловості: в кондитерській (як начинку для цукерок, тортів,
печива тощо), в консервному, маслобійному виробництві. Особливо високі
смакові властивості має горіхова олія, яку використовують у харчовій
промисловості: з неї видобувають цінні ароматичні сполуки — трояндову,
фіалкову, цитринову ефірні олії. Горіховий жом має 48.5 % білкових речовин,
9.5 % жирів, 6.7 % целюлози і може використовуватись в кондитерському
виробництві, а також як цінний концентрований корм для годівлі тварин [8].
Ще одним з видів горіхів, що досліджується в роботі є фундук.
Помилково кажуть, що фундук і ліщина одна і та сама сільськогосподарська
рослина, але це не так, хоча рослини є дуже схожими за своїм зовнішнім
виглядом та складом. Можна сказати, що фундук – це промисловий різновид
ліщини – селективно відібраний високоврожайний вид, який має досить великі
плоди. В цьому ж і полягає основна різниця між цими культурами , ліщина є в
три рази меншою від плодів фундука [8].
На сьогоднішній день Україна є на першому місці за обсягами продажу
волоського горіха в країни ЄС, та входить в топ-5 виробників волоських горіхів
у світі. На території України вже висаджено понад 5 000 га волоського горіха,
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600 га фундука. На 2018 рік заплановані посадки ще 2 000 га горіхоплідних
культур. У 2017 році було висаджено волоського горіха – 1 520 га, фундука –
890 га, мигдалю – 40 га. У 2016 році вітчизняний експорт горіхів склав 40 021,0
т, вартість була 79 285,0 тис. дол, а середня ціна 1 981,1 дол. Імпорт склав 1
921,0 т, вартість – 13 563,0 тис. дол, а середня ціна 7 060,4 дол [10].
В Україні за останні роки розміщення насаджень грецьких горіхів не
змінилося. Вони зосереджені переважно в Чернівецькій, Дніпропетровській,
Львівській, Вінницькій, Хмельницькій областях. Валові збори концентруються
дещо інакше з огляду на рівень урожайності – в Дніпропетровській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Донецькій областях – 48,3 тис. т
(43%) [8].
У 2016 р. в Україні висаджено 1116,7 га горіхоплідних культур в
недержавних сільськогосподарських підприємствах, що в 10 разів більше ніж в
2015 р. (12,3 га). Основний масив закладено в приватних підприємствах – 72%,
фермерських господарствах – 15% та господарських товариствах – 13%. Площі
закладання в 2016-2017 рр. сконцентровані переважно в Дніпропетровській –
594,7 га (53%), Миколаївській – 245,6 (22%) та Черкаській областях – 113,1га
(10%) [11].
Особливу увагу в останні роки на розвиток горіхівництва звернули
приватні підприємці, так як це є досить прибутковим бізнесом. Завдяки
Всеукраїнській громадській організації в Україні діє

«Українська горіхова

Асоціація», метою діяльності якої є розвиток горіхового бізнесу, а саме:
закладання садів, технології виробництва та переробки, інновації, шляхи та
методи

реалізації,

розширення

експорту,

оформлення

та

отримання

компенсацій від держави тощо. Тому, в недалекому майбутньому, ми можемо
сподіватися на розширення ринкової пропозиції горіхів.
З горіхоплідних культур в Україні вирощується переважно садівний
матеріал горіха грецького. Найбільш популярними є такі сорти як горіх грецький
Прикарпатський, Фержан, Чернівецький, Ярівський і Топорівський [6].
У табл. 1 [11]

наведено розрахунковий баланс горіхів в Україні, що

базується на експертному аналізі даних Державної служби статистики.
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Таблиця 1 – Розрахунковий баланс горіхів в Україні, (тис. т)
2016 2017

Абсолютне
Відносне
відхилення, +,- відхилення, %

Надходження
Запаси на початок року
29,8 54,8
25
83,9
Вироблено
108 113
5
4,6
Куплено та інші надходження (в т.ч. імпорт) 24,7
25
0,3
1,2
Використання
Експорт
56,1
75
18,9
33,7
Внутрішнє споживання (населення, харчова
51,6 38,1
-13,5
-26,2
промисловість)
Запаси на кінець року
54,8 79,7
24,9
45,4
Джерело: розраховано за даними Держслужби статистики України [11]

Як видно із табл. 1, запаси на початок 2017 р. становили 54, 8 тис. т, що на
83,9% більше ніж на початок 2016 р. – 29,8 тис. т. У 2016 р. показник є досить
низьким, причиною цього стали досить складні погодно-кліматичні умови і тому
галузь садівництва зазнала певних втрат.

Виробництво горіхів у 2017 р.

становило близько 113 тис. т, що на 4,6% більше проти минулого року. Це
дозволило збільшити експорт до 75 тис. т, що є більше на 33,7% ніж у 2016 р.
При цьому внутрішнє споживання горіхів у 2017 р. становило 38, 1 тис. т., що на
26, 2% менше, ніж у 2016 р. Це свідчить про це, що більшість запасів було
відправлено на експорт.
Україна входить до топ-5 виробників горіхів у світі (в Європі - 23,7%, у світі 5,1%) і посідає перше місце з експорту цього товару серед країн ЄС (рис. 1).

Рисунок 1 – Експорт українських горіхів на світовий ринок
«Trade Map – торгова карта»
Джерело: сформовано за даними [12]
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На рис. 1 видно, що Україна найбільше горіхів експортує на ринки Італії,
Азербайджану, Білорусії, Туреччини, Франції, Греції. Обсяги експорту горіхів з
України у 2016 році склали 40,02 тис. т на суму 80 млн дол. Найбільший обсяг
українських горіхів було продано на ринках Ірану – на 11,3 млн дол, Іраку – на
13,1 млн дол, Греції - на 5,5 млн дол, Азербайджану – на 2,9 млн дол та
Білорусії – на 2,1 млн дол. В процесі дослідження було визначено, що на
ринках В'єтнаму, Болгарії, Туреччини і Франції наявний попит на горіхи. На
рис. 2. представлено перспективні ринки збуту українських горіхів [12].

Рисунок 2 – Перспективні ринки збуту українських горіхів [12]
Протягом останніх років Україна займає одне із перших місць у
виробництві та експорті горіхів, де одним із головних видів є волоський
(грецький) горіх, який має англомовну назву Walnut. В даному дослідженні
було проаналізовано світову динаміку обсягів виробництва та споживання
волоських горіхів за 2012- 2017 маркетингові періоди (табл. 2).
Таблиця 2 – Виробництво-споживання волоських горіхів у світі, тис т
Країни
Китай
США
Чилі
ЄС
Україна
Туреччина
Індія
Інші країни
Разом

2012/2013

2013/2014

720.000
450.871
53,000
110,000
96.940
85,000
36.000
31.000
1582.811

780.000
446.335
60,000
110,000
115,790
75,000
43.000
30.8000
1660,925

Маркетинговий період
2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Виробництво
900,000
1000.000
1060.000
518.003
549.754
622.329
81,634
80,000
117,000
107.900
117,928
116,670
102,740
115,080
108.000
40,000
60,000
63,000
35,000
33,000
32,000
40,500
37.500
39,500
1825,777
1993.262
2158,499
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2017/2018*
1000.000
589.670
120,000
115,000
113.000
58.000
35.000
39.000
2069,670

Продовження табл 2
Країни

2012/2013

Маркетинговий період
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017*
Внутрішнє споживання
854,300
956.400
1.075.200
1.089.600
262,100
278.500
310,228
355,670
115,100
101,100
142.500
159,200
154,922
140.532
134,543
190,778
26.400
32,700
43,400
46,200
29.000
58.000
40.400
46.000
40.590
43.140
39,380
51,600

2017/2018*

Китай
812,200
1,050.000
ЄС
230,200
360,000
Туреччина
117.500
163.000
США
154,266
150,451
Індія
24,900
54.000
Японія
27.700
50.000
Україна
38.940
58.100
Південна
28.200
29.100
33,900
30,500
32,100
35.000
Корея
ОАЕ
8.100
17,100
14.300
15,100
32.600
30.000
Інші країни
106.700
107,800
102,941
116,050
100,068
108.050
Разом
1569.406
1658.612
1759.413
1971.301
2129.116
2065,101
Джерело. Підготовлено за матеріалами USDA; *прогноз станом на жовтень 2017 р.
[3]

Дані аналізу оглядового видання USDA Tree Nuts: World Markets and
Trade показують, що у 2017-2018 маркетинговому періоді

виробництво

вольського горіха знизиться. Найбільшими виробниками волоського горіха
залишаються Китай та США. Україна займає п’яте місце серед виробників
грецьких горів у світі. Прогноз за 2017-2018 маркетинговий період показує, що
виробництво горіхів сягатиме 113 тис. т, що становить 5,5% світового
показника. В останні роки близько 35% становить споживання вольського
горіха в Україні, тоді як надлишок продається на міжнародних ринках. За
оцінками експертів, світовий обсяг продажу горіхів зросте на 5,6%. (табл. 3)
Таблиця

3 – Динаміка світових обсягів експорту та імпорту

волоських горіхів, тис. т
Країни
2012/2013
США
Чилі
Україна
Молдова
Китай
ЄС
Туреччина
Інші країни
Разом

510,529
50,5
58
25,1
16,1
15
9,6
18,7
505,529

Маркетинговий період
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017* 2017/2018*
Експорт
515,471
564,101
445781
460,101
475
57,4
76,8
78,5
115
118
75,2
59,6
75,8
56,1
75
27,1
56,8
54,1
54
54
16,7
14,5
8,5
19
20
24700
16,5
18,5
15,5
15
12000
8
6,5
7,6
8
19,2
15,6
11,5
9
9,5
545,771
589,901
678,581
714,501
754,5
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Продовження табл 3
Країни

Маркетинговий період

2012/2013 2013/2014

2014/2015 2015/2016 2016/2017* 2017/2018*
Імпорт
ЄС
140,2
171,8
187,1
215,6
252,5
260
Туреччина
42,1
52,1
68,1
90,5
105,1
110
Китай
108,5
91
70,9
85,5
48,6
70
Японія
27700
29
58
40,4
46
50
Південна Корея
28,2
79,1
55,9
50,5
52,1
55
Індія
200
600
10,4
14,5
25,2
50
ОАЕ
8,1
17,1
14,5
15,1
52,6
50
Канада
20,8
22,6
27,6
24,5
25,8
27
Ірак
11700
15700
11,9
19,5
19,1
20
США
10,885
15,417
27,402
15,951
20,21
20
Ізраїль
9,6
9,6
10,7
15
15,4
14
Австралія
10,6
12,2
17,4
11,2
11,6
15
Інші країни
58,5
55,5
46,8
48,7
55,925
58,55
Разом
491,585
554,517
571,202
642,751
682,555
757,05
Джерело. Підготовлено за матеріалами USDA; *прогноз станом на жовтень 2017 р.
[3]

Як видно з табл. 3 ринок США займає майже 63% від світового експорту
волоських горіхів або 470 тис. т., на другому місці є ринок Чилі з часткою на
ринку 15,6% (118 тис. т), третьою є ринок України з часткою 9,9% (75 тис. т).
Найбільший попит на волоські горіхи на ринках країн ЄС, обсяг імпорту
на дані ринки становив 260 тис. т або 35,3% у 2016 році, тому ринок ЄС є
основним світовим імпортером, на ринку Туреччини обсяг імпорту горіхів
склав 15% (110 тис. т ), Китаю 9,3% (70 тис. т ), Південної Кореї 7,3% (55 тис.
т), Японії 6,6% (50 тис. т). Дані ринки імпортують майже 74% усього світового
обсягу волоських горіхів [3].
Аналіз світового виробництва волоських горіхів свідчить про постійне
зростання виробництва даного виду продукції (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динаміка виробництва горіхів у світі, 2004-2016рр., тис. т
Джерело. Підготовлено за матеріалами USDA [8]

Протягом досліджуваного періоду 2004-2016 рр. найбільший обсяг
виробництва горіхів показали ринки Китаю (48%), США (28%), України (6%),
Туреччини (6%), Чилі (2%), Франції (2 %), Індії (2 %) та Румуні (2 %) [8].
Зважаючи на те, що ринок України демонструє лідируючі позиції у світі
за обсягами виробництва горіхів, самозабезпечення ринку даною продукцією за
останні три роки становило лише 12-25% потреб вітчизняного ринку у свіжих
горіхах, а напрями переробки горіхів є мало розвиненими. Отже, існує потреба
в удосконаленні вітчизняного виробництва горіхів та розвитку промислової
культури їх виробництва та переробки. Для цього потрібно здійснювати добір
оптимальних параметрів виробництва, підвищувати інвестиційну привабливість
культури.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Україна має всі
можливості для того щоб розвивати внутрішній ринок горіхів та стати світом
лідером за обсягами експорту горіхів та результатів їх переробки. Основним
недоліком, що стримує цей розвиток є розпорошеність насаджень в дрібних
господарствах

населення.

Щоб

досягти

вагомого

збільшення

обсягів

виробництва потрібно впроваджувати інноваційні промислові технології для
вирощування та переробки горіхів. Основу таких технологій становить
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створення товарних сортів, насадження садів площею 100–200 га, що можливо
в спеціалізованих господарствах, максимальне застосування технічних засобів,
як при вирощуванні, так і при збиранні врожаю, промислова переробка та
підготовка продукції до її реалізації, що відповідає європейським стандартам.
Аналіз світового ринку волоських горіхів свідчить про перспективи
розвитку даної галузі у майбутньому. Україна має сприятливі природні умови
для вирощування волоських горіхів і навіть за мінімальних інвестицій у дану
галузь займає провідні позиції у світі з виробництва та експорту. Ринок горіхів
в Україні є одним із найбільш стійких, зростаючих і платоспроможних у
сегменті продовольчих товарів, що охоплює різні їх види. Його розвиток
пов'язаний з багатьма тенденціями на агропродовольчому ринку. Останніми
роками, в світі дуже популярним став рух здорового способу життя, що також
розвивається і в Україні. Люди відмовляються від шкідливої їжі і насичують
свій раціон натуральними та поживними продуктами, у тому числі горіхами.
Отже, пропозиція на ринку горіхів нині формується як за рахунок внутрішнього
виробництва окремих їх видів, зокрема волоського горіху, фундуку, а в останні
роки в незначних обсягах навіть і арахісу, так і внаслідок його імпорту.
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підвищенню

ефективності функціонування як окремих сфер діяльності промислового
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підприємства, його логістичної системи так і формуванню та розвитку
маркетингового
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логістичної концепції та логістичного підходу до управління підприємством і
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запропонована структурна схема стратегії логістизації на ієрархічних рівнях
менеджменту підприємства і управління його потенціалом.
Ключові слова: маркетинг, логістика, стратегія, логістизація, управління,
маркетинговий потенціал.
Постановка проблеми. За сучасних умов управління потоковими
процесами, їх перетворення й інтеграція є новою формою управління, що
приходить на зміну традиційним, як за рівнем творчого потенціалу, так і за
ефективністю кінцевих результатів. Враховуючи досвід економічно розвинутих
країн,

можна

стверджувати,

що

ефективне

застосування

принципів

логістичного підходу в діяльності підприємств в управлінні їх маркетинговим
потенціалом сприяє підвищенню рівня компетентності в питаннях логістичної
сфери, формування відносин із контрагентами ринку, формує нові можливості і
здатності та забезпечує успішну діяльність у конкурентній боротьбі і
перспективи розвитку економічного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розкриттю питань теорії та
методології логістики присвячено праці вітчизняних та зарубіжних вчених:
Анікіна Б., Бауерсокса Д., Гаджинського А., Джонсона Д., Кальченко А.,
Кристофера М., Крикавського Є., Ларіної Р., Окландера М., Фролової Л.,
Уотерса Д., Харрісона А., Хескетта Д., Чухрай Н. та ін. Незважаючи на вагомий
внесок науковців щодо формування науково-теоретичного підґрунтя у сфері
логістики, слід відзначити: відсутність системного підходу у розгляді її
основних категорій та понять зв’язку із теорією управління потенціалом, який
дозволив би перейти від теоретичної бази до практичних аспектів її
впровадження.
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Метою статті є теоретичне обґрунтування концепції логістизації в системі
управління маркетинговим потенціалом сучасного підприємства.
Виклад основного матеріалу. Умови сучасної кон’юнктури ринку, задля
досягнення ефективних результатів, вимагають від виробничого процесу
отримання системного ефекту від функціонування основних та допоміжних
ланок виробничої ланки, маркетингової та логістичної системи, високого рівня
їх гнучкості, адаптивності та використання принципу автоматизації (не лише
виробничих процесів, а й інших сфер діяльності, у тому числі й управління
потенціалом і його елементами).
Основною ознакою гнучкості виробництва виступає здатність виробничого
процесу швидко реагувати та оперативно адаптуватись до динамічних змін
ринку, організаційно-технічних змін, що досягається не лише за рахунок
розширення можливостей переналагоджування обладнання, універсалізації
знарядь праці, засобів автоматизації та методів обробки, запровадження
сучасного високотехнологічного обладнання, а й завдяки еластичності
потокових процесів, мінімізації запасів і ефективності маркетингової діяльності
на ринку та формування маркетингового потенціалу.
Впровадження принципів логістичного підходу сприятиме підвищенню
ефективності функціонування як окремих сфер діяльності промислового
підприємства, його логістичної системи так і маркетингового потенціалу в
цілому.
Сферою практичної реалізації логістичної концепції та логістичного
підходу до управління підприємством і його маркетинговим потенціалом
виступає логістична діяльність підприємства.
Більшість дослідників розглядають логістичну діяльність через реалізацію
логістичних функцій, які в свою чергу поділяються на логістичні процеси та
логістичні операції.
Логістичну діяльність суб’єктів господарювання частина науковців
розглядає як практичну реалізацію комплексних логістичних функцій та
елементарних логістичних операцій. Комплексні логістичні функції поділяють
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на:

базисні

стандартів

(постачання,

виробництво,

обслуговування

збут),

споживачів,

ключові

(підтримування

управління

закупівлями,

транспортування, управління запасами, управління процедурами замовлення,
управління виробничими процедурами, ціноутворення, фізичний розподіл) та
підтримуючі (складування, вантажопереробка, захисне пакування, забезпечення
повернення

товару,

обслуговування,

збір

забезпечення
зворотних

запасними
відходів,

частинам

інформаційна

й

сервісне

комп’ютерна

підтримка). Основними складовими логістичних функцій є: навантаження,
розвантаження,

затарювання,

експедирування

вантажів,

перевезення

та

зберігання вантажів, приймання та відпуск товарів зі складу, перевантаження,
сортування й комплектація, консолідація вантажів, збір, зберігання й передача
інформації про вантажі, розрахунки з постачальниками, страхування вантажів,
передача прав власності на товар, митне оформлення та інші логістичні
операції, які здійснюються на підприємстві [1, с. 65].
Враховуючи те, що метою логістичної діяльності є гармонізація інтересів
виробників, постачальників і споживачів, то її основними напрямами є:
удосконалення параметрів вхідних потоків ресурсів на основі покращення
зв’язків

з

постачальниками;

удосконалення

внутрішніх

потоків, тобто

результатів і погодженості дій підрозділів підприємства; удосконалення
зв’язків з споживачами, забезпечення найбільш точної відповідності вихідних
потоків товарів та послуг з їх вимогами [2]. Логістичну діяльність підприємства
можна також розглядати і з точки зору реалізації основних логістичних
процесів в системі управління підприємством.
За результатами проведеного дослідження, виявлено потребу і доцільність
формування моделі логістизації в системі управління підприємством і його
маркетинговим потенціалом. ЇЇ найважливішим етапом є формування та
реалізація стратегії логістизації у діяльності підприємств, яка виступатиме
одним із основних засобів впровадження процесу їх логістизації. Необхідність
вирішення поставленого завдання для промислових підприємств визначається
декількома причинами, які були визначені багатьма науковцями у сфері
логістики, та які ідентифіковані в процесі дослідження.
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По-перше, стратегія логістизації є однією із основних функціональних
стратегій загальнокорпоративної стратегії. Саме вона дозволяє впровадити
процесний підхід у системі менеджменту підприємства, що є характерною
тенденцією для ведення сучасного бізнесу.
По-друге, стратегія логістизації, опираючись на концепцію ланцюга
цінностей, виступає джерелом формування додаткових конкурентних переваг
підприємства. Ланцюг цінностей дозволяє виділити усі ключові сфери
діяльності підприємства, які пов’язані із створенням продукту та його
доставкою споживачу. Ланцюг цінностей визначає фактори унікальності
кожної із цих сфер та дозволяє оцінити потенціал суб’єкта господарювання
для диференціації його продукції.
По-третє, стратегія логістизації є запорукою формування оптимальної
організаційної структури підприємства, що, в свою чергу, впливатиме на
рівень функціонування його логістичної інфраструктури і маркетингового
потенціалу.
По-четверте, впровадження стратегії логістизації, завдяки застосуванню
інтеграційного підходу, дозволяє сформувати найбільш ефективну модель
логістичної

системи.

Інтеграційний

підхід

сприятиме:

посиленню

взаємозв’язку та взаємодоповнюваності усіх ланок повного логістичного
ланцюга, прискоренню інформаційного обміну, урегулюванню суперечливих
цілей між окремими елементами логістичної системи тощо.
По-п’яте, стратегія логістизації дозволяє скоротити рівень витрат,
зокрема, логістичних, й оптимізувати сукупність логістичних операцій та
функцій. В умовах жорсткої конкуренції рівень витрат виступає одним із
основних факторів впливу на стратегічне позиціювання підприємства.
Оптимізація логістичних операцій та функцій забезпечить досягнення переваг
часового фактору, що впливатиме на формування рівня витрат логістичної
системи та результативності її діяльності.
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Таким чином, розробка та впровадження стратегії логістизації дозволить
підвищити рівень адаптованості промислового підприємства до мінливих умов
ринкового середовища.
Результати теоретичного дослідження дефініції «стратегія логістизації»
показали, що простежується досить тісний зв'язок між стратегією логістизації
та загальнокорпоративною (діловою) стратегією підприємства і стратегією
розвитку

маркетингового

потенціалу.

Ці

стратегії

розглядаються

як

взаємопов’язані та взаємодоповнюючі, одна з яких вказує на те, як завоювати
конкурентні переваги (загальнокорпоративна (ділова) стратегія), а інша –
висвітлює план дій з управління ключовими функціональними напрямами
логістичної діяльності підприємства (стратегія логістизації).
Представимо пропоновану схему стратегії логістизації машинобудівного
підприємства з врахуванням ієрархічних рівнів менеджменту на рис. 1.
Аналізуючи рис. 1, можемо простежити значний ступінь вагомості такої
економічної категорії, як стратегія логістизації, у системі менеджменту
підприємства. Кожному із рівнів системи управління суб’єкта господарювання
відповідає певний, відповідний йому, фрагментарний елемент стратегії
логістизації. Вищому рівню управління відповідає формування стратегії
логістизації, яка базується на загальнокорпоративних цілях підприємства;
функціональному рівню управління – врахування цілей функціональних ланок
логістичної

системи

під

час

формування

функціональних

стратегій

підприємства та операційному рівню управління – оптимізація логістичних
операцій

у

контексті

операційних

стратегій

підприємства.

Інтеграція

ієрархічних рівнів управління підприємством та тісний взаємозв’язок
загальнокорпоративної (ділової) стратегії та стратегії логістизації дозволять
досягти більш стійкого стану підприємства у конкурентному просторі,
підвищення ефективності його діяльності та рівня конкурентних переваг.
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Загальнокорпоративна
(ділова) стратегія

Функціональний рівень
управління

Функціональні стратегії

Операційний
рівень
управління

Операційні стратегії

Умовні позначення:

Стратегія логістизації
(спрямована на
досягнення основної
мети підприємства)

Реалізація цілей ланок
логістичної системи і
елементів
маркетингового
потенціалу

Досягнення цілей окремих
елементів логістичної
системи та задач управління
потенціалом

Конкурентні переваги підприємства та
досягнення комплексу пріоритетів розвитку
його маркетингового потенціалу

Вищий
рівень
управління

– лінія поетапного формування
– лінія взаємозв’язку
– лінія досягнення

Рисунок 1 – Стратегія логістизації на ієрархічних рівнях менеджменту
підприємства
Процес формування будь-якої стратегії характеризується певним
ланцюгом понять: основна мета – інструмент її досягнення – бажаний
результат. Взаємозв’язок загальнокорпоративної (ділової) стратегії та стратегії
логістизації підприємства може бути охарактеризований як ланцюговий
зв’язок таких понять: основна мета підприємства (загальнокорпоративна
(ділова) стратегія) – інструмент її досягнення (стратегія логістизації
підприємства) – бажаний результат впровадження цих стратегій – формування
логістичнодосконалого підприємства як оптимальної логістичної системи та
досягнення комплексу пріоритетів і розвиток маркетингового потенціалу.
Вірогідність ефективного впровадження стратегії логістизації залежить
від створення необхідних умов, що уможливлюють її спрямування на
підтримку загальнокорпоративної стратегії підприємства та досягнення
комплексу логістичних пріоритетів і цілей розвитку потенціалу. Також під час
формування стратегії логістизації варто звернути увагу на сукупність
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факторів, що впливають на діяльність підприємства як логістичної системи та
на здійснення вибору альтернативного стратегічного рішення. Вплив факторів
на один із функціональних напрямів логістичної діяльності спричинить
відповідні зміни у всій системі. Розглядаючи процес поетапного прийняття
стратегічних рішень, а також чинників впливу на нього, визначимо місце
стратегії логістизації підприємства та її роль у досягненні комплексу
логістичних пріоритетів і сприяння розвитку маркетингового потенціалу.
У складі ключових елементів ланцюга стратегічних рішень варто
відзначити значимість формування загальної місії підприємства й її
логістичної складової та корпоративної (ділової) стратегії підприємства, на
основі якої розробляються функціональні стратегії, базовою серед яких
виступає саме стратегія логістизації. Для цього виду стратегії характерним є
інтегрований потенціал, який здатний зміцнити взаємодію всіх базових сфер
діяльності підприємства. Аналізуючи погляди на основні етапи реалізації
стратегічного планування, формування стратегії підприємства [3, 4, 5] та
результати проведеного дослідження, виділимо основні елементи формування
та реалізації стратегії логістизації промислового підприємства, а саме:
визначення

мети,

завдань

загальнокорпоративної;

та

варіації

формування

стратегії

стратегічного

логістизації
плану

на

базі

логістизації;

організація системи логістичного менеджменту; формування системи обліку та
оцінювання її впровадження. Саме ці елементи виступають основою
досягнення комплексу логістичних пріоритетів і формування маркетингового
потенціалу.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, із зміною
основної цілі загальнокорпоративної

(ділової) стратегії підприємства,

відповідно змінюється й мета стратегії логістизації і спрямованості розвитку
потенціалу. Задля досягнення синергійного ефекту, стратегія логістизації
машинобудівного підприємства має бути представлена у вигляді комплексної
стратегії: домінуючої стратегії логістизації у сукупності із доповнюючими її
елементами інших логістичних стратегій і стратегії управління маркетинговим
потенціалом загалам. Крім того, комплексність стратегії логістизації зумовлена
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необхідністю врахування інтеграційних зв’язків на всіх рівнях менеджменту
підприємства та етапах формування потенціалу. На вищому рівні управління
враховується зв'язок між загальнокорпоративною (діловою) стратегією та
стратегією логістизації; на функціональному рівні – зв'язок цілей основних
функціональних ланок логістичної системи; на операційному рівні – зв'язок
логістичних операцій та задач, що виконуються окремими логістичними
елементами.

Тому,

альтернативних

необхідно

варіантів

розробляти

і

оптимізовувати

загальнокопоративної

(ділової)

комбінації
стратегії

промислового підприємства та, обраної на її основі, стратегії логістизації і
управління маркетинговим потенціалом.
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Середницька Л.П.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПЛЕКС ЗАСОБІВ ДИЗАЙНУ
В КОНТЕКСТІ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ – МИСТЕЦТВА ТОРГІВЛІ
В статті розглядається комплекс засобів дизайну як формоутворюючих
факторів створення проектного образу підприємства торгівлі та як заходів
маркетингу, спрямованих на демонстрацію певного товару. Досліджено та
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значення мерчандайзингу як інструменту торговельної та збутової політики,
який впливають на процеси продажів та обсяги торгівлі.
Ключові

слова:

мерчандайзинг,

система

мерчандайзингу,

візуальний

мерчандайзинг, фейсинг.
Постановка

проблеми.

В

умовах

підвищення

конкуренції

між

роздрібними торговельними підприємствами, насичення ринку товарами,
скорочення

купівельної

спроможності

населення

сучасні

підприємства

починають застосовувати інструменти мерчандайзингу на практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність мерчандайзингу
викликана тим, що 2/3 всіх рішень про покупку споживачі приймають у
торговому залі магазину, навіть якщо покупка певного виду товару запланована
заздалегідь. Рішення про покупку приймається не тому що товар кращий, а
через те, що за допомогою засобів дизайну у магазині було створено найбільш
сприятливе враження для цього товару. Враховуючи дану ситуацію, тема
мерчендайзингу стала надзвичайно актуальною, а її дослідження знайшло
широке відображення в працях таких відомих вчених-економістів, як Ільченко
Н., Старицький Т., Удалова К., Діброва Т., Котляренко О., Канаян К., Массон
Ж., Велхофф А. та інші.
Мета статті. Метою даного дослідження є визначення основних засобів
дизайну в контексті мерчандайзингу.
Виклад основного матеріалу. В економічно розвинених країнах першими
почали застосовувати мерчандайзинг найбільш організовані роздрібні торговці,
якими були мережі супермаркетів. Мерчандайзерам відомо, що від того,
наскільки привабливо буде виставлено товар у торговельній точці, залежить
більша частина обсягу його продаж. Акцентуючи увагу покупця на певних
марках і видах товару, мерчандайзер полегшує йому вибір, перетворює процес
придбання в цікаве заняття й збільшує час перебування людини в магазині
непомітно для неї самої.
Мерчандайзинг – це комплекс заходів, які спрямовані на максимальне
збільшення обсягів продажів у роздрібній торгівлі, включає в себе такі основні
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напрями: оптимальне планування магазину і торгового залу, зокрема;
виявлення

конструктивних

особливостей

торгівельного

обладнання

та

принципів його розташування у торговельному залі; розробку тактики
розміщення товару на торговому обладнанні та на площі торгового залу;
формування зовнішнього вигляду місця продажу товару; контроль за
своєчасним поповненням товарних запасів і за наявністю товару в торговому
залі; раціональні підходи до ціноутворення реалізованих товарів; розробку
методів стимулювання продажів товарів конкретних торгових марок [3, с. 88].
Критеріями ефективного мерчандайзингу є:
- розташування (правило пріоритетного місця, основне й додаткові місця,
правило порядку, правило корпоративного блоку, стандарти розміщення);
- презентація (правило фейсингів — видимість і доступність покупцеві
одиниці продукції в магазині, правило «обличчям до покупця», правило
цінників, правило рекламних матеріалів, правило чистоти);
- запас (правило ротації, правило торгового запасу «130 %», правило
присутності) [4, с. 35].
Введені критерії мерчандайзингу тісно пов’язані з дизайнерською
діяльністю і можуть бути реалізовані завдяки грамотному використанню
архітектурно-композиційних прийомів функціональної організації простору
торговельного залу (дизайн торговельного обладнання і груп товарів в ньому,
що складають 40 % площі торговельної точки) та комплексом кольорографічних засобів дизайну (у формі покажчиків, цінників, упакування).
В даний час регіональний ринок роздрібної торгівлі знаходиться на третій
стадії розвитку мерчандайзингу, відповідно до якої виробники створюють
систему

індивідуальних

стандартів

мерчандайзингу,

що

дозволяє

мерчандайзеру компанії модифікувати викладку, виходячи з особливостей
кожної торгової мережі, магазину, викладки конкурентів, розташування
товарних груп, сприйняття магазину, секції, групи точок продажу покупцями з
метою максимального виділення, диференціації продукції та залучення уваги
покупців до продукту. У роздрібній торгівлі на регіональному рівні намітився
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перехід

від

стихійного

мерчандайзингу

до

структуризації

та

аналізу

ефективності даного виду діяльності. Більше того, локальні торговельні мережі
поступово відмовляються від послуг мерчандайзерів - постачальників і
переходять до власних стандартів викладки товару. У компаній-постачальників
і роздрібних торговців є ряд загальних стратегічних цілей мерчандайзингу, які
сприяють формуванню маркетингу відносин, за допомогою об'єднання зусиль,
узгодженості дій її учасників по створенню міцних взаємин із споживачами та
розробці

асортиментної

політики,

що

узгоджується

з

принципами

мерчандайзингу та гармонізує з потребами покупців по всьому ланцюжку
поставок [1, с. 88].
В сучасних умовах мерчандайзинг базується на результатах психологічних
досліджень, які стверджують, що на виникнення імпульсу покупки впливає
приваблива і яскрава упаковка. Дизайн товару у стилі, який найбільше
відповідає очікуванням споживачів принесе значні дивіденди. Велика увага
приділяється

також

яскравим

кольорам

упаковки.

Встановлено,

що

найсильніше покупців-жінок гіпнотизує жовтий і червоний колір, на чоловіків
добре діє синій, саме ці кольори спонукають споживача до позитивної реакції
на зусилля виробника. На деяких упаковках також можна знайти рецепти
приготування вишуканих страв та зображення процесів приготування їжі, що
стимулює покупця до вибору саме даної торгової марки. Для збільшення
привабливості упаковки виробники застосовують ноу-хау, наприклад, упаковка,
що говорить [5, с. 63].
Проте, також існують певні обмеження щодо застосування технологій
мерчандайзингу:
- якщо магазин здійснює продаж товарів за низькими цінами (дешеві
товари) чи товарів маловідомих фірм, орієнтуючи асортимент магазину
на кон'юнктуру суто місцевого ринку;
- якщо товар не відомий на ринку;
- якщо товар достатньо рідко купують покупці (наприклад, автомобілі,
складна побутова техніка й ін.);
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- якщо в процесі реалізації товару необхідний особистий контакт
продавця з кожним покупцем і консультативні продажі (продаж за
каталогами, продаж складної побутової техніки, ювелірних виробів,
консультації з оформлення інтер'єру й ін.);
- якщо вартість товару висока;
- якщо в процесі продажу товарів необхідна демонстрація товару в дії
(наприклад, побутова техніка, комп'ютерна техніка, парфумерія та
косметика й ін.);
- якщо є потреба адаптувати товар до індивідуальних потреб замовника;
Також важливими факторами, що визначають доцільність використання
мерчандайзингу, є розмір території, яку обслуговує магазин, і асортимент
товарів: чим більше покупців і ширший асортимент товарів різних видів, тим
ефективніше застосування технологій мерчандайзингу.
Питання досягнення дизайнерської подачі товарів в торговельному залі
тісно пов’язані з урахуванням закономірностей зорового сприйняття людиною
будь-яких об’єктів в оточуючому середовищі. Саме в контексті завдань
мерчандайзингу слід виконувати наступні вимоги: рівень очей - рівень продажу
(треба розташовувати дисплей POS на рівні очей, при перестановці товару від
рівня підлоги до рівня очей обсяг продажів збільшується на 78 %, від рівня рук
до рівня очей - на 63 %, пріоритетні полиці для товару - на рівні очей, на рівні
руки і т. п.).
Адже, проходячи повз стелажі, споживач асоціює широкий асортимент та
кількість продукції зі значним достатком магазину. Стимулює імпульсні
покупки і викладка товару, тобто в одному місці розміщуються взаємопов'язані
за різними критеріями товарні комплекси: на основі тематичного зв'язку або
колірної гамми, товари однієї категорії або одного виробника тощо. Величезний
вплив, з точки зору класичного мерчандайзингу, відіграє розміщення товару на
поличках: полички на рівні очей і рук покупця найбільш зручні для сприйняття,
тому формують найбільший імпульс покупки, чим забезпечують значну частку
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продажів магазина. Товар, що стоїть на верхніх і нижніх полицях, купується
значно гірше [3, с. 89].
Тобто,

основним

засобом

дизайну

мерчандайзингу

є

«візуальний

мерчандайзинг», або мистецтво грамотного розміщення товарів, розташування,
вивісок, таблиць та плакатів допомагає показати товар з кращої сторони та
якнайшвидше продати його. Цей напрям мерчандайзингу – симбіоз із двох
окремих напрямів: мистецтва продажу та кваліфікованих психологічних
підходів до візуального зображення товару й середовища, в якому він
знаходиться. Візуальний мерчандайзинг, не лише напрям, це справжня наука,
яка допомагає не тільки грамотно викласти товар на тій чи іншій вітрині, але й
грамотно оформити увесь відділ продажів. Сфери його застосування – будь-які
рекламні компоненти: плакати, прилавки, стійки, обладнання для продажу і все
на що може звернути увагу покупець. В першу чергу, візуальний
мерчандайзинг є цікавим для власників великих роздрібних торгових точок:
супермаркетів і гіпермаркетів, але він також є необхідним для всіх інших
магазинів, особливо, якщо вони пов'язані з продажем різноманітних аксесуарів,
косметичних засобів та модного одягу й взуття, оскільки ці товари, як правило,
розміщуються на прилавках у відкритому вигляді та у великих обсягах.
Для оформлення місць продажу використовують різноманітну (за формою,
способом виготовлення й кріплення) поліграфічну продукцію, яка переважно є
розробками дизайнерів-графіків: листівки, плакати (формату А3–А1), наклейки,
шоу-карти (мобайли, джумбі — шоу-коробки, гірлянди прапорців, воблери,
шелфтокери). В системі мерчандайзингу діють чіткі вимоги щодо цілей і
функцій рекламних матеріалів, їх розміщення, щодо чистоти продукції й місця
торгівлі, щодо розміщення POSM.
Виділяють наступні правила візуального мерчандайзингу:
Правило 1. Виділення товару на тлі його оточення. Виділяйте потрібний
товар на тлі оточення. Робіть його більш помітним у порівнянні з предметами
стоять поруч.
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Правило 2. Головні товари встановлюються на рівні очей. Орієнтуватися
потрібно на середній зріст людини і розташовувати товар на рівні 150-160 см.
Правило

3.

Різноманітність

радує.

Людина

непостійна,

жадає

різноманітності.
Правило 4. Правильно і логічно розташовуйте типи товарів.
Правило 5. Кілька предметів створюють акцент, а сотня – паніку [2].
Візуальний мерчандайзинг стимулює зростання продажів за рахунок
незапланованих покупок і саме це робить його актуальним в будь-якій сфері.
Візуальний

мерчандайзинг

може

допомогти:

грамотно

та

ефективно

розташувати товар в залі;полегшити пошук товару в відділі, направити
покупця;створити комфортну атмосферу та зробити процес покупки приємним.
Отже, застосування візуального мерчандайзингу при розробці асортиментної
концепції торгової мережі є запорукою успішного ведення бізнесу і суттєвою
конкурентною перевагою.
При розгляді питання комплексу заходів дизайну в мерчандайзингу не
варто забувати про фейсинг (одиниця продукції, що видима покупцеві, а в
магазинах самообслуговування - доступна покупцеві), який виконує дві
функції: демонстраційну й функцію втримання поличного простору. Пріоритет
однієї з цих функцій залежить від завдань, які ставить перед собою виробник.
Перша найбільш очевидна причина, з якої необхідно ставити завдання по
поличному простору - це оптимізація швидкості обороту (функція втримання
поличного простору) і забезпечення рівномірного убування товару з місця
продажу. Існує ємність полиць, виміряна у фейсингах. Друга причина для
встановлення цілей по поличному простору - це підвищення візуального
сприйняття товарів на місці продажу (visibility). Для того, щоб легко помітити
всі присутні товари на місці продажу, застосовуються різні способи
угруповання й блокування. Однаковий стиль оформлення упаковки однієї
марки товару дозволяє створити кольорову пляму, яка привертає увагу
покупця. Як відомо, людина свідомо сприймає інформацію, яка знаходиться в
куті до 30º від місця, де сфокусований її погляд. Якщо компанія бажає зайняти
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візуальну домінуючу позицію на місці продажу, то має заповнювати
продукцією місце, більше ніж умовні 30º всередині цієї площі, збільшення
фейсингів буде давати більший ефект, але чим далі відходити від цієї площі,
тим менший ефект кожного наступного фейсингу. Компонування груп товарів
на полицях слід здійснювати з урахуванням закономірностей сприйняття
кольору, який застосовується у створенні форми об’єкту. З наукових
досліджень в галузі архітектурно-дизайнерської колористики відомо, що при
створенні композицій слід дотримуватися знань колірної гармонії, ілюзій
зорового «виступання – відступання» кольорів і ступінь впливу кольору на
візуальну

оцінку

розмірів

об’єкту

та

взагалі

підпорядковуватись

формоутворюючій дії кольору [5, с. 65].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, дизайн в
контексті мерчандайзингу – це не лише приваблива викладка товару чи
«спокусливі» вітрини. Це наука яка допоможе сформувати брендинг та
комунікаційну стратегію магазину, розробити планування торгових приміщень,
оформлення вітрин, обрати освітлення, музику, POS-матеріали. Правильний
візуальний мерчандайзинг завжди забезпечує збільшення продажів.
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ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
В статті наведено та проаналізовано основі теоретичні підходи до
визначення

сутності

поняття

«управління

маркетингом».

Окреслено

особливості його використання на підприємствах сфери послуг. Наведено
передумови та перспективи подальшого розвитку маркетингового управління
на підприємствах, зокрема сфери послуг.
Ключові слова: управління маркетингом, підприємство, сфера послуг,
ціноутворення, просування, обмін, інноваційна стратегія, розвиток.
Постановка

проблеми.

В

сучасних

ринкових

умовах

ведення

господарської діяльності під маркетингом розуміють таку систему внутрішньофірмового управління, що спрямована на виявлення та врахування попиту та
вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності
підприємств на створення конкурентоспроможних видів продукції у завчасно
встановлених обсягах та відповідно до визначених техніко-економічних
характеристик. Формування сучасної концепції маркетингового управління
діяльністю підприємства сфери послуг має на меті визначення сутності
маркетингового управління як самостійної економічної категорії та окреслити
особливості її використання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні існує досить
потужна наукова база, що дозволяє опрацьовувати теоретичні й практичні
питання маркетингової діяльності відповідно до специфіки економічної
ситуації у сфері послуг. Серед українських та закордонних науковців досить
вичерпно розкривають проблематику та сутність управління маркетинговою
діяльністю такі як: І. Ансофф [1], Г. Армстронг [2], Г. Багієв [3], С. Войтович
[4], Ф. Котлер [6], М. Окландер [8], В. Пілюшенко [9], І. Чайка [10] та інші.
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Проте питання організації маркетингу на ринку послуг та формування аспектів
ефективного функціонування служби маркетингу, є недостатньо вивченими.
Мета статті. Метою даного дослідження є визначення сутності поняття
«маркетингове управління», особливостей його використання на підприємствах
сфери послуг та визначення подальших перспектив його розвитку.
Виклад основного матеріалу. В українській та зарубіжній літературі
поняття «управління маркетинговою діяльністю» (маркетинговий менеджмент)
науковці розглядають з різних позицій і тому, як наслідок, його визначень є
досить багато. Крім того, в окремих працях відбувається ототожнення понять
«маркетингове управління» та «управління маркетингом».
І.П. Чайка здійснивши порівняльний аналіз термінів «маркетингове
управління» та «управління маркетингом» дійшла висновку, що трактуючи дані
поняття, автори роблять акцент на умові дотримання принципів соціально
відповідального маркетингу [10.]
За Ф. Котлером маркетинговий менеджмент («marketing management») –
це процес планування і реалізації концепцій ціноутворення, просування й
розподілу ідей, товарів і послуг, спрямований на здійснення обмінів, які
задовольняють як індивідуальні, так і організаційні цілі [6].
У вітчизняній та російській літературі з маркетингу термін «marketing
management» інколи перекладається як маркетингове управління, в який часто
вкладають особливе значення, тобто мова йде про управління всією діяльністю
компанії на принципах маркетингу – про використання маркетингу як філософії
управління, коли всі підрозділи компанії планують і оцінюють свою діяльність
з позицій маркетингу. Тобто маркетинговий менеджмент розглядають як
управління всіма функціями підприємства (загальними та окремими), всіма
структурними підрозділами на основі маркетингу. Причому менеджмент та
маркетинг не суперечать один одному – менеджмент встановлює цілі, формує
ресурси з подальшою оцінкою результатів, а маркетинг є засобом досягнення
намічених цілей. Натомість маркетинговий менеджмент – є складовою системи
управління в цілому.
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Отже, маркетинговий менеджмент має місце лише тоді, коли управління
організацією, побудоване на принципах маркетингу, тобто коли в центр
організації

поміщено

покупця

(споживача)

і

система

маркетингу

та

менеджменту об'єднує всі зусилля для того, щоб якнайкращим чином
задовольнити потреби і попит сторін, які беруть участь в обміні. Крім того,
маркетинговий менеджмент розглядає маркетинг і менеджмент нероздільно, які
до того ж взаємно проникають і доповнюють один одного.
На практиці, навіть у країнах з розвинутою ринковою економікою, це
далеко не завжди так, і тому існує безліч організацій, у яких (з огляду на
специфіку їх діяльності, особливостей ринку, уподобань і переконань
керівництва) маркетинг відіграє значно меншу роль у їх діяльності. проте,
більшість організацій, у будь-якому разі, мають співробітників (служби), що
займаються маркетингом, хоча концепція маркетингу не стала домінуючою для
організації у цілому. Термін маркетинговий менеджмент у вищезазначеному
баченні не охоплює усіх рівнів застосування концепції маркетингу (від
одиничного використання елементів комплексу маркетингу, наприклад,
реклами, до розглядання маркетингу як філософії управління організацією).
Тому найбільш коректним терміном, що охоплює всі рівні використання
концепції

маркетингу, на думку

маркетинговою

діяльністю»

або

провідних
спрощений

науковців, є «управління
його

аналог

«управління

маркетингом». На підтвердження доцільності використання термін «управління
маркетингом» можна також навести наступні аргументи. За змістовним
принципом виділяють такі функції виробничо-господарської діяльності:
НДДКР, виробництво, постачання, розподіл, маркетинг, фінанси та ін.
Відповідно широко використовуються такі терміни, як: управління НДДКР,
управління виробництвом, управління розподілом, управління фінансами і
відповідно управління маркетингом. Підсумовуючи, можна зазначити, що якщо
не шукати в понятті «marketing management» якого-небудь особливого змісту
(якого воно і не має), то його можна перекладати і як «маркетингове
управління», і як «управління маркетингом». Ці терміни по суті є синонімами.
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Однак останній термін через зазначені причини має деяку перевагу, а саме те,
що управління маркетингом можна розглядати як [6]: управління діяльністю;
управління функцією; управління попитом (рис. 1).
Марктеинговий
менеджмент

Управління діяльністю

Управління діяльністю

Управління попитом

Рисунок 1 – Маркетинговий менеджмент
Маркетинговий менеджмент як управління діяльністю – це зміна подоби
мислення – прийняття всіх управлінських рішень з урахуванням вимог ринку,
постійна здатність до змін вимог ринку, тобто це не лише орієнтація
підприємства на внутрішні можливості, це – врахування зовнішніх умов. Все це
передбачає наступні дії:
- удосконалення як технічних, так і споживчих параметрів продукту;
- врахування при ціноутворенні не тільки виробничих і збутових витрат, а
й рівня цін конкурентів, попиту на товари тощо;
- розгляд упаковки як активного засобу просування товарів;
- визначення успіху не тільки технологічними досягненнями, а й рівнем
задоволення потреб ринку та ін.
Функціональне спрямування пов'язане із тісними контактами ринку через
маркетингову функцію з виробничою, постачально-збутовою, фінансовою,
адміністративною та іншими функціями підприємства для отримання прибутку.
Маркетинговий менеджмент повинен своєчасно виявляти потреби ринку та на
основі мобілізації фактичних й потенційних можливостей підприємства
задовольнити їх своєчасно і більш ефективним способом, ніж конкуренти.
Відповідальні за управління топ-менеджери, функціональні менеджери,
менеджери з маркетингу, досягаючи поставлених цілей, повинні включати до
процесу маркетингового менеджменту управління попитом, яке передбачає
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створення ринку, формування нового сприйняття на ринку. При цьому
механізм управління попитом більше належить до маркетингу партнерських
відносин і складається з певних засобів, інструментів та зв'язків, до яких і
відносять складові маркетинг-міксу: продукт, ціна, місце поширення та
просування.

Причому,

як

показує

практика,

використання

комплексу

маркетингових заходів ефективно не тільки для використання можливостей, але
і вимог ринку. Все залежить в управлінні попитом від продукт-менеджера, коли
використовуються можливості цільового ринку для реалізації продукту [6; 8].
Метою маркетингового менеджменту є маркетингова спрямованість
управління, що дозволяє ефективніше задовольняти потреби, завдяки обміну та
отримувати

запланований

результат.

Дана

спрямованість

обумовлює

специфічність аналізу, планування організації, мотивації, реалізації та
контролю вже функцій маркетингового менеджменту, а не управління взагалі.
Головне завдання маркетингового менеджменту полягає в досягненні відчуття
задоволеності всіма сторонами обміну [4].
Управління маркетингом підприємства сфери послуг дещо відрізняється
від класичного підходу. Це обумовлено, насамперед, специфікою комплексу
маркетингу, а саме використання «7Р», а не класичного «4Р».
Система маркетингу на підприємстві сфери послуг - це реальний процес
інтеграції та координації всіх функцій, які сприяють виявленню та
прогнозуванню розвитку потреб, їх поєднанню з науковими дослідженнями
підприємства, розробками, формуванням та стимулюванням попиту на послугу
та доведенням її до споживача.
Вимоги

до

послуги,

що

диктуються

споживачем,

зумовлюють

необхідність використання найбільш оптимальних структур управління,
поєднання в управлінні централізованих та децентралізованих форм, більш
повного врахування у виробничій програмі вимог споживачів, підвищення
конкурентоздатності, реалізації програмно-цільового підходу до вироблення та
прийняття управлінських рішень. Концепцію маркетингового управління
підприємством можна подати схемою (рис. 2).
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Фінанси

НДОКР
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Обслуговування

Ціль

Керівництво

Рисунок 2 – Схема концепції управління маркетинговою діяльністю [5 - 8]
Сучасна науково-технічна революція безпосередньо пов'язана із швидко
змінюваними запитами ринку, виникненням все складніших наукомістких
виробництв, орієнтованих на завчасно відомого споживача. Таким чином
утворюється замкнений і постійно діючий процес безперервного впливу
споживача на виробника. Споживач активно впливає на визначення цілей
виробництва в умовах змінюваних вимог до товару. Сучасна реалізація
науково-технічних досягнень є обов'язковим засобом формування нових
потреб. В свою чергу, реалізація інноваційної політики потребує певних
передумов.
У своїй праці Геєць В.М. зазначає наступне: «… Інноваційне оновлення в
Україні не відбувається необхідною мірою як на основі національних надбань,
так за рахунок придбаних іноземних технологій…» [5]. Відповідно його
висновків в ході наукових спостережень та прогнозів, «…бренди результатів
виробничої діяльності дають успіх на світовому ринку, коли є взаємодія
культурного і технологічного розвитку…» [5]. Наразі ж, досліджень з проблем
поєднання технологічного і культурного надбань в Україні немає. Сприяти
цьому може удосконалення управління як на мікро- так і макрорівнях,
насамперед, у сфері маркетингової діяльності. Так як основні завдання
маркетингу підприємства як складової частини менеджменту полягають у
наступному:
- дослідження потреб реальних і потенційних споживачів фірми;
- маркетингове забезпечення вироблення нових товарів і послуг фірми;
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- аналіз, оцінка та прогнозування стану та розвитку ринків, на яких
оперує

або

оперуватиме

фірма,

включаючи

дослідження

діяльності

конкурентів;
- формування асортиментної політики фірми;
- участь у формуванні стратегії і тактики ринкової поведінки фірми,
включаючи розробку цінової політики;
- збут продукції та послуг фірми;
- комунікації маркетингу, рекламна діяльність;
- організація сервісу;
- формування пропозицій, рекомендацій, інформаційне забезпечення в
інтересах всіх функцій менеджменту та різних галузей діяльності підприємства
тощо. Враховуючи вищевказане, доцільно розглядати маркетинг не тільки як
складову частину менеджменту, а і як функцію внутрішньо-фірмового
управління, призначення якої полягає в тому, щоб забезпечити діяльність фірми
з врахуванням всебічного, глибокого вивчення ринкового попиту, потреб та
вимог конкретних споживачів до продукту для реально можливого отримання
найвищих кінцевих результатів: максимального та стабільного прибутку [6].
Не буде перебільшенням зазначити, що всі новітні тенденції в розвитку
суспільної свідомості в Україні, у поступовому розумінні принципів
формування соціально-орієнтованого ринкового механізму співпадають із
основними принципами концепції соціально-етичного маркетингу.
Сучасні
підвищенням

тенденції
добробуту

в

розвитку
та

зміною

споживання,
структури

що

супроводжуються

споживчих

пріоритетів,

характеризуються різким зростанням ролі послуг в системі потреб людини,
оскільки «послуга - це одна із форм задоволення потреб людини» [1]. Також
посилюється і роль управління маркетингом, як головної сфери діяльності
підприємств, постають питання організації маркетингової діяльності на
підприємствах сфери послуг. Зростання потреб у послугах та вирішення проблем
їх задоволення в свою чергу вимагають обґрунтування підходів щодо розвитку
ринку послуг та організації служби маркетингу. Належна організація служби
маркетингу

на

підприємствах

сфери

послуг

забезпечує

ефективність

функціонування всіх його підрозділів, оскільки саме маркетинговий підрозділ
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виконує зворотній зв'язок з ринком та сприяє максимальному задоволенню потреб
і попиту споживачів. Правильне та раціональне формування організаційної
структури маркетингу на підприємстві забезпечить також ефективне здійснення
внутрішніх

процесів

та

швидку

взаємодію

підприємства

із

зовнішнім

середовищем і, відповідно, дозволить швидше реагувати на його зміну.
В той же час, регіональний ринок підприємств сфери послуг повинен
спиратися на комплексну систему управління маркетингом. В сучасній науці
існує два різних підходи до розуміння місця і ролі системи управління
маркетингом [8]:
- перший науковий підхід до управління маркетингом підприємства традиційний,
розглядається

полягає
як

в

тому,

складова

що

система

частина

управління

загальної

маркетингом

системи

управління

підприємством. Виходячи з цього можна сказати, що система управління
маркетингом є рівноправною, однаково значущою підсистемою управління
підприємством, яка виділена за функціональною ознакою;
- другий підхід, характерний сучасним поглядам учених, базується на
тому, що в процесі організації діяльності підприємства маркетингова функція
визначає саму стратегію функціонування підприємства. Виходячи з цього
можна сказати, що маркетинговий підрозділ координує, направляє та визначає
напрямок діяльності інших підрозділів підприємства за безпосередньо надану
послугу. Тобто маркетинг відіграє ключову роль у системі управління,
організації, планування і контролю підприємницької діяльності.
Формування механізму управління розвитком підприємства сфери послуг
вимагає чіткої послідовності організованої діяльності за участі фахівців,
аналітиків, професійних управлінців, що є необхідною умовою для ефективного
функціонування механізму, який сприяє розвитку галузей і підприємств сфери
послуг [9]. Подібний підхід зумовлює реалізацію маркетингових функцій, що
мають

багатоцільовий

зміст:

управління

реалізацією

програм

розвитку;

управління якістю послуг; регулювання витрат і управління ресурсами;
удосконалення управління; управління соціальним розвитком персоналу компанії.
Етапи розроблення інноваційної стратегії розвитку сфери послуг, що
запропоновані провідними науковцями, показані на рис. 3.
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Генеральна мета – розвиток сфери послуг на інноваційній основі
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Інформаційні інновації

забезпечення розвитку

Науково-технічне

Ринкові інновації

Управлінські інновації

Дерево цілей

Методи та інструменти реалізації стратегії інноваційного розвитку
Заходи з моніторингу і контролю реалізації стратегії

Рисунок 3 – Етапи розроблення інноваційної стратегії розвитку [9]
В межах соціально-економічного управління основна функція розвитку
сфери послуг належить соціально-етичному маркетингу та маркетингу
стосунків.

Ключове

значення

належить

прийнятим

рішенням

щодо

позиціонування - це дозволяє представити характеристики послуг у соціальноекономічному аспекті [9].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
управління маркетингом - це не тільки складова частина всієї системи
управління підприємством, але є її головною компонентною, яка безпосередньо
пов'язана, і багато в чому визначається, зростаючим значенням маркетингу, як
функціональної сфери діяльності. Сфера послуг відрізняється більш широкою
галузевою орієнтацією і тому система управління маркетингом підприємства
може функціонувати в тандемі із стратегічним управлінням. Це свою чергу
дозволить забезпечити збалансований розвиток у різних галузях та зонах
господарювання.

Подальших

досліджень

потребує

удосконалення

та

диференціація шляхів розвитку підприємств сфери послуг на основі управління
маркетинговою діяльністю. Враховуючи те, що разом із розвитком ринкових
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відносин, зростанням витрат та унеможливлення стандартизувати якість
наданих послуг, все більша частка підприємств сфери послуг (як недержавного
так і державного сектору) починають запроваджувати в своїй діяльності
основні принципи маркетингу. Особливо актуально це в умовах децентралізації
влади

для

забезпечення

високого

рівня

обслуговування

споживачів

адміністративних послуг.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО
ТОВАРОЗНАВСТВА

УДК 536.248
Авксентюк Б.П., д.т.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Овчинников В.В., к.т.н.
Інститут теплофізики ім. С.С. Кутателадзе СО РАН
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЗИ ТЕПЛОВІДДАЧІ ПРИ КИПІННІ НАНОРІДИН З
ОКСИДУ ЦИРКОНІЮ В УМОВАХ ВІЛЬНОЇ КОНВЕКЦІЇ
Представлені результати експериментальних досліджень кризи тепловіддачі
при кипінні нанорідин в умовах вільної конвекції. Показано, що наявність в
дистильованій воді наночастинок оксиду цирконію в кількості 0,03% і 0,3% не
зробило істотного впливу на значення критичних густин теплових потоків.
Ключові слова: криза тепловіддачі, нанорідини, оксид цирконію, критична
густина теплового потоку.
Постановка проблеми. Збільшення потужності енергетичного обладнання
і зменшення його розмірів вимагає забезпечення високої інтенсивності процесів
теплопереносу. Одним з найбільш ефективних способів відведення високої
густини теплових потоків при відносно низьких температурах тепловиділяючих
поверхонь є бульбашковий режим кипіння рідин. Проте висока інтенсивність
теплознімання при бульбашковому кипінні зберігається лише до певних
значень густини теплового потоку (критичних), при яких на поверхні нагріву
утворюється парова плівка. Порушення контакту рідини з поверхнею нагріву
веде

до

різкого

погіршення

тепловіддачі

з

подальшим

руйнуванням

тепловиділяючої поверхні. Для безаварійної роботи пристроїв з рідинним
теплоносієм необхідно забезпечувати діапазон режимних параметрів, що
виключає можливість виникнення кризи тепловіддачі. У зв'язку з цим
проводяться

дослідження

з

розробки
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методів

інтенсифікації

процесів

теплообміну і збільшення значень критичних густин теплових потоків (КГТП)
при кипінні рідин.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з напрямків таких
досліджень є розгляд можливості використання в якості теплоносіїв нанорідин.
Нанорідина - це рідина, що містить частинки розміром 0,1-100 нм. Якщо
додавання наночастинок в рідину не здійснює суттєвого впливу на
інтенсивність тепловіддачі в режимі бульбашкового кипіння, то на розвиток
кризи тепловіддачі такий вплив може бути істотним [1].
В роботі [2] вперше було показано, що при кипінні в умовах вільної
конвекції води з наночастинками Al2O3 значення критичної густини теплового
потоку збільшувалися на 200%. У багатьох подальших дослідженнях [3-13] так
само спостерігали підвищення значень КГТП при додаванні малих кількостей
наночастинок в рідину.
В роботі [4] було експериментально доведено, що першопричиною
збільшення КГТП є осадження наночастинок на тепловиділяючу поверхню.
Досліджувався вплив концентрації у воді наночастинок TiO2 на кризу
теплообміну.

Відзначалося

збільшення

значень

КГТП

і

осадження

наночастинок на тепловиділяючу поверхню. Потім були проведені дослідження
кризи тепловіддачі при кипінні чистої рідини на тепловиділяючій поверхні з
шаром наночастинок, що утворився під час дослідів з нанорідин. Значення
КГТП, отримані при кипінні чистої рідини на поверхні з покриттям, виявилися
не меншими, ніж при кипінні нанорідин. Наявність наночастинок на поверхні,
що віддає тепло, збільшує її змочуваність [6].
Осадження наночастинок на тепловиділяючу поверхню не завжди
призводило до збільшення значень КГТП. Наприклад, в роботі [14] показано,
що при деяких концентраціях наночастинок у воді значення КГТП істотно
менше значень в дистильованій воді. На основі аналізу існуючих в літературі
досліджень КГТП при кипінні нанорідин в роботі [1] зроблено висновок про
відсутність кількісного узгодження експериментальних даних. Можливо, це
пов'язано з тим, що в розглянутих дослідженнях не враховувався такий
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важливий фактор, як час проведення досліду в режимі бульбашкового кипіння,
який істотно впливає на формування шару наночастинок на тепловиділяючій
поверхні.
Метою даної роботи є дослідження кризи тепловіддачі при кипінні
нанорідин з оксидом цирконію в умовах вільної конвекції.
Виклад

основного

матеріалу.

У

дослідах

використовувалися

наночастинки з діоксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію (ZrO2/Y2O3),
технологія отримання яких запропонована в Донецькому фізико-технічному
інституті НАН України [15]. Масова частка оксиду ітрію складає 8%.
Характерний розмір наночастинок в діапазоні 5-20 нм, питома поверхня
40-160 м2 / г.
Колоїдний розчин вода/наночастинки виготовлявся в такий спосіб: 60 мг
нанопорошку розчиняли в 20 мл дистильованої води. Потім за допомогою
незбалансованого алюмінієвого дротику діаметром 2 мм, що обертався з
частотою 1500 об/хв з амплітудою биття близько 1 мм, суміш перемішувалася
двічі по 7 годин з інтервалом 16 годин. Потім частина отриманого колоїдного
розчину розбавлялася водою до концентрації 0,03%.
На

рис.

1

наведена

фотографія

експериментальної

установки,

підготовленої для проведення експериментів. У трьох скляних циліндричних
трубках з внутрішнім діаметром 12 мм за допомогою фторопластових втулок
кріпилися

струмопідведення.

Робочі

ділянки,

які

припаяні

до

струмопідведення, розташовувалися на відстані 20 мм від втулки. Робочими
ділянками служили дротики з алюмелю діаметром 0,18 мм, довжиною 9,8 мм.
У робочому об’ємі № 1 досліджувалася нанорідина вода/ZrO2/Y203
концентрації 0,3%, в робочому об’ємі № 2 – концентрації 0,03%, в робочому
об’ємі № 3 – дистильована вода. У всіх робочих об’ємах робочі ділянки
розташовувалися на глибині 23 мм від поверхні рідини. До джерела
електричного струму робочі ділянки підключалися послідовно. Це дозволяло
проводити досліди з усіма рідинами одночасно. Досліди проводилися при
квазістаціонарному нагріванні робочої ділянки. Густина теплового потоку
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визначалася за формулою q = IU / F, де I – струм, U – напруга, F – площа
тепловиділяючої поверхні робочої ділянки. Вимірювання критичної густини
теплового

потоку

проводилися

при

температурі

насичення

в умовах

атмосферного тиску. Виникнення кризи тепловіддачі фіксувалося по перепалу
робочої ділянки.

Рисунок 1 – Робочі об'єми з рідинами перед початком експериментів:
№ 1 – нанорідина концентрації 0,3% частинок ZrO2/Y203;
№ 2 – нанорідина концентрації 0,03% частинок ZrO2/Y203;
№ 3 – дистильована вода
Після подачі навантаження на робочі ділянки почався прогрів рідини, що
викликало

виділення

повітря

розчиненого

у

воді

і

адсорбованого

наночастинками в пузирі. На рис. 2 показано цей процес при густині теплових
потоків, що виділяються в робочих ділянках, рівних 0,69 МВт/м2. Можна
бачити, що виділення повітряних бульбашок найбільш інтенсивне в нанорідині
(№ 2). Частина наночастинок виносилася з бульбашками на вільну поверхню
рідини. У робочому об’ємі № 1 мало місце утворення піни на поверхні рідини.
Відведення тепла з поверхні робочих ділянок здійснювалось в режимі
нерозвиненого бульбашкового кипіння при недогріві.
72

Рисунок 2 – Виділення розчиненого і адсорбованого наночастинками
повітря q = 0,69 МВт/м2
Фотографія, що ілюструє відведення тепла з поверхні робочих ділянок в
режимі розвиненого бульбашкового кипіння при насиченні в робочих об'ємах
№ 2 і № 3 при густині теплових потоків 1,32 МВт/м2, наведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Режим розвиненого пузиркового кипіння. q = 1,32 МВт/м2
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Криза тепловіддачі виникла в робочому об’ємі № 2 з початковою
концентрацією наночастинок 0,03% при густині теплового потоку 1,49 МВт/м2.
На рис. 4 наведена фотографія робочої ділянки після кризи тепловіддачі.

Рисунок 4 – Робочі ділянки після кризи тепловіддачі:
№ 2 – робоча ділянка після кризи тепловіддачі;
№ 3 – початкова стадія розвитку кризи тепловіддачі
У дистильованій воді (№ 3) криза виникла при густині теплового потоку
1,82 МВт/м2. Фотографія початкової стадії розвитку цієї кризи наведена на рис.
4. Перепал робочої ділянки також супроводжувався його деформацією і
«втратою» (розплавленням) більшої її частини у порівнянні з робочою
ділянкою № 2.
У робочому об’ємі № 1 при початковій концентрації наночастинок в рідині
0,3% процес розвитку кризи тепловіддачі істотно відрізнявся від криз
тепловіддачі в робочих об'ємах № 2 і № 3. При густині теплового потоку
1,52 МВт/м2 виникло червоне світіння на робочій ділянці. Протягом 20 секунд
спостерігали світіння, але робоча ділянка не перегорала. На частині робочої
ділянки температура перевищувала 5000С, але була нижча за температуру
плавлення алюмелю. Перепал робочої ділянки стався при густині теплового
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потоку 1,92 МВт/м2. На відміну від дистильованої води і нанорідини
концентрації 0,03% перепал стався локально – розплавлення металу на ділянці
близько 0,1 мм без деформації робочої ділянки.
Дані щодо впливу концентрації наночастинок в дистильованій воді на
критичній густині теплових потоків наведені на рис. 5. При концентрації 0,3%
нижня точка відповідає початку червоного світіння, а верхня – перепалу
робочої ділянки. Зміна концентрації наночастинок не зробило істотного впливу
на значення критичних густин теплових потоків.

Рисунок 5 – Залежність критичної густини теплового потоку q від
концентрації в дистильованої води наночастинок оксиду цирконію,
стабілізованого оксидом ітрію
Висновки і перспективи подальших досліджень. Як уже зазначалося,
першопричиною впливу на критичну густину теплового потоку при кипінні
нанорідин є осадження наночастинок на тепловиділяючу поверхню. З одного
боку, наявність наночастинок збільшує змочуваність тепловиділяючої поверхні,
сприяє збільшенню значень КГТП, з іншого боку, утворився шар наночастинок,
що володіє низькою теплопровідністю, є додатковим термічним опором для
відведення тепла.
Зі збільшенням часу кип'ятіння збільшується товщина шару наночастинок
на тепловиділяючій поверхні і, отже, збільшується його термічний опір. В
роботі [16] показано, що після кип'ятіння протягом 30 хвилин і більше
термічний опір шару наночастинок стає визначальним – збільшення значень
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КГТП при кипінні нанорідин не відбувалося. У наших дослідженнях час
тривалості досліду від подачі навантаження на робочу ділянку до виникнення
кризи тепловіддачі становило від 20 до 40 хвилин. Це і є, на наш погляд,
основною причиною відсутності впливу концентрації наночастинок у воді на
значення критичних густин теплових потоків.
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ВИРОБИ ДЛЯ ПІРСИНГУ ЯК НОВИЙ ВИД ОСОБИСТИХ ПРИКРАС
У статті наведено результати огляду стану ринку прикрас із недорогоцінних
металів. Розроблено класифікацію прикрас для пірсингу.
Ключові слова: прикраси для пірсингу, пірсинг, класифікація, ринок.
Постановка проблеми. За останні роки бодіарт набув такої популярності,
що важко пройти по вулиці, не зустрівши людини, тіло якої не прикрашає
пірсинг або тату. Вузька колись каста любителів пірсингу постійно
розширюється – все більше і більше людей проколює не тільки мочки вух, але і
губи, ніздрі, брови, пупки, язики, щоки і ще більш незвичайні частини тіла, а то
і декілька відразу.
Пірсинг (англ. piercing – «прокол») – форма модифікації тіла, що полягає у
створенні проколу, в якому носять прикраси. Поняття «пірсинг» може
відноситись як до процесу проколювання, так і до отворів, що утворюються в
результаті.
Історія модифікацій людського тіла шляхом створення проколів у
декоративних та культово-обрядових цілях сягає своїми коренями самих
зародків людської культури. У тій чи іншій формі пірсинг існував та продовжує
існувати в усіх кутках земної кулі, що підтверджує зокрема найдревніше, з досі
знайдених муміфікованими у льодовиках людей, на тілі яких було знайдено
пірсинг вуха. У стародавніх єгиптян пірсинг носив соціальну функцію,
слугуючи класовим маркером, який визначав приналежність власника пірсингу
до певного соціального шару: так, пірсинг пупка серед єгиптян у той час мали
право носити лише представниці аристократії; у корінного населення Північної
та Південної Америки, окрім соціальної – проколи вух могли бути не лише
прикрасою, а й символізувати приналежність до певного клану, роду чи
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племені; пірсинг грудей та інтимних органів відігравав релігійну, культову
функцію і допомагав при спілкуванні носіїв пірсингу з надприродним. Таким
чином, проколювання тіла у індіанців не завжди закінчувалося фіксацією
прикрас, а інколи навіть було надзвичайно болісним, як у випадку зі
знаменитим обрядом Танець Сонця, забороненим у свій час більшістю
північно-американських урядів. У армії Римської імперії, зокрема серед
центуріонів, тіло охоронців Юлія Цезаря, пірсинг сосків був ознакою мужності
і використовувався воїнами для закріплення їхніх тунік.
В Україні сережки у вухах почали носити ще за часів Київської Русі.
Простолюдини носили сережки з міді і дерева, заможні торговці – сережки із
срібла. Князі носили золоті сережки зі смарагдами та рубінами. За часів
козацтва значення прикрас у вухах змінилось. Сережка в лівому вусі у козака
означала, що він один син у матері, сережка в правому – останній чоловік у
роду. Якщо ж козак носив по сережці і в правому і лівому вусі, це означало, що
він одна дитина у батьків. Самі ж сережки у чоловіків-козаків мали зазвичай
вид простого півмісяця і в кращому випадку були срібними.
Пірсинг не виходить з моди вже кілька десятків років. Змінюються лише
частини тіла, форми прикрас та розміри проколів. Варто відзначити, що за
останній час попит на прикраси для пірсингу суттєво зріс.
Найбільшою популярність на даний час серед відомих представників шоубізнесу та індустрії моди користуються тунелі, септуми і мікродермали. Молоді
люди, аби наблизитись до образу своїх кумирів, слідують їхньому прикладу.
Але, як і раніше, переважну більшість людей, для яких пірсинг є невід`ємною
частиною образу, складають представники субкультур.
Внутрішнього виробництва пірсингу в нашій країні практично немає, тому
цей ринок залежить від імпорту. Значну частку займає продукція з Китаю,
інших країн Азії, Туреччини. За різними оцінками, її частка може досягати
однієї третини від усього обсягу ринку, але більша частина виробів
невідповідної якості і може бути потенційно небезпечною.

79

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботах [1-10] наведена
історія розвитку культури пірсингу. У [11] викладено результати дослідження
ринку пірсингу та тату у Великій Британії. Медичні аспекти пірсингу
розглядаються у [12, 13]. Варто відзначити, що всі відомі роботи, окрім
медичних, не є науковими, а лише публіцистичними. Крім того, всі роботи
виконані закордонними авторами. Водночас жодної товарознавчої роботи, де
був би наведений огляд класифікації, споживних властивостей та вимог до
якості, не виявлено. Зважаючи на шалену популярність пірсингу у світі та
Україні, ми вважаємо за необхідне привернути увагу науковців до проблем,
пов’язаних із присутністю виробів для пірсингу на ринку особистих прикрас.
Мета статті. Основною метою роботи є розроблення практичної
класифікації виробів для пірсингу як нового виду особистих прикрас.
Виклад основного матеріалу. В наш час багато молодих людей прагнуть
виділитися з натовпу, підкреслити свою індивідуальність, привернути до себе
увагу. Мета у всіх різна, але інструмент для її досягнення спільний – пірсинг.
Так, у 2010 анкетування 10 503 жителів Англії у віці від 16 років показало,
що приблизно 10% (1049) опитаних мали проколи, відмінні від проколів мочки
вуха. Серед носіїв пірсингу був великий відсоток жінок у віці 16-24 років
(46,2% власників пірсингу за даними опитувань) [11]. Серед найбільш
проколюваних частин тіла за популярністю перше місце посідає пупок – 33%
опитаних, пірсинг носа і вух складають 19% і 13% відповідно. Проколи язика і
соска зареєстровані у 9% опитаних. Прокол брови, губи та інтимних органів був
у 8%, 4% і 2% відповідно [11]. Згідно з опитуванням, серед жінок найбільшою
популярністю користувалися проколи брови і соска. Серед чоловічої аудиторії
розкид популярності місць проколювання виявився ширше, зареєстровані
проколи соска, брови, вуха, язика, носа, губ і геніталій [11].
На ринку розрізняють три сегменти виробів для пірсингу: дешева
біжутерія, середньої цінової категорії і дорога. Відповідно до зростання і
розвитку ринку співвідношення цінових сегментів змінювалося (табл. 1).
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Таблиця 1 – Структура ринку прикрас для пірсингу в Україні
Ціновий сегмент

Дешева біжутерія
(від 20 до 80
гривень)

Середнього
цінового сегменту
(від 80 до 200
гривень)

Люксова біжутерія
(понад 200 гривень)

50

40

10

Частка у структурі
ринку

На сьогоднішній день 50% загального продажу (у натуральному
вираженні) на українському ринку становлять дешеві прикраси – їхня ціна
складає в середньому від 20 до 80 гривень. Це переважно низької якості
китайські вироби. Такі прикраси можна придбати у дрібних торгових точках,
переходах метро, на ринках, в інтернет-магазинах. Низькі ціни компенсуються
за рахунок великих обсягів продажу. За деяким даними, націнка на такі
прикраси складає приблизно 200-500%, а основна частина вартості припадає не
на виготовлення, а на транспортування із-за кордону.
До середнього цінового сегменту належить продукція, роздрібна ціна якої
становить від 80 до 200 гривень за виріб, що продається під конкретною
торговельною

маркою.

Прикраси

цього

сегмента

можна

придбати

у

спеціалізованих магазинах, бутиках торговельних центрів та універмагів, в
інтернеті. Як правило, це вироби корейських, чеських, польських, тайландських
компаній. Ця група складає не менш 40% продажу у натуральному вираженні.
На вироби дорогих брендів припадає приблизно 10% загального обсягу
продажу. Імпортерами цього сегменту, окрім вищезазначених, є німецькі
виробники. Такі прикраси виготовлені з титану або благородних металів і
продаються у великих спеціалізованих магазинах і бутиках. Необхідно
відзначити, що структура ринку у вартісному і натуральному вираженні сильно
відрізняється. У натуральному вираженні лідирує дешева біжутерія, а у
вартісному – вироби середньої цінової категорії. Все більше людей починає
цікавитись матеріалом, з якого виготовлена прикраса, країною-імпортером і
надають перевагу дорожчим, але більш якісним виробам. Тому простежується
тенденція скорочення частки дешевих і дорогих прикрас за рахунок збільшення
частки прикрас для пірсингу середнього цінового сегменту.
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На ринку існує велика кількість різноманітних конструкцій та дизайнів
прикрас. Але не всі прикраси універсальні і підходять для проколів різних
ділянок. Для кожної частини тіла є певна форма прикраси, яка забезпечує
комфортне носіння, швидке загоєння та гарний зовнішній вигляд.
Класифікація прикрас для пірсингу за місцем проколу передбачає такий
розподіл: для носа, для вух, для губ, для брів, для язика, для пупка, для
ключиць, грудей, рук, для інтимних зон (табл. 2).
Таблиця 2 – Класифікація форм прикрас для пірсингу
Вид форми прикраси для пірсингу
Гвоздик
Лабрет
Кільце, на півкільце
Барбела
Розтяжка

Підвид форми прикраси для пірсингу
Нострил, фіштейл, трансдермал
Циркуляр, підкова
Банан, штанга
Тунель, плаг, кіготь, твістер

Для того, щоб носіння пірсингу було комфортним, не викликало
дискомфорту і запалень, в кожен прокол необхідно вставляти відповідну форму
прикраси.
Для виготовлення прикрас використовують різноманітні матеріали, які
мають різні показники безпечності. Всі матеріали можна поділити на два типи:
підходять для первинного пірсингу і ті, які не можна використовувати для
первинного проколу.
Отже, для первинного проколу підходять: сталь 316L, титан, ніобій,
полімер PTE-PTFE, біопласт.
Такими, що не можуть бути використаними для первинного проколу:
біофлекс, акрил, силікон, золото, срібло, дерево, кістки, ріг.
Традиційним місцем для пірсингу є вуха. Проколи в них роблять навіть
немовлятам. Для пірсингу вух підходять будь-які конструкції.
Для мочок використовують кільця, циркуляри, барбелли, цвяшки. Для
проколу хряща найкраще підходять лабрети, кільця, циркуляри.
Але обов'язково первинною прикрасою повинна бути штанга, щоб канал
сформувався без ускладнень
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Великою популярністю у молоді в наш час користуються тунелі. Під час
цього виду пірсингу в прокол вставляються спеціальні прикраси – плаги або
тунелі. Вони мають форму циліндра без отвору, або спіралі, кожне коло якої
має різну товщину, за рахунок чого відбувається розтягування отвору до
необхідного розміру. Розтягування тунелів до великих розмірів – доволі
тривала процедура і займає іноді декілька років, через те, що розтягувати тунелі
можна не більше 2-3 мм в місяць. Також можливе встановлення тунелів в хрящі
вуха, але для цього використовуються спеціальні голки великого діаметру, які
вирізають дірку в хрящі.
Другим за популярністю є пірсинг носа. Проколювати можна ніздрі і
носову перетинку. Рідше для цього проколу використовують кільця.
Найкращими варіантами прикрас є штанги, кільця, лабрети, нострили,
циркуляри.
Лабрет – це прикраса, яка складається зі стержня із нерухомого плаского
фіксатора та накрутки різних форм і розмірів.
Нострил – прикраса вигнутої форми. Буває двох видів: «равлик» та
цвяшок. Різниця між ними полягає лише у способі кріплення. У цвяшка на кінці
є потовщення, яке запобігає випаданню прикраси, а у «равлика» це досягається
за рахунок завитка.
Циркуляр або підкова – прикраса у формі незамкнутого кільця.
Складається із зігнутого стержня та накруток-фіксаторів різних форм.
Циркуляри використовують для септуму – проколу між хрящем і носовою
перетинкою.
Ще один вид лицевого пірсингу – імітація ямочок на щоках. Для цього
використовують лабрети з пласкою частиною.
Великою популярністю серед жінок користується пірсинг пупка. Він може
гарно підкреслити красу жіночих форм, але зона досить делікатна та
травматична, тому для неї підходять банани, які мають особливий кут вигину та
довжину стержня і сприяють комфортному носінню. Банан – це вигнута
штанга, з обох кінців якої є закрутки-фіксатори різних розмірів. Закрутки
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можуть бути не лише у формі кульок, а й у вигляді шипів, тварин, рослин. Дуже
часто такі прикраси додатково декорують камінчиками.
Досить небезпечним і болючим, через велику кількість нервових закінчень
в цій зоні, але не менш популярним видом проколу є пірсинг брів. Він буває
трьох видів: вертикальний, під кутом, горизонтальний. Для пірсингу брів
найкраще підходять барбелли, банани та підкови. Саме завдяки вигнутій формі
ці прикраси здатні завадити ускладненням під час загоєння і будуть зручними
при носінні. Штанга або барбелла – це прикраса, яка складається із прямого або
круглого стержня, на який з обох боків накручуються фіксатори різних форм.
Найбезпечнішим прийнято вважати пірсинг губ. В цій зоні відсутні нервові
вузли та кровоносні судини. За місцем проколу розрізняють пірсинг губи та
пірсинг вуздечки губи, а за напрямом проколи бувають вертикальні та
горизонтальні.
Найпопулярнішими видами прикрас є неповні кільця, підкови, банани,
барбелли мінімального діаметра та лабрети. Найбезпечнішим видом прикрас
для пірсингу губ є лабрет.
Найчастіше можна помітити проколи губи з лабретами. Це обумовлено
правилами безпеки. Оскільки пласка накрутка нерухома і припаяна до основи
сережки, то ризик, що людина проковтнете застібку чи пошкодить слизову
оболонку губи відсутній.
Молоді жителі Європи останні роки надають перевагу пірсингу язика.
Через велику кількість артерій на обох боках язика проколи здійснюють лише в
центральній частині. Прокол не рекомендується робити близько до кінчика
язика через ризик пошкодження емалі зубів від постійного контакту з
прикрасою. Занадто близько встановлена до кінчика язика прикраса може
вплинути на дикцію. Пірсинг язика буває вертикальним і горизонтальним. Для
них використовують штанги, які мають ідеальну форму для цього виду
пірсингу і сприяють швидкому загоєнню.
Після проколювання середня довжина сережки має складати від 16 до
22 мм. Прикраса має бути великою, адже через певний час відбувається набряк
язика, а штанга повинна легко провертатися в отворі. Якщо сережка буде
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занадто малою, то спричинятиме тиск на рану. Наслідком цього може бути
довготривале загоєння або вростання прикраси в тканину. Після загоєння
вставляють виріб довжиною від 11 до 16 мм.
Для пірсингу ключиць, рук, плечей, грудей використовують мікродермали
і трансдермали. Це вид прикраси, що імплантується під шкіру. Під час
процедури створюється невеликий прокол, через який в шкіру вводиться «якір»
зі стержнем. На стержень накручуються прикраси різних форм.
Трансдермал – крупний мікродермал з великою зоною вживлення. За
рахунок таких виробів на тіло встановлюються «ріжки», «шипи».
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Зважаючи

на

особливості пірсингу як виду особистих прикрас та його прямого впливу на
здоров’я, а подекуди і життя споживачів, вважаємо необхідними та
перспективними дослідження показників їх (прикрас для пірсингу) споживних
властивостей, вимог до якості та, особливо, безпечності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
БАЛАНСИ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ТА
ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ
В статті розглянуто стан виробництва, експорт та імпорт основних олійних
культур та продуктів їх переробки в Україні. Проаналізовано баланс рослинних
олій, соняшнику, сої, ріпаку. Оцінено ключові експортні позиції групи олійних
культур та продуктів їх переробки.
Ключові слова: олійні культури, олієжирова галузь, продукти переробки,
соняшник, соя, ріпак.
Постановка проблеми. Україна історично є аграрною державою та одним
з найбільших виробників сільськогосподарської продукції. Олійножировий
підкомплекс в Україні є чи не найдинамічнішим сектором агропромислового
комплексу держави, демонструючи високі темпи щорічного зростання. Це
обумовлено, перш за все, сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою
на ринку соняшникової олії. Україна входить до трійки найбільших у світі
виробників та експортерів цієї продукції. В останні роки Україна експортувала
близько

95%

виробленої

рослинної

олії.

В

даний

час

виробництво

соняшникової олії є одним з найбільш високодохідних видів бізнесу в Україні.
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Рентабельність інвестицій в переробний завод складає 179%, тобто кожен
вкладений євро принесе інвестору 1,79 євро чистого прибутку [1-5].
Рослинні олії та олійні культури посідають друге та третє місце відповідно
в структурі експорту продукції АПК. В останні роки Україна експортувала
близько 95% виробленої рослинної олії. Згідно прогнозів OECD-FAO світове
споживання рослинних олій до 2026 року може зрости ще на 18,1% або на 33,7
млн. т, при цьому понад 40% відповідного зростання має бути забезпечено за
рахунок імпортних поставок. А це свідчить про те, що поточний високий рівень
експортного потенціалу продукції вітчизняної олійножирової галузі буде
продовжувати зростати.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання сталого виробництва
та впливу різних факторів на його рівень завжди було актуальним і відображене
в чималій кількості наукових праць. Велика увага даному дослідженню
приділялась у працях багатьох вітчизняних науковців такими, як В.Я. МесельВеселяк, О.В. Шубравська, Д.В. Шиян, О.В. Олійник, О.В. Зубова та ін. Але, як
свідчить огляд наукових публікацій, дослідження і визначення рівня впливу
сталості виробництва потребує подальшого вивчення.
Мета статті – дослідження експортного та виробничого потенціалу
олійножирової галузі України, враховуючи позицію України як одного з
гарантів світової продовольчої безпеки.
Виклад основного матеріалу. Для цілей аналізу були застосовні
стандартні інструменти для оцінки узагальнених продовольчих балансів за
методологією FAO: коефіцієнт самодостатності внутрішнього виробництва
(SSR – self-sufficiency ratio = «виробництво» / («виробництво» - «експорт» +
«імпорт») та коефіцієнт залежності від імпорту (IDR — import dependency ratio
= «імпорт» / («виробництво» - «експорт» + «імпорт». В табл.1 наведено баланс
рослинних олій, коефіцієнти SSR та IDR а також співвідношення експорт/
споживання.
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Таблиця 1 − Баланс рослинних олій, тис. т
Показник
Виробництво, всього
- соняшникова
- соєва
Зміна запасів
Імпорт
- пальмова
- кокосова
Експорт
- соняшникова
- соєва
Втрати, нехарчове споживання
Витрачено на споживання
споживання на 1 особу, кг/рік
SSR
IDR
експорт/виробництво, %

2010
3 101
3 030
69
-151
319
280
32
2 850
2 701
46
41
680
14,8
5,44
0,56
91,9

2013
3 712
3 539
113
10
296
238
29
3 353
3 209
82
41
604
13,3
5,67
0,45
90,3

2016
5 409
5 131
174
2
219
194
13
5 104
4 842
153
25
497
11,6
10,32
0,42
94,4

2021
6 421
5 951
283
10
240
206
16
6 077
5 661
247
30
545
13,0
11,00
0,41
94,6

2026
7 434
6 772
392
17
261
219
19
7 051
6 481
341
35
592
14,3
11,54
0,41
94,8

Як видно, ступінь захищеності внутрішнього ринку рослинних олій є
високим – в останні роки коефіцієнт SSR знаходився на рівні вище 10 пунктів.
В контексті продовольчої безпеки SSR визначає, якою мірою країна залежить
від власних виробничих ресурсів. Тобто, чим вище співвідношення, тим вищою
є самодостатність країни. В поєднанні з використанням коефіцієнту залежності
від імпорту IDR результуючою є комплексна оцінка ситуації із забезпеченням.
Щодо експортного потенціалу окремих видів олійних культур та
рослинних олій, то в цілому ситуація для всіх вищезазначених продуктів
приблизно схожа – експортний попит є визначальним, значно перевищуючи
рівень внутрішнього споживання. Єдина різниця в структурі експорту: якщо
для соняшникового комплексу ключовим експортним продуктом є і буде
залишатись соняшникова олія, то для ринку сої та ріпаку експортна пропозиція
до останнього часу формувалася, переважно, за рахунок експорту сировини –
насіння та плодів олійних рослин. В табл. 2 наведено баланс соняшнику.
З олійних культур соя має чи не найбільший експортний потенціал до
зростання, враховуючи кон’юнктуру світового ринку та щорічно зростаючий
попит.
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Таблиця 2 − Баланс соняшнику, тис. т
Показник
Виробництво, всього
Зміна запасів
Імпорт
Експорт
Переробка
Втрати, нехарчове споживання
SSR
IDR
експорт/виробництво, %

2010
8 100
337
12
444
7 885
120
1,06
0,00
5,5

2013
11 600
-135
15
70
11 250
160
1,00
0,00
0,6

2016
15 200
-245
25
200
14 600
180
1,01
0,00
1,3

2021
17 197
-31
26
260
16 576
172
1,01
0,00
1,5

2026
19 194
184
27
320
18 552
165
1,02
0,00
1,7

Ще 40 років тому урожай сої в світі становив трохи більше 30 млн. т; на
даний час – 350 млн. т і продовжує зростати. Згідно прогнозів USDA та OECDFAO в найближче десятиріччя обсяг світової торгівлі соєвими бобами може
зрости щонайменше на 30%.
Внутрішнє споживання сої в Україні також відзначається також стійкою
тенденцією до зростання, через поступове зростання кормового попиту на соєві
кормові продукти: шрот, макуху та соєву олію зі сторони тваринницької галузі.
В табл. 3 наведено баланс сої.
Таблиця 3 − Баланс сої, тис. т
Показник
Виробництво, всього
Зміна запасів
Імпорт
Експорт
Переробка
Кормове споживання та інше
SSR
IDR
експорт/виробництво, %

2010
1 680
47
2
989
560
180
2,42
0,00
58,9

2013
2 774
-166
3
1 261
750
600
1,83
0,00
45,5

2016
4 280
-39
10
2 900
800
550
3,08
0,01
67,8

2021
5 461
8
14
3 444
1 238
745
2,69
0,01
63,1

2026
6 641
54
17
3 988
1 676
941
2,49
0,01
60,0

Ріпак залишається чистим експортним продуктом, при цьому структура
експорту майже на 100% формується з експорту сировини. Рівень внутрішньої
переробки ріпаку залишається незначним і також формується під впливом
експортного попиту. За три останні роки з 350 тис. т виробленої ріпакової олії
було експортовано 341 тис. т, або 97% від загального виробництва. В табл. 4
наведено баланс ріпаку.
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Таблиця 4 − Баланс ріпаку, тис. т
Показник
Виробництво, всього
Зміна запасів
Імпорт
Експорт
Переробка
Втрати, нехарчове споживання
SSR
IDR
експорт/виробництво, %

2010
1 470
1
2
1 416
55
2
26,25
0,04
96,3

2013
2 352
45
2
2 243
155
1
21,19
0,02
95,4

2016
1250
-22
6
1 033
200
1
5,61
0,03
82,6

2021
1722
-4
7
1 419
291
1
5,55
0,02
82,4

2026
2 194
14
8
1 805
382
1
5,52
0,02
82,3

Серед інших продуктів масложирового комплексу, стабільно високий
експортний потенціал буде залишатись і на кормові продукти переробки
соняшнику – шрот та макуху. За результатами 2016 році відповідна група
товарів забезпечила сукупну експортну виручку в обсязі 751 млн. $ – п’ята
позиція рейтингу основних експортних товарів АПК. Сукупно за три останні
роки з України було експортовано майже 11,7 млн. т соняшникового шроту та
макухи.
Щодо експортного потенціалу соєвого шроту та макухи, то він
залишається

дещо

обмеженим

через

неврегульованість

питання

щодо

використання ГМО рослин. Незважаючи на це, експортна виручка від реалізації
соєвого шроту та макухи в 2016 році склала 116 млн. $, збільшившись за
останні 5 років в 280 разів (табл.5).
Таблиця 5 − Ключові експортні позиції групи олійних культур та
продуктів їх переробки
код УКТЗЕД

1201000000
1204000000
1205000000
1206000000
1207500000
1207910000
1507000000
1512000000
1514000000
1517000000
2304000000
2306300000

Назва позиції

Соєві боби
Насіння льону
Ріпак
Соняшник
Насіння гірчиці
Насіння маку
Олія соєва
Олія соняшникова
Олія ріпакова
Маргарин
Макуха та шрот соєві
Макуха та шрот соняшникові
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2010
174
13
631
188
25
0
40
2370
0
79
2
412

Експорт, млн. $
2013
742
7
1197
49
14
0
74
3281
43
73
12
756

2016
986
15
392
75
18
1
111
3705
69
51
116
727

Висновки. Проведене дослідження демонструє, що олійножирова галузь
України є однією з провідних переробних галузей вітчизняної економіки, яка
навіть в умовах світової фінансової нестабільності демонструє значне
зростання виробництва та експорту продукції. Олійножировий підкомплекс в
Україні і надалі залишатимеся провідною галуззю з високими темпами
зростання та розширенням можливостей.
Список використаних джерел:
1. Інтернет-сайт Державного комітету статистики України. – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua
2. Офіційний сайт асоціації «Укроліяпром». – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.ukroilprom.org.ua/.
3. Офіційний сайт Інформаційно-аналітичного агентства «Союз-Информ».
– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.souz-inform.com.ua.
4. В Украине с начала МГ произведено 3,28 млн. тонн подсолнечного
масла. – Минэкономразвития. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.apk-inform.com/ru/news/1047689#.Va3cbaTtmko.
5. Офіційний сайт Міністерства сільського господарства США. –
[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:

http://www.usda.gov/wps

/portal/usda/usdahome
УДК 339.564(477+061.1 ЄС)
Гирич С.В., к.т.н., доцент
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ПРОБЛЕМИ КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У статті розглянуто проблеми квотування продовольчих товарів в Україні.
Проаналізовано принципи надходження імпортної продукції у країни ЄС
відповідно до тарифних квот. Досліджено зміни експортного потенціалу
України після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Проаналізовано перспективи щодо збільшення квот для України за певними
92

товарними позиціями. Виокремлено шляхи вирішення проблем, що стримують
подальший розвиток експортних можливостей України та перспективи
завоювання вітчизняними товаровиробниками європейських ринків.
Ключові слова: Угода про асоціацію між Україною та ЄС, експортна
діяльність, митний тариф, торговельні преференції, ввізне мито, експорноімпортні

операції,

конкурентоспроможність

продукції,

зона

вільної

торгівлі.
Постановка проблеми. Стратегічною метою України є забезпечення
сталого економічного зростання, впровадження інноваційної моделі розвитку,
створення передумов для ефективної міжнародної інтеграції вітчизняної
економіки. Сьогодні Україна за рівнем економічного розвитку не може бути
активним учасником міжнародних інтеграційних процесів у найрозвинутішому
геоекономічному сегменті – Європейському Союзі. Проте, неготовність до
широкомасштабної міжнародної інтеграції не означає відмови від курсу на
посилення співпраці із країнами Західної Європи.
Вирішення даної проблеми стало реально можливим після набуття
чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та її складової – зони
вільної торгівлі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомим внеском у вивчення
питань євроінтеграції України та її наслідків для різних галузей економіки є
праці вітчизняних науковців таких, як О.Г. Мельник [1], Ю. Панченко [2],
К.Є. Плахотна [3], В.В. Сабадаш [4], І.Ю. Семенюк [5], І.М. Манаєнко [6],
Б.К. Тарасик [6, 7], О.В. Трофімцева [9, 10], Н.В. Щербатюк [11].
Науковий аналіз змін товарної структури зовнішньої торгівлі України
після набуття чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною потребує
деталізації та поглиблення.
Мета статті – здійснити аналіз впливу підписання Угоди про асоціацію
між ЄС та Україною на обсяги та структуру експорту вітчизняної продукції.
Дослідити проблеми пов’язані із квотуванням експорту продовольчих товарів в
умовах інтенсифікації євроінтеграційних процесів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Важливим результатом
підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною є можливість подальшого
розвитку національної економіки під егідою Європейського Союзу. Однак,
окупація Криму, військовий конфлікт на Сході України, і як наслідок,
загострення економічної кризи, змусили відтермінувати реалізацію деяких
положень Угоди. Проте з метою адаптації вітчизняних підприємств до процесу
євроінтеграції

та

захисту

конкурентоспроможної

продукції

внутрішнього
країн

ЄС,

ринку

від

Європейський

напливу
Парламент

затвердив для України режим автономних торговельних преференцій щодо
мінімалізації або скасування митних тарифів на продовольчі товари, що
експортуються з України. Зокрема, пільговий торговельний режим передбачає
скасування ввізних мит на понад 80% від усіх товарних позицій продуктів
харчування та сільськогосподарських товарів (в тому числі на близько 15%
сільськогосподарської продукції встановлюються нульові тарифні квоти) [1].
Встановлення безмитних тарифних квот ЄС передбачено для 36 видів
товарів (м’ясо яловичини, свинини, баранини, птиці, молоко, вершки, йогурти,
зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, виноградний і
яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця та альбуміни, інші). При
цьому для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено
додаткові тарифні квоти.
Впровадження європейських преференцій у вигляді тарифних квот не є
засобом обмеження обсягів експорту вітчизняної продукції в країни ЄС, а
мають за мету визначення певної кількості продовольчих товарів, які можна
ввозити на митну територію ЄС за нульовою ставкою імпортного мита,
надквотні обсяги продукції можуть бути ввезені з оплатою мита відповідно до
чинного законодавства країн ЄС [3].
Імпорт у країни ЄС відповідно до тарифних квот може здійснюватися за
двома принципами [6]:
1. «First come, first served» (перший прийшов, перший обслуговуєшся).
Відповідно до даного принципу квоти отримуються на загальних підставах на
митниці.
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2. Другий – ліцензування, за даним принципом імпортер в ЄС звертається
до Генерального директорату Європейської Комісії із запитом на імпорт з
України певної кількості продукції у певний період часу.
Аналіз статистичних даних щодо обсягів експорно-імпортних операції в
межах обох видів квот показує, що алгоритм отримання тарифної квоти впливу
на її вибір вітчизняними експортерами практично не має. Основоположним для
обох вищезазначених принципів – продукція, що експортується, має бути
максимально високої якості та відповідати стандартам та регламентам ЄС.
Тому кожен вітчизняний виробник повинен відповідати за свій товар і постійно
працювати на свою репутацію.
За останні роки право на експорт до ЄС своєї продукції отримали понад
250 українських підприємств, з них приблизно одна третина підприємств –
виробники продуктів харчування, інші – виробники нехарчової продукції.
Серед них виробники меду, яєць, м’яса птиці, риби, молочної продукції та інші.
Отримання вітчизняними товаровиробниками європейських сертифікатів якості
підтвердило відповідність якості українських товарів міжнародним стандартам
та регламентам, крім того, такі дозволи є визнанням достатньо ефективного
функціонування державної системи контролю та управління якістю продуктів
харчування. Це надає суттєві можливості щодо розширення експортного
потенціалу вітчизняного агросектору. Адже європейські сертифікати дають
можливість наростити експорт продукції не тільки на європейські, а й на інші
ринки, наприклад – Азії та Африки. Відкриття європейського ринку змушує поновому поглянути на важливість підвищення якості вітчизняної продукції на
рівні виробника та завершення реформування нашої Держпродспоживслужби [10].
Хоча впровадження європейських преференцій експорту вітчизняної
продукції в країни ЄС має ряд суттєвих позитивів, проте, обсяг квот,
передбачених Угодою, викликає чимало критики серед представників
вітчизняного бізнесу, незважаючи на те, що економіка України не змогла
повною мірою використати запропоновані Європейським Союзом торговельні
преференції. Протягом останніх років лише виробники натурального меду,
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зернових культур, яблучного та виноградного соків, консервованих томатів
зуміли

повною мірою

використати

надані

їм

преференційні

пільгові

можливості. За усіма іншими товарними позиціями спостерігається ситуація не
настільки позитивна – експортери відповідної продукції або зовсім не змогли
скористатись запропонованим європейським обсягом квот, або використали
його не більше ніж на 10% [2].
За даними статистики, українськими товаровиробниками в останні роки
вперше було частково використано квоти на вершкове масло та сухе молоко.
Проте малоефективними у реалізації експортних можливостей залишились
підприємства, що виготовляють цукрові сиропи, певні види крохмалю та
виробів з нього, окремі види консервованих грибів, м’яса овець та ягнят,
молочних продуктів, спирту етилового, тютюнових виробів [9].
Причинами не використання Україною запропонованих Європейським
Союзом торговельних преференцій, як зазначають представники державних
органів влади та фахівці провідних вітчизняних бізнес-структур, є ряд
об’єктивних та суб’єктивних проблем на макро- й макрорівнях [4, 5].
Невикористання пільгових квот для багатьох видів вітчизняної м'ясної та
молочної продукції обумовлене переважно відсутністю дозволів на експорт цих
товарів у Європейський Союз. Саме тому керівництво Мінагорополітики
розробляє стратегію активізації діяльності щодо одержання усіх необхідних
дозвільних документів з метою забезпечення відкритого доступу відповідної
вітчизняної продукції на європейський ринок. Крім того, досить суттєвою
проблемою у цій сфері є розбіжності українських технічних регламентів і
процедур оцінки якості та європейських стандартів, існуюча невідповідність
створює вагомі технічні бар’єри для торговельного співробітництва України з
країнами ЄС. Вказана проблема може бути вирішена шляхом гармонізації
вітчизняного законодавства та стандартів із європейськими. Надзвичайно
важливим стримуючим чинником освоєння наданих країнами ЄС квот є
низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних виробників, це особливо
гостро проявляється при експорті продукції на західноєвропейський ринок і
96

прямому порівнянні із аналогічною продукцією успішних зарубіжних компаній.
У більшості випадків на ринку ЄС українські експортери програють
конкуренцію перш за все за рівнем конкурентоспроможності основних
споживчих параметрів продукції, що експортується, проте спостерігаються
ситуації, коли вітчизняна продукція має ще й нижчі цінові характеристики [9, 10].
Причини низького рівня конкурентоспроможності продукції українських
підприємств на європейському ринку є різнопланові:
- суттєвий рівень зносу основних виробничих фондів;
- неефективне використання виробничих потужностей;
- відсутність модернізації виробничого обладнання і, як наслідок, застарілі
технології виробництва;
- дефіцит висококваліфікованих кадрів як на рівні інженерно-технічних
працівників, так і на рівні робітничих професій;
- низький рівень менеджменту;
- нестабільний фінансовий стан тощо.
Важливим напрямом активізації українських компаній на ринку країн
Євросоюзу є налагодження системи торговельно-комерційних зв’язків з
іноземними контрагентами, яка в свою чергу призведе до активізації їх
зовнішньоекономічної діяльності. Дану тезу підтверджує той факт, що повною
мірою змогли вичерпати обсяги пільгових квот ті виробники, які і раніше
експортували свою продукцію на європейський ринок. Такі підприємства
відрізняються більш розвиненою зовнішньоекономічною діяльністю, а тому
надані торговельні преференції лише зміцнили їх конкурентні переваги.
Слід також зазначити й про те, що хоча за багатьма товарними позиціями
Україна не використала пільгові квоти, окремі групи товарів, з точки зору
національних інтересів, потребують збільшення квот, адже встановлені обсяги
квот для окремих національних виробників (меду, яблучного та виноградного
соку) виявилися невідповідними як їх власним виробничим можливостям, так і
фінансовим потребам. Ситуація, що склалася дала підстави для ініціювання
переговорів та консультацій з представниками Європейського Парламенту та
державних структур країн Європейського Союзу щодо збільшення обсягів
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пільгових квот для окремих груп вітчизняних товарів. Наразі затверджено 18
товарних позицій, за якими передбачене збільшення тарифних квот впродовж 5
років з дати застосування торговельних положень Угоди (табл. 1).
Таблиця 1 – Товарні позиції, за якими передбачене збільшення квот
для України у 2017-2021 роках [10]
Найменування товарів

1. Пшениця м’яка та пшеничне борошно
2. Ячмінь та ячмінне борошно
3. Ячмінна крупа та борошно
4. Кукурудза та кукурудзяне борошно
5. Висівки
6. Етанол
7. Мед
8. Виноградний та яблучний соки
9. Оброблена продукція із цукру
10. Інші види цукрів (фруктоза, глюкоза)
11. Оброблений крохмаль
12. М'ясо птиці та напівфабрикати з нього
13. М'ясо баранини
14. Вершкове масло та молочні пасти
15. Яйця та альбуміни
16. Сухе молоко
17. Молоко, вершки та йогурти
18. Оброблена продукція із молочних вершків

Загальний обсяг тис. т на рік
2017
2018
2019
2020
2021
960
970
980
990
1000
270
290
310
330
350
6,6
6,9
7,2
7,5
7,8
450
500
550
600
650
18
19
20
21
21
41,6
56,2
70,8
85,4
100
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
12
14
16
18
20
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
12
14
16
18
20
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
16,8
17,6
18,4
19,2
20
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
2,2
2,9
3,6
4,3
5,0
8,4
8,8
9,2
9,6
10
0,34
0,38
0,42
0,46
0,50

Висновки. Таким чином, в умовах Євроасоціації України перед
національними

товаровиробниками

відкриваються

широкі

експортні

можливості та перспективи завоювання європейських ринків, насамперед, за
рахунок одержання європейських пільгових преференцій. Однак, для того, щоб
скористатися цими можливостями повною мірою, вітчизняним підприємствам
потрібно більше часу для вирішення нагальних проблем як на макрорівні
державними органами влади, так і зусиллями керівництва вітчизняних
господарюючих суб’єктів.
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УДК 66.02
Коляновська Л.М., к.т.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОЕКТ ЕКСТРАКТОРА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ «МОДУЛЬ» ДЛЯ
СИСТЕМИ «ТВЕРДЕ ТІЛО – РОЗЧИННИК»
В основу корисної моделі «Модуль», описаної в статті, поставлено задачу
створити екстрактор безперервної дії для системи «тверде тіло –
розчинник», конструктивні особливості якого забезпечують інтенсифікацію
процесу та підвищення виходу цільового компонента, а також дозволяють
використовувати в якості розчинника різноманітні аліфатичні вуглеводні,
зокрема екологічний для процесу етиловий спирт та зручні для вилучення
цільових компонентів екстракційні бензини.
Ключові

слова:

екстрагування,

екстрактор,

безперервна

дія,

ресурсозберігаюче обладнання.
Постановка проблеми. Екстракційний метод й досі у технологіях
видобування олій є найбільш безвідходним, а у випадку із, наприклад,
малоолійним насінням сої – найбільш зручним. У статті поставлено завдання
інтенсифікувати

поданий

процес.

Вивчення

можливості

використання

надвисокочастотного випромінювання під час екстрагування олійних культур є
перспективним напрямком. Застосування мікрохвильового поля дозволяє не
тільки підвищити ефективність процесу, а й досягти компактності обладнання,
що надає змогу здійснювати процес екстрагування підприємствам з малою та
середньою потужністю. Крім того, за рахунок використання мікрохвильового
опромінення знижуються витрати електричної енергії. Означені проблеми
визначили

актуальність

проведення

досліджень

з

метою

застосування

мікрохвильової технології в процесі екстрагування олієвмісної сировини.
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У виробництві рослинної олії задачі створення ресурсозберігаючих
процесів, високоефективного устаткування та ліній доречно розглядати, поперше, з точки зору удосконалення існуючих процесів, обладнання, агрегатів,
установок і ліній, а також оптимізації конструктивно-технологічних параметрів.
По-друге – розробки нових ресурсозберігаючих процесів, обладнання і ліній.
Імпульсне надвисокочастотне випромінювання в побуті досить широко
використовується для приготування їжі. В харчовій промисловості на
сьогоднішній час застосовується в основному здебільшого для сушіння
продуктів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існує багато літератури, в якій
показано, що використання НВЧ енергії може значно підвищити ефективність
процесів смаження, випічки, знезараження, екстрагування та ін. [1-8]. У зв’язку
з тим, що мікрохвильове випромінювання – це потенційне джерело теплоти,
практично всі теплові технологічні процеси можуть бути реалізовані за
допомогою НВЧ енергії.
В

багатьох

технологічних

процесах

харчових

виробництв

використовується імпульсна електромагнітна енергія [9], яка дає можливість
значно інтенсифікувати процес: розігрів, приготування, варіння, випікання,
смаження, сушіння, випаровування, розморожування, знезараження, плавлення,
карамелізація, екстрагування, спізнення, діелектричне руйнування.
Досить часто її застосовують разом з іншими джерелами тепла – парою,
гарячим повітрям. Це дозволяє отримувати найбільш раціональні умови
проведення процесу. Ефективність мікрохвильового опромінення в попередній
обробці сировини дозволила поєднати підвищення вилучення плодових соків за
рахунок пошкодження білково-ліпідних клітинних мембран та інактивацію
окисних ферментів.
Мікрохвильове підведення енергії володіє унікальними здібностями, які
створюють передумови для отримання нових технологічних ефектів – об’ємний і
селективний характер поглинання енергії. Виборчий характер поглинання
мікрохвильової енергії дозволяє при варіюванні вологовмісту та якості води
всередині продукту (вода вільна, фізично і хімічно пов’язана і ін.) створювати
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основу для формування різних комбінацій полів температури, тиску і концентрації
всередині оброблюваного продукту [10]. А варіювання проникнення імпульсного
підведення енергії дає додаткову можливість домогтися деструкції мембран клітин
без значного зростання температури, а, отже, максимально зберегти фізіологічні
активні, поживні та вітамінні групи нативного продукту [11]. Перераховані вище
особливості дають можливість досягати позитивних результатів в інтенсифікації
процесів сублімаційного сушіння, підвищенні ступеня екстрагування, сушінні
термолабільних продуктів при низьких температурах та ін. [12].
В Одеській національній академії харчових технологій було запропоновано
принципову схему експериментального стенду з екстрагування кавових зерен з
мікрохвильовою технологічною дією, основним елементом якого була камера 3,
де знаходився магнетрон, екстрактор 2, два мірних резервуари 1 і 4, що
функціонували за принципом сполучених ємностей, а також термопари Т1 та
Т2, що підключали до вимірювальних приладів 5 (рис. 1) [1].
У Канадському дослідницькому технологічному центрі на початку 1994 р.
була створена перша пілотна установка для екстрагування рослинної сировини.
Установка (рис. 2) складається з 6 кВт генератора, хвилеводу, камери, в якій
відбувається процес, патрубків в середині камери, по яким проходить сировина
з екстрагентом, завантажувальні вікна для сирого рослинного матеріалу і
розчинника.

3
2

Т2

4

Т1
5

1

Рисунок 1 – Принципова схема екстрактора з мікрохвильовою
технологічною дією для екстрагування кави ОНАХТ: 1, 4 – резервуари для
екстрагента; 2 – екстрактор; 3 – установка, що створювала мікрохвильове поле;
5 – вимірювальний прилад; Т1 та Т2 – термопари
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Рисунок 2 – Експериментальна установка Канадського дослідницького
технологічного центру: 1 – завантажувальний бункер для сировини;
2 – подача екстрагента, 3 – екстракційна камера, 4 – патрубок; 5 – хвилевід;
6 – мікрохвильовий генератор
Маса

рухається

в

середині

патрубків,

завдяки

роботі

насоса

з

продуктивністю 900 л / год. Рух сировини і розчинника прямоточний [13].
Дослідним шляхом були визначені можливості використання подібних
установок в промисловому виробництві натуральних біологічно активних
речовин зі свіжих рослин та інших матеріалів. На підставі пілотної установки
спільно з французькою компанією SAIREM була сконструйована установка
більшої потужності [9].
Приватна канадська компанія Radient Technologies Inc. пропонує наступну
схему екстрактора (рис. 3), що використовується для отримання ароматичних
рослинних олій, натуральних барвників, лікарських та фармацевтичних
складових. У даній схемі присутній рециклінг розчинника [9].

103

Додатковий
розчинник
Пари розчинника
Сировина

Конденсатор

Обробка
сировини

Відновлення
розчинника
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Сепаратор

Матеріал, що
залишився
Сушіння

Висушений
матеріал

Рисунок 3 – Екстракційна установка фірми Radient Technologies Inc.
Оригінальний підхід до рішення конструкції апарата був зроблений
В.Г. Терзієвим [13]. Технічна ідея полягала в тому, що корпусом екстрактора
(масообмінного модуля) слугувала деревина, в середині якої по осях Х, Y, Z
виконані канали для проходу екстрагента.
Мета статті – на підставі огляду провести класифікацію апаратів з
використанням процесів у мікрохвильовому полі [9, 14]. Ці установки можна
розділити за режимом роботи на: періодичної (камерні), напівбезперервної
(циркуляційні) і безперервної (протитечієві) дії. У свою чергу, камерні
поділяються на ємнісні, в яких резервуар є резонаторною камерою, і установки
з зовнішньою резонаторною камерою. Циркуляційні установки, що працюють в
режимі кипіння розчину, припускають наявність зворотного холодильника.
Найбільший інтерес для промислового застосування представляють установки
безперервної дії. Тому за мету поставлено задачу проектування саме такої
установки.
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Виклад основного матеріалу. На основі досвіду ОНАХТ та інших
провідних в зазначеній галузі установ та організацій розроблено проект
екстрактора безперервної дії «Модуль» для системи «тверде тіло – розчинник».
В основу корисної моделі «Модуль» поставлено задачу створити
екстрактор безперервної дії для системи «тверде тіло – розчинник»,
конструктивні особливості якого забезпечують інтенсифікацію процесу та
підвищення

виходу

цільового

компонента,

а

також

дозволяють

використовувати в якості розчинника етиловий спирт та екстракційні бензини.
Поставлена задача вирішена в конструкції екстрактора безперервної дії для
системи «тверде тіло – розчинник», в основі якої поставлена шахта-модуль, а в
середині касети-сітки, що виготовлені із радіопрозорого матеріалу та наповнені
сировиною.

При

взаємодії

з

розчинником

без

обробки

імпульсною

мікрохвильовою енергією на межі поділу фаз частки олієвмісної сировини
мають найнижчу, граничну концентрацію, якій відповідає значення граничної
концентрації в рідкій фазі. Рідка фаза капіляра по його діаметру має однакову
концентрацію. Отже, розчинні речовини рухаються усередині капілярів до
поверхні часток. Мікрохвилі взаємодіють з вільними молекулами розчинника і
внаслідок цього відбувається локалізований перегрів. Капіляри твердого тіла
утримують велику кількість розчинника і під впливом мікрохвильової енергії
розчинник перегрівається, тому що він не може розсіювати тепло так само
швидко, як поглинати. Внаслідок цього виникає неочікуване неоднорідне
підвищення температури, яка підвищується швидко до точки кипіння
розчинника. Пара, що утворюється, перебуваючи в обмеженому механічному
каркасі твердої пористої частки, створює підвищений тиск усередині структури,
бульбашки пари по каналах-капілярах прямують до його поверхні, виносячи з
собою олію. При цьому потік, який виникає під дією мікрохвильового поля,
турбулізує приграничний шар. Частота викидів і кількість функціонуючих
капілярів зростає пропорційно потужності мікрохвильової дії. У такий спосіб
можна одержувати олію із різної олієвмісної сировини, завантажуючи її у
робочий об’єм – сітки і піддаючи її дії імпульсної мікрохвильової енергії.
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Екстрактор безперервної дії для системи «тверде тіло - рідина» «Модуль»
складається із корпусу 1; електромагнітних аплікаторів 2; касет із подрібненою
олієвмісною сировиною (насінням, жмихом) 3, що виконані із радіопрозорого
матеріалу, верх та дно якого виконано у вигляді сітки; вентелі до збірника
розчинника 4; збірники для розчинника 5; конденсатори 6; вентелі для
повернення екстрагенту в екстрактор 7; вентилі для зливання місцели 8 (рис. 4).

Рисунок 4 – Екстрактор безперервної дії для системи «тверде тіло рідина» «Модуль»
Експериментальні дані, отримані при проведенні процесу екстрагування
насіння ріпаку етиловим спиртом, зазначені в табл. 1.
Таблиця 1 – Експериментальні дані, що отримані при проведенні
процесу
Характеристики установки
об'єм розчинника (V), м3
маса олієвмісного насіння ріпаку (Мнр), кг
маса олієвмісного насіння сої (Мнс), кг
тривалість екстрагування (τ), хв.
маса виходу ріпакової олії (Мор), кг
маса виходу соєвої олії (Мор), кг
потужність МХП (N), кВт/кг

Кількість
0,200
50
50
32
21
10
2,4
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Принцип дії установки «Модуль» наступний. Гірлянда із наповнених
сировиною корпусів, опускається на тросі у розчинник. Далі включаються
магнетрони по 800 Вт кожен, які працюють із коефіцієнтом 50%. Розчинник
переходячи в пару, конденсується в зворотному холодильнику за рахунок
холодної води, далі в рідку фазу та через вентиль 7 назад в екстрактор. Після
закінчення вентилі 7 закриваються, магнетрони відключаються, відкриваються
вентилі 8 та зливається екстракт. Далі вентилі 8 закриваються, відкриваються
вентилі 4, включаються магнетрони (в необхідному режимі) та відбувається
випаровування залишків розчинника із подрібненої твердої фази, що розміщена
в касетах 3. Конденсується пара в зворотних холодильниках 6 і накопичується в
збірнику 5. Після цього касети виймаються із екстрактора та замість них
завантажуються касети із свіжим насінням в розчинник із необхідним модулем
та процес повторюється.
Висновки. В основі корисної моделі «Модуль» створено екстрактор
безперервної дії для системи «тверде тіло – розчинник», конструктивні
особливості якого забезпечують інтенсифікацію процесу та підвищення виходу
цільового компонента, а також дозволяють використовувати в якості
розчинника етиловий спирт та екстракційні бензини.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ
В статті розглядаються особливості складу та ролі у харчуванні пальмової
олії. Підкреслюються особливості впливу олій на функціонування систем
організму. Наведені деякі статистичні дані споживання пальмової олії в
Україні та деяких інших країнах. Показано можливості використання
пальмової олії у створенні жирових композицій функціонального призначення.
Ключові слова: пальмова олія, омега-3, омега-6, омега-9 жирні кислоти,
трансжири, гідрогенізовані жири.
Постановка проблеми. Харчові жири – це продукти харчування, що
одержують з жирової сировини тваринного та рослинного походження.
Науково обґрунтовано, що на їх частку має припадати майже третя частина
загальної енергетичної цінності добового раціону. Однак жири виконують не
тільки роль енергетичного резерву, але й беруть участь у будові всіх тканин
організму.
В організмі людини вони виконують опорно-структурну функцію [1].
Систематичний брак жирів у їжі скорочує життя, порушує діяльність
нервової системи і органів розмноження. При тривалому різкому обмеженні
жирів у харчуванні організм втрачає здатність нормально здійснювати обмінні
перетворення надлишкових кількостей жиру і стає менш стійким до розвитку
атеросклеротичного процесу. Прояв цих властивостей в першу чергу
пов’язаний з наявністю у їх складі поліненасичених жирних кислот – лінолевої,
ліноленової, арахідонової та інших. Цікава метаморфоза назви цих кислот.
В 60-х роках ці кислоти називали вітаміном F; в 70-х – 80-х роках їх стали
називати пліненасиченими незамінними жирними кислотами (ПНЖК); сьогодні
їх називають омега-3, омега-6 та омега-9 жирними кислотами.
Поліненасичені кислоти омега-3 утворюють групу з десятка найменувань,
з яких найбільш важливі ейкозапентаєнова та докозагексаєнова. Ці кислоти
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здатні регулювати артеріальний тиск при гіпертонії, знижують ризик
серцевосудинних захворювань, регулюють нервові процеси, що полегшує різні
депресивні стани та нервові розлади. При дослідженнях виявлено помітний
протизапальний ефект, що дозволяє рекомендувати їх при захворюваннях
суглобів, судин, для профілактики й лікування ракових й інших пухлинних
захворювань. У нашому організмі жирні кислоти омега-3 беруть участь у
синтезі ряду гормонів, відсутність яких може призвести до розладу деяких
функцій. ПНЖК є джерелом здоров’я для шкіри і волосся, допомагають при
лікуванні таких важких захворювань, як псоріаз, різні екземи.
Необхідні ці речовини для вагітних і жінок, що годують, тому що вони
беруть участь у формуванні органів зору й нервової системи маля. Відмічено,
що люди, які регулярно вживають ПНЖК, рідше хворіють простудними
захворюваннями, у них значно знижений ризик утворення тромбів.
Сьогодні у кожній аптеці можна купити ПНЖК, однак організм може
отримати їх при вживанні рослинних олій, які містять їх в певних кількостях
(щодобово в раціоні людини назамінні жирні кислоти повинні становити
близько 10 г).
Нині в світі частка виробництва різних видів олій характеризується такими
даними: пальмова – 53%; соєва – 24%; соняшникова – 7%; кокосова – 5%;
пальмоядрова – 4%; рапсова – 4%; оливкова – 1%; арахісова – 0,5%; бавовняна
– 0,5% [2].
Традиційними рослинними оліями в Україні є соняшникова, але зростає
попит на олію пальмову. Це зумовлено розширенням асортименту продукції
кондитерської, хлібопекарської та молочної промисловості [3].
Особливо актуальною ця проблема стала у 2004 році, коли вступила в дію
Директива від 22.09.2003 р. № 1829/2003, яка вимагає на маркуванні продукції
вказувати

наявність

генетично

модифікованових

інгредієнтів.

Тому

підвищилась роль пальмової олії, яка не містить цих сполук, вона стійка до
окислення і економічно доцільна.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання
пальмової олії та збереження її якості відображені в працях Сирохмана І.В.,
Стасюка Н.Г., Базарової Б.Я., Павлової І.В. та інших.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на важливу роль використання
та споживання пальмової олії в харчовій промисловості, Верховна Рада
схвалила у першому читанні законопроект про заборону використання
пальмової олії у виробництві харчових продуктів. 233 депутати проголосували
за цей законопроект, причому жоден народний депутат не проголосував проти
[4]. І це при тому, що два комітети ВРУ дали фактично негативний висновок
щодо законопроекту, як і науково-експертне управління парламенту.
В Україну пальмова олія надходить з Малайзії та Індонезії, але знана
частина з Німеччини і Нідерландів, які проводять її додаткову обробку і
реекспортують [5].
Статистичні дані імпорту в Україну пальмової олії характеризуються
даними табл. 1.
Таблиця 1 – Імпорт пальмової олії в Україну (т)
2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.
(за 10 місяців)

3037

8200

14330

1700

Схоже, що мотиви депутатів були сформовані хибними стеротипами щодо
пальмової олії.
Сторонники заборони пальмової олії стверджують, що нібито вченими
доведена шкідливість пальмової олії, і тому її начебто забороняють у багатьох
розвинутих країнах. Насправді – це неправда. В жодній країні світу не існує
заборони на вживання пальмової олії. Підтвердженням є статистичні дані, які
свідчать, що частка виробництва пальмової олії у світі становить більше 50%.
Крім того, безпека пальмової олії підтверджена її довготривалим застосуванням
і статусом GRAS (абсолютно безпечно) Американського агенства FDA (Food
and Drug Administration).
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Всупереч існуючій думці, що пальмова олія погано засвоюється,
дослідження доводять, що пальмова олія засвоюється організмом на 95,8%, тоді
як молочний жир лише на 90,7%.
Наукові дослідження, виконані у відповідності до сучасних стандартів
доказовості, не підтверджують негативного впливу споживання пальмової олії
на

здоров’я

людини,

зокрема

збільшення

ризику

серцево-судинних

захворювань. Немає обґрунтованих підстав вважати пальмову олію більш
небезпечною порівняно з іншими жирами.
Перевага використання пальмової олії – збалансований склад жирних
кислот: 50% насичених, 40% мононесичених і 10% поліненасичених (ПНЖК).
Шкоду здоров’ю потрібно шукати не в пальмовій олії, а в так званих
трансізомерах жирних кислот. Більшість олій мають рідкий стан, а для потреб
багатьох харчових галузей їх необхідно перевести із рідкого стану в
пластичний.
Для отримання твердих пластичних жирів рідкі олії зазвичай піддають
додатковій хімічній обробці (гідрогенізації), суть якої полягає у приєднанні
водню (гідрогену) за місцем подвійних зв’язків. В процесі гідрогенізації як
побічні продукти і утворюються трансізомери жирних кислот.
А фракції пальмової олії на відміну від рідких олій уже від природи мають
пластичну консистенцію. Тому їх немає потреби гідрогенізувати.
Таким чином, сумна іронія Олега Ляшка полягає у тому, що, заборонивши
безпечну пальмову олію, законодавці прирікають українців споживати
небезпечні трансжири.
Прибічники заборони пальмової олії стверджують, що вона тугоплавка,
тому організм людини не може її перетравити. Якщо її заборонити, то
виробники не будуть додавати до складу інших жирів, але, якщо деякі
несумлінні виробники фальсифікують таку продукцію, то це уже проблема не
олії, а державного контролю.
Бажано зупинитись на деяких аспектах пальмової олії.
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Батьківщиною її є Африка, де пальмова олія вживається як у сирому
вигляді, так і для приготування національних страв. Виготовляється вона з
плодів олійної пальми шляхом прямого віджиму.
У стародавні часи єгиптяни ввозили пальмову олію, яка була великою
цінністю і використовувалась фараонами для особистих потреб.
Сьогодні Росія ввозить щорічно 0,6 млн. т пальмової олії, тобто кожен
росіянин з’їдає приблизно 4 кг олії на рік і не підозрює про це.
У США споживається 1 млн. т на рік, що становить 3,3 кг на одну людину.
У Китаї на одну людину припадає 4,4 кг (ввозиться 6,6 млн. т). А
найбільшим споживачем пальмової олії є Євросоюз, де на одну людину
припадає 11,2 кг.
Зростання виробництва продукції харчової галузі на жировій основі
привело до суттєвого збільшення імпорту пальмової олії. Така тенденція, за
прогнозами, зберігатиметься і на перспективу. Підвищення попиту на жирову
продукцію вітчизняного виробництва зумовлює необхідність імпорту сировини.
Для її виготовлення використовують тверді олії, транспортовані в розігрітому
стані з наступним пакуванням. Широкий спектр пакувальних матеріалів дає
можливість

вибрати

тару,

що

відповідає

вимогам,

які

забезпечать

максимальний термін зберігання продукції з мінімальним зниженням якості [5].
Враховуючи актуальність проблеми пошуку пакувальних матеріалів,
Cирохманом І.В. та Стасюком Н.Г. було вивчено зміни властивостей пальмової
олії залежно від різних факторів.
На основі пальмової олії ними було розроблено рецептурний склад олійножирового спреду для морозива. Рецептура пройшла промислове випробування,
а на основі отриманих результатів розроблено та затверджено ТУ У
15.4.32005277-004-2006.

Спреди

рослинно-жирові.

Жировиий

складник

морозива містить також жиророзчинні вітаміни, антиоксиданти, стабілізатори
та емульгатори.
Комплекс харчових добавок у середині одного й того ж рецептурного
складу може визначити функціональність олії для багатьох типів морозива, що
є зручним у використанні такого спреду.
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Практика підтверджує можливість виробництва молочних продуктів з
частковою заміною молочного жиру пальмовою олією (сирний продукт,
сметанний продукт).
Отже пальмова олія може бути повноцінною альтернативою генетично
модифікованим оліям у виготовленні жирових композицій функціонального
призначення.
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В зв’язку з євроінтеграційними процесами досліджено сучасний стан та
перспективи розвитку системи технічного регулювання в Україні. Здійснено
аналіз окремих законодавчих актів в сфері технічного регулювання та наведені
певні пропозиції щодо вдосконалення системи технічного регулювання.
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оцінка

відповідності,

технічні

Постановка

проблема.

Глобалізація

та

інтеграція

процесів,

які

відбуваються в сучасному світі, впливають на суспільне життя, в тому числі на
державні та правові явища. При цьому не всі процеси, що відбуваються мають
позитивні наслідки, які впливають на систему технічного регулювання.
Відомо, що в умовах світової економіки технічне регулювання є основною
складовою національної економіки у сфері якості, яка зорієнтована на потреби
людини.
Технічне регулювання охоплює три області відносин і визначається як
правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та
виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею процесів,
систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом
оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.
В аспекті наближення законодавства (так званої апроксимації) Україна
поступово

має

забезпечити

відповідність

національного

законодавства

технічним регламентам ЄС та системам стандартизації, метрології, акредитації,
роботам з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС. Такі зобов’язання
Україна взяла на себе, підписавши та ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порівняльним аналізом
нормативної бази вітчизняної економіки та міжнародної системи стандартизації
та оцінювання відповідно займалися такі науковці, як М.Д. Гінзбург [2], Р.В.
Овчаренко [3], І.А. Гамбург [4] та інші. Але відсутність наукових публікацій
стосовно змін, які сталися в національному законодавстві відносно технічних
регламентів та стандартизації, потребує їх подальшого вивчення.
Мета статті. Метою даної роботи є визначення сучасного стану та
подальшого розвитку системи технічного регулювання в Україні.
Виклад основного матеріалу. Європейський ринок відкриється для
українських товарів лише у випадку, якщо Україна виконає декілька завдань,
змінивши національне законодавство та успішно впровадивши ці зміни.
Одне з таких завдань – необхідність докорінної зміни системи технічного
регулювання за європейським зразком.
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Саме стан системи технічного регулювання свідчить про технологічний
процес будь-якої країни, конкурентоспроможність її продукції та технічну
спроможність її виробників і оцінювачів відповідності.
Необхідно відзначити, що у світі формується певна недовіра до системи
стандартизації України, оскільки не вирішено питання про її ефективність.
Обов’язкові стандарти, технічні умови та сертифікація продукції, які перейшли
до нашої країни від СРСР, – це ті гальмівні регуляторні елементи, які сьогодні
завдають шкоди для розвитку економіки та виходу України на міжнародні
ринки.
Щоб стати активним учасником європейського ринку, потрібно адаптувати
наявні стандарти до стандартів Європейського Союзу і для цього була
здійснена значна робота.
Так, в 2014 році при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
була створена науково-технічна рада у сфері технічного регулювання. До
структури цієї науково-технічної ради входять:
- секція із стандартизації та управління якістю, яка в своєму складі містить
представників державного підприємства «УкрНДНЦ», представників технічних
комітетів стандартизації та інші;
- секція з метрології, до якої входять представники Національного
наукового державного підприємства «Укрметртестстандарт», представники
державного підприємства «НДІ«Система» та інші;
- секція з сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації
органів з оцінки відповідності, куди входять представники органів із
сертифікації та оцінки відповідності, національної Академії наук, вищих
навчальних закладів та інші.
Основними завданнями науково-технічної ради є:
- підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики
у сфері технічного регулювання;
- дослідження шляхів, механізмів та способів вирішення питань, що
виникають під час реалізації державної політики у сфері технічного
регулювання;
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- розгляд пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у
сфері технічного регулювання;
- сприяння забезпеченню співпраці наукових установ та державних
підприємств, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять
наукову діяльність у сфері стандартизації та метрології, з науковими
установами Національної академії наук, Міноборони, Держінформнауки
та

вищими

навчальними

закладами

МОН

у

сфері

стандартизації

та метрології;
- підготовка пропозицій щодо вдосконалення єдиного методологічного
підходу до процесів організації і проведення науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт (далі – НДР і ДКР) у сфері стандартизації
та метрології.
10 лютого 2016 року набрав чинності Закон України «Про технічні
регламенти і оцінку відповідності» (далі – «Закон»), (втратили чинність Закони
«Про підтвердження відповідності» та «Про технічні регламенти та процедури
оцінки відповідності») [5]. Закон поєднує в собі декілька нормативних актів та
встановлює єдині принципи розробки, прийняття та застосування технічних
регламентів та оцінки відповідності продукції, здійснення оцінки відповідності.
Змін зазнали Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і
сертифікацію» № 46-93 від 10 травня 1993 року (далі – «Декрет»), Кодекс
України про адміністративні правопорушення [1].
Дія даного Закону поширюється на всі види продукції, яка вводиться в обіг
або в експлуатацію в Україні, за винятком: виробів мистецтва та унікальних
виробів народного художнього промислу; предметів колекціонування та
антикваріату.
Дія Закону не поширюється на: санітарні та фітосанітарні заходи; оцінку
відповідності якості зерна та продуктів його переробки, насіння та садивного
матеріалу згідно з Законами України «Про зерно та ринок зерна в Україні»,
«Про

насіння

і

садивний

матеріал»;
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оцінку

відповідності

колісних

транспортних засобів та їх частин; оцінку відповідності сільськогосподарських
та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання,
систем, складових частин та окремих технічних вузлів; заходи щодо державної
експертизи у сферах криптографічного та технічного захисту інформації;
обов’язкову оцінку відповідності послуг [5].
Даний Закон уточнює визначення «технічний регламент»: під поняттям
«технічний регламент» слід розуміти будь-який нормативно-правовий акт, що
має визначені Законом ознаки технічного регламенту, незалежно від
використання в назві такого акту слів «технічний регламент». Тобто фактично
технічним регламентом є будь-який документ, що встановлює обов’язкові
вимоги, незалежно від того, як він називається та яким органом він прийнятий.
Передбачається, що проведення оцінки відповідності може бути як
добровільним,

так

і

обов’язковим.

Добровільна

оцінка

відповідності

здійснюється в будь-яких формах, включаючи випробування, декларування
відповідності, сертифікацію та інспектування, та на відповідність будь-яким
заявленим вимогам.
Обов’язкове

проведення

оцінки

відповідності

вимогам

технічних

регламентів буде здійснюватися у випадках, передбачених у технічних
регламентах, і шляхом застосування процедур оцінки відповідності, які
визначені в таких технічних регламентах.
Для проведення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
можуть або повинні бути залучені такі органи з оцінки відповідності:
- призначені органи – органи з сертифікації, інспектування, випробувальні
лабораторії:
- визнані незалежні організації;
- акредитовані випробувальні лабораторії виробників.
В 2014-2017 рр. була здійснена певна робота по перегляду технічних
регламентів (рис. 1.) [ 6].
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Рисунок 1 – Прийняття та перегляд технічних регламентів
Дані, наведені на рис. 1, показують, що в 2014-2017 рр. було створено 49
технічних регламентів, переглянуто 9. Окремо, в 2017 році було прийнято 5
технічних регламентів, розроблено 16, ще 11 регламентів подано до розгляду.
Згідно з даним Законом з 1 січня 2018 року скасовується обов’язкова
сертифікація продукції, втрачає чинність сам Декрет. Це означає, що з указаної
дати вся продукція, яка наразі сертифікується та входить до Переліку продукції,
що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженому Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 1 лютого 2005 року № 28, не підлягатиме обов’язковій
сертифікації.
Необхідно зазначити, що 10 лютого 2016 року набрала

чинності

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про
затвердження форми, опису

знаку відповідності технічним регламентам,

правил та умов його нанесення».
Враховуючи те, що зміна національного знаку відповідності вимагала б від
бізнесу значних витрат (на розробку нового дизайну етикеток/пакування,
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наклеювання стікерів з новим знаком), було прийнято рішення не змінювати
вигляд національного знаку відповідності.
Разом з тим, хоча загальна форма знаку відповідності не зміниться,
Законом

України

«Про

технічні

регламенти

і

оцінку

відповідності»

встановлено, що «певними технічними регламентами може бути передбачено
застосування знаку відповідності технічним регламентам, що має іншу форму,
ніж та, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У
форма

знаку

відповідності

технічним

регламентам

цих випадках
встановлюється

відповідними технічними регламентами» [5]. Тобто у випадку, якщо будуть
внесені зміни у технічний регламент щодо форми знаку відповідності,
виробникам усе ж доведеться змінювати маркування власної продукції.
Науково-технічною

радою

у

сфері

технічного

регулювання

при

Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України здійснюється значна
робота. Так, у 2015 році скасовано 14475 застарілих

ГОСТів. Прийнято у

2014-2016 роках – 7817 національних стандартів, з яких 6288 гармонізовані з
міжнародними та європейськими.
В 2017 році прийнято 664 національних стандартів, з яких 587
гармонізовані з міжнародними та європейськими (160 – з міжнародними, 427 – з
європейськими).
Фонд національних нормативних документів України представлений на
рис. 2 [6].

Рисунок 2 - Фонд національних нормативних документів України
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Аналіз даних, наведених на рис. 2, показує, що загальна кількість
національних нормативних документів становить 22636, в тому числі кількість
європейських стандартів, прийнятих як національні, становить 5711 або 25,3 %,
кількість національних стандартів становить 9648 або 42,6 %, міжнародних та
європейських стандартів, прийнятих як національні становить 7277 або 32,1 %.
Прийняття національних стандартів в Україні за роками наведено на рис. 3 [6].
Кількість
перевищує

прийнятих

кількість
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та

нормативних
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документів,

які
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з

кількість

національних стандартів була прийнята і гармонізована з міжнародними та
європейськими стандартами в 2015 році – 3996 і 2970 шт. відповідно.
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національних стандартів була прийнята і гармонізована з міжнародними та
європейськими стандартами в 2015 році – 3996 і 2970 шт. відповідно.
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Рисунок 3 – Прийняття національних стандартів за роками в Україні
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В сфері метрології за останні роки прийнято 23 постанови Кабінету
Міністрів України та 18 наказів Мінекономрозвитку, необхідних для реалізації
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
Збільшується фінансування національної еталонної бази. Так, якщо
протягом 2014-2016 років з Державного бюджету України на утримання (69
еталонів) та вдосконалення (8 еталонів) національної еталонної бази України
виділялися кошти у розмірі 31837,8 тис. грн., то на 2017 рік виділено
фінансування в сумі 15997,2 тис. гривень (рис. 4) [6].
Фінансування національної еталонної бази в Україні наведено на рис. 4.
Висновки. Отже, здійснена певна робота по реформуванню системи
технічного регулювання в Україні, визначені подальші етапи її вдосконалення,
що дає можливість вирішити основні проблеми щодо переходу України на
європейську модель технічного регулювання.
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Рисунок 4 – Фінансування національної еталонної бази в Україні
При цьому необхідно зберегти пріоритетність розвитку національної
економіки, захистити національного виробника, створити можливості для
подальшої реформи в системі технічного регулювання в контексті формування
нового інституту у структурі господарського законодавства України.
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Тернова А.С., к.т.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КЛАСИФІКАЦІЙ ОДЯГУ
Проаналізовано навчальні та стандартні класифікації одягу. Запропоновано
класифікацію побутового верхнього одягу за різними ознаками для проведення
ідентифікації та товарознавчої експертизи.
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Ключові слова: класифікація, ознака класифікації, класифікаційні групи, одяг,
класифікація одягу, схема класифікації одягу, ідентифікація, товарознавча
експертиза.
Постановка проблеми. Стрімке розширення асортименту одягу за
рахунок застосування удосконалених технологій виробництва нових матеріалів
та оброблення, а також виготовлення й оздоблення виробів, обумовило
розширення переліку властивостей та ознак, які мають бути відображенні у
і

класифікаціях

враховані

під

час

проведення

товарознавчої

оцінки

асортименту, ідентифікації та подальшої експертизи.
Для реалізації повного спектра споживних властивостей, закладених під
час виробництва одягу, працівникам торгівлі, підприємств хімічного чищення,
споживачам необхідно бути знайомими з інформацією: про вид і призначення
одягу; види й споживні властивості матеріалів; особливості конструювання,
способи з'єднання деталей, вузлів і частин, а також різновиди оздоблення, які
застосовуються під час його виготовлення.
Зазначена інформація може бути використана на різних етапах життєвого
циклу одягу під час:
- формування асортименту, зберігання й реалізації виробів належної
якості;
- придбання, експлуатації та догляду;
- відновлення зовнішнього вигляду;
- проведення ідентифікації, експертних досліджень та/або товарознавчої
оцінки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями класифікації одягу з
різних матеріалів займалися вітчизняні та зарубіжні вчені: Браїлко А.С.,
Омельченко Н.В.; Гусейнова Т.С., Жильцова Г.В.; Козьміч Д.І.; Конопальцева
Н.М., Рогов

П.І., Крюкова

Н.А.;

Ніколаєва

М.А.;

Садовський

В.В.,

Несмєлова Н.М.
У різних класифікаціях одягу, наявних на сьогодні [2-4, 6, 9-13, 15-18],
відсутні:
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- по-перше, систематизований

повний перелік ознак класифікації

(як у навчальних, так і в класифікаціях, наведених у нормативних
документах);
- по-друге, оновлені дані у класифікаційних системах щодо технологій
виробництва та обробки матеріалів для одягу.
Перше призводить до суттєвих витрат часу на проведення асортиментної
ідентифікації одягу, адже потребує пошуку ознак класифікацій у різних
класифікаційних системах, їх аналізу та узагальнення для практичного
застосування;

друге

–

стає

необхідним

подальше

доповнення

таких

класифікацій за умов оновлення асортименту. А тому виникає нагальна
необхідність

побудови

сучасної

класифікації

одягу,

призначеної

для

проведення ідентифікації та товарознавчої оцінки або експертизи.
Метою статті с обґрунтування теоретичних засад щодо побудови моделі
розпізнавання побутового одягу на етапі створення систематизованого
словника ознак із однозначним трактуванням термінів та класифікаційних груп
для здійснення ідентифікації та товарознавчої експертизи.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення товарознавчої
оцінки асортименту та експертизи неможливе без ідентифікації виробу на
етапах:
- попереднього розгляду – під час аналізу

пакету

супровідних

документів і марковання виробу; добору нормативних документів та
нормативно-правових актів, необхідних для прийняття рішення стосовно
проведення експертизи;
- складання програми дослідження;
- безпосередньої ідентифікації виробу – виокремлення об'єкта дослідження
із сукупності таких самих об'єктів та його опису;
- проведення дослідження – під час встановлення виду матеріалу; аналізу
марковання, умов експлуатації та догляду; добору засобів, приладів, методик;
аналізу можливих змін властивостей матеріалу й виробу в цілому.
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У зв'язку з відсутністю достатньої й однозначної класифікації одягу та
його характеристик, необхідних для розпізнання й багаторівневого його опису
під час проведення асортиментної ідентифікації та подальшої експертизи, нами
проаналізовано терміни й визначення, застосовані для опису класифікаційних
ознак і груп одягу у ряді джерел [1, 2, 4-7, 12, 13, 15-18]. Вищенаведене
дозволило

виявити

сукупність

класифікаційних

ознак,

які

доцільно

застосовувати для визначення асортиментної приналежності одягу, зокрема:
спосіб виготовлення, функціональне призначення, матеріал верху, загальне
призначення, цільове призначення, умови експлуатації, сезон, стать та вік,
розмір, модельно-конструктивна ознака, характер опори, вид виробу, силует,
конструктивно-декоративне рішення (покрій), характер з'єднання деталей,
матеріал з'єднання деталей, обробка деталей.
За результатами проведеного нами аналізу виявлено певні суперечності.
Насамперед у міждержавному ГОСТ 17037-85 [2] та національному ДСТУ
2027-92 [6] стандартах застосовано різні визначення одного й того ж терміну
«швейний виріб», що є підґрунтям для виникнення непорозумінь під час
проведення ідентифікації виробу, обрання відповідних засобів та методів
дослідження, а також викладення змісту самих експертних висновків.
Відповідно до:
- п. 6 ДСТУ 2027-92 [6] до «швейних виробів» належать вироби,
«…виготовлені із різних матеріалів (за винятком натурального та штучного
хутра, натуральної та штучної шкіри, спілка, трикотажних полотен), призначені
для одягу та білизни»;
- «Українського класифікатора нормативних документів» (ДК 004-2003)
[19] та «Міждержавного класифікатора стандартів» МК (ИСО/ИНФКО МКС)
001-96 [14], одяг, у тому числі й зі шкіри, належить до швацької
промисловості;
- розділу 2 «Нормативні посилання» національного стандарту ДСТУ ГОСТ
31293:2009 «Одяг із шкіри. Загальні технічні умови» [11], де наведено
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стандарти, що регламентують: терміни та визначення швейних виробів; методи
контролю якості; правила приймання; загальні технічні вимоги до різних видів
одягу;
- п. 3 ГОСТ 17037-85 [2] до «швейних виробів» відносяться вироби, виготовлені в умовах швейного виробництва з усіх видів матеріалів, призначених
для виготовлення одягу та білизняних виробів;
- міждержавних і національних стандартів, що стосуються швейних
виробів та регламентують вимоги до матеріалів, зокрема натуральної та
штучної шкіри (див. нормативні посилання в ДСТУ ГОСТ 31293:2009) [11].
У міждержавному ГОСТ 17037-85 [2] та національному ДСТУ 2027-92 [6]
стандартах наявне неузгодження щодо визначення термінів, які стосуються
вікових інтервалів таких статево-вікових груп дітей: ясельної групи, дошкільної
групи, молодшої шкільної групи, старшої шкільної групи. У національному
стандарті ДСТУ 2027-92 [6] немає визначень таких видів одягу, як напівпальто
(п. 41), анорак, блузон, блуза (п. 44), блейзер (п. 45), спенсер, болеро (п. 46);
сарафан (п. 49), бермуди (п. 66), а також не наведені такі терміни та визначення,
як: одяг-напівфабрикат, побутовий, спеціальний і санітарний одяг, одяг
масового пошиву й виготовлений за індивідуальним замовленням, верхня
сорочка, встановлені, відповідно до ГОСТ 17037-85 [2]. У національному
стандарті ДСТУ 2027-92 [6] не розподілено комплекти одягу за статево-віковою
ознакою; не наведено конструктивні рішення щодо переду, пілочки, спинки та
рукава [11]. У міждержавному ГОСТ 17037-85 [2] стандарті трактування
терміну «напівпальто» (п. 43) є узагальненим без зазначення чітких обмежень
щодо довжини виробу та придатних до встановлення його різновиду. У
нормативних посиланнях відповідно до редакційних змін до розділу 2 ДСТУ
ГОСТ 31293:2009 [11] відсутня інформація стосовно заміни в Україні ГОСТ
1875-83 на ДСТУ 3115-95, що поширюється на шкіри хромового дублення для
швейних виробів [8]. Застосування терміну «плаття» в назві національного
стандарту ДСТУ ГОСТ 25294:2005 «Одяг верхній платяно-блузкового
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асортименту. Загальні технічні умови» [9] суперечить терміну «сукня»
відповідно до п. 49 ДСТУ 2027-92 [6], а тому, на нашу думку, доречно замінити
цей термін на «плаття». У національному стандарті ДСТУ 2027-92 [6] наведено
посилання на нормативні документи, в яких не зазначено шкіру серед переліку
матеріалів для виготовлення одягу вказаного асортименту [3, 9, 10].
Отже, неузгодженість термінології та/або її відсутність у нормативних
документах

є

передумовою

протиріч,

що

можуть

виникнути

через

неоднозначне трактування одних і тих же понять, які стосуються вирішення
конфліктної ситуації. Це обумовлює потребу в розробці робочого словника
ознак та відповідної електронної бази даних для побудови моделі розпізнавання
одягу.
Під час побудови моделі розпізнавання на етапі класифікації одягу нами
застосовано такі принципи: визначено мету побудови класифікації для
проведення ідентифікації виробу та товарознавчої експертизи; класифікаційні
групи наведено в межах однієї класифікаційної ознаки; кожна наступна
класифікаційна ознака є логічним продовженням попередньої.
Нами вивчено різні джерела з питань класифікації одягу і розроблено її
узагальнену схему (рис. 1) для чого: визначено повний перелік ознак одягу;
обрано терміни для позначення класифікаційних ознак та груп; побудовано
узагальнену схему класифікації одягу.
Обрана

структура

класифікації

побутового

одягу

дозволила

зменшити кількість класифікаційних груп на 24, за такими класифікаційними
ознаками:
- способом виготовлення – трикотажні вироби (- 1);
- функціональним призначенням: корсетні вироби, білизняні вироби,
головні убори, хустково-шарфові вироби, рукавичні вироби (- 5);
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1

За способом виготовлення

Швейний виріб

2

За функціональним призначенням

Одяг

3

За матеріалом верху

Із шерстяної тканини

4

За загальним призначенням

Побутовий

5

За цільовим призначенням

6

За умовами експлуатації

7

За сезоном

Повсякденний

Урочистий

Верхній одяг

Літній

Демісезонний

Зимовий

Всесезонний

За статтю та віком

8
Чоловічий

Жіночий

(від 18 років

(від 18 років

Дитячий
молодшої шкільної
групи – хлопчиків
віком від 6,5 до 12
років, дівчаток від
6,5 до 11,5 років

старшої шкільної
підліткової
групи – хлопчиків групи – для
віком від 12 до 15,5 підлітків від
років, дівчаток від
15,5 до 18
11,5 до 15,5 років
років

За розміром

9
Для чоловіків та хлопчиків
(зріст, обхват грудей та шиї)

Для чоловіків та дітей (зріст,
обхват грудей та талії)

Для жінок (зріст, обхват
грудей та стегон)

За модельно-конструктивною ознакою

10

Платяно-блузкові

Сорочки верхні

11

Пальтово-костюмні

За характером опори

Плечові

Поясні

За видом одягу
Пальто

Костюм

Брючний комплект

Рисунок 1 – Узагальнена схема класифікації одягу
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Спідниця

Плащ

Штани

Куртка

Шорти

Комбінезон

Блуза

Жакет

Напівкомбінезон

Блейзер

Піджак

Кардиган

Сарафан

Жилет

Сорочка верхня

Плаття

Напівпальто

12

- матеріалом верху: трикотаж, нетканий матеріал, штучна та синтетична
шкіра, штучне хутро, фліс, бі-стрейч, моно-стрейч, композит комбінований,
даблфейс дволицьовий тощо (- 9);
- загальним призначенням: виробничий, формений одяг (- 2);
- цільовим призначенням: домашній, робочий, спортивний, національний,
спеціальний, санітарний, технологічний одяг (- 7).
Аналіз термінів і визначень, регламентованих міждержавним ГОСТ 1703785 [2] і національним стандартами ДСТУ 2027-92 [6], а також наведені в
тлумачному словнику [1], дозволив сформувати термінологію для позначення
класифікаційних ознак та груп, наведені на рис. 1.
Як видно з рис. 1, нами виділено 12 основних ознак класифікації одягу:
1) за способом виготовлення: швейний виріб;
2) за функціональним призначенням: одяг;
3) за загальним призначенням: побутовий;
4) за матеріалом верху: із шерстяної тканини;
5) за цільовим призначенням: повсякденний, урочистий;
6) за умовами експлуатації: верхній одяг;
7) за сезоном: літній, зимовий, демісезонний, всесезонний;
8) за статтю та віком: чоловічий (віком від 18 років і далі), жіночий (віком
від 18 років і далі), дитячий (молодшої шкільної групи – хлопчиків віком від 6,5
до 12 років, дівчаток від 6,5 до 11,5 років; старшої шкільної групи – хлопчиків
віком від 12 до 15,5 років, дівчаток від 11,5 до 15,5 років; підліткової групи –
для підлітків віком від 15,5 до 18 років) [6];
9) за розміром: для сорочок верхніх зазначається: зріст, обхват грудей та
шиї (для чоловіків і хлопчиків), для платяно-блузкових та пальтово-костюмних
виробів зазначається: зріст, обхват грудей, обхват талії (для чоловіків і дітей),
зріст, обхват грудей, обхват стегон (для жінок), відповідно до п. 5.4.1 за ДСТУ
ГОСТ 31293:2009 [11];
10) за модельно-конструктивною ознакою: сорочки верхні, платяноблузкові, пальтово-костюмні;
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11) за характером опори: плечовий, поясний;
12) за видом одягу: сорочка верхня, жилет, піджак, кардиган, блейзер,
плаття, сарафан, жакет, комбінезон, напівкомбінезон, куртка, блуза, плащ,
пальто, напівпальто, штани, шорти, спідниця, костюм, брючний комплект.
Крім того, можна поділяти одяг ще й за іншими ознаками (вони не
відображені на схемі, оскільки потребують для їх розуміння візуального
супроводу):
а) за силуетом: прямий, напівприлягаючий, вільний;
б) за конструктивно-декоративним рішенням (покроєм):
- коміра: комір-стояк, відкладний із застібкою догори та до перегину;
- борта: відрізний (у куртки, піджака, жакета – складається із трьох частин;
у пальта та плаща – із чотирьох); суцільнокрійний;
- рукава: вшивний (для жіночого одягу), реглан (для жіночого та чоловічого), комбінований, двошовний без додаткового поділу на дрібні частини (для
піджака чоловічого);
- манжети: пришивна, суцільнокрійна;
- кишені: накладні (обшивні, необшивні), прорізні (в рамку, в рамку з
клапаном, з листочкою), непрорізні, розташовані у швах або рельєфах,
зовнішня, внутрішня, передня, задня, бокова;
- застібки: ґудзики, тасьма-блискавка, кнопки, декоративні гачки та петлі [12].
в) за характером з'єднання деталей: нитковий (вручну, машинний),
клейовий, комбінований;
г) за матеріалом для з'єднання деталей: нитки (бавовняні № 30, 40, 50;
капронові 50К; армовані № 44 X; лавсанові № 33 Л, 55 Л, 90 Л); стрічка
трансфер; клеї (БФ-6, ОК-2, УР-1, гумовий клей № 81, НИТИ, «Крокус»);
д) за обробкою деталей:
- країв коміра – обшивним швом в кант, накладним швом із закритими
зрізами; накладним швом із відкритими зрізами;
- борти – із прокладуванням тканого клейового пруга типу лейкопластиру,
із прокладуванням неклейового пруга, із закріпленням краю пілочки відповідно
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до клейової технології, із настрочуванням шва обшивання на підборт і пілочку,
накладним швом із двома відкритими зрізами у виробах із шкір (тонких),
накладним швом із відкритим зрізом зі сторони підборту або закритим зі
сторони пілочки, накладним швом із двома відкритими зрізами у виробах із
шкіри (товстих), із використанням клейової технології закріплення краю борта з
суцільнокроєним підбортом;
- петлі – в рамку з двома попередньо зшитими обшивками, в рамку з двома
попередньо склеєними обшивками, в кант з однією суцільнокрійною
обшивкою;
- застібки – на навісній петлі із смужки шкіри, на навісній петлі із шнура;
на тасьмі-блискавці: обшивним швом в кант, накладним швом з закритим
зрізом, накладним швом з одним закритим зрізом, накладним швом з двома
відкритими зрізами, на тасьмі-блискавці із планкою: відрізні, суцільно-кроєні;
- низу рукава – із пришиванням підкладки, настрочуванням припуску
рукава на підкладку;
- низу рукава з манжетою – пришивною незамкненою, пришивною
замкненою, відкладною [13];
- прорізної кишені з клапаном: за традиційною технологією, за клейовою
технологією;
- прорізної кишені в рамку: з двома обшивками, з двома обшивками та
тасьмою-блискавкою;
- прорізної кишені із листочкою: з підзором із основного матеріалу,
підкладкою кишені;
- накладної кишені з підкладкою: настрочуванням на основну деталь разом
із верхом кишені, настрочуванням на основну деталь; обшиванням;
- клапана – обшивним швом у кантів; накладним швом з одинарним або
двома відкритими зрізами;
- поясу – зшивний: із розпрасованим швом, із розпрасованим зшивним
швом та оздоблювальною стрічкою, із запрасованим зшивним швом; з
обробкою

одного

краю

накладним
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швом

з

закритими

зрізами

та

оздоблювальною строчкою; з обробкою країв зрізу накладним швом з
закритими

зрізами;

зшивного

із

запрасованим

зшивним

швом

і

оздоблювальною стрічкою;
- хомутика – шов у підгин із відкритими зрізами; накладним швом з одним
закритим зрізом;
е) за матеріалом підкладки: тканина, натуральне та штучне хутро.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином,
проведені дослідження дозволили:
- визначити інформативно значущий перелік ознак класифікації одягу;
- зменшити кількість класифікаційних груп із урахуванням виду основного
матеріалу одягу;
- запропонувати узагальнену класифікацію одягу за різними ознаками.
Вважаємо доцільним:
- у визначенні терміну «швейний виріб» за п. 6 ДСТУ 2027-92 [6]
виключити обмеження щодо таких матеріалів, як натуральна та штучна шкіра.
- уніфікувати термінологію (матеріалів, виробу в цілому та дефектів
одягу), що застосовується в нормативній документації;
- внести обґрунтовані пропозиції стосовно усунення неузгодженостей
термінів, що використовуються у нормативних документах.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПРОТЕЇНІВ:
ЯКІСТЬ ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ
В роботі розглядається роль протеїнів як основного спеціалізованого
продукту

харчування

спортсменів

задля

поліпшення

спортивних

результатів. Представлено характеристику видів амінокислот для досліджень
якісного

складу

протеїнів

різних

торгових

марок,

представлених

на

вітчизняному ринку.
Ключові слова: спортивне харчування, протеїни, амінокислоти.
Постановка проблеми. Результативність спортсменів є однією зі
складових загального іміджу держави у світі. Тривалий час та безперервність
фізичних

навантажень

обумовлюють

великі

енерговитрати

організму

спортсмена не лише у період змагань, а й у період підготовки − до 8000
ккал/добу [2−4]. Це обумовлює виснаження ресурсів організму, а, отже, −
необхідність їх негайного й повноцінного поповнення, що робить раціональне
харчування не лише запорукою спортивних досягнень, але й підтримання
здоров’я атлетів загалом.
135

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості харчування
спортсменів були предметом дослідження багатьох відомих вчених різних
галузей науки. Доцільність використання харчових продуктів функціонального
призначення у практиці спорту доведена низкою досліджень закордонних та
вітчизняних вчених, зокрема, L. Burke, A. Jeukendrup, J. Antonio, R. Maughan, C.
Rosenbloom, О.О. Борисової, А.І. Пшендіна, Е.С. Токаєва, С.В. Штермана, С.А.
Олійника, Ю.Б. Міклашевської, Н.В. Притульської, Ю.М. Мотузки, Є.В.
Бондаренко та ін. [1-10].
Мета статті – охарактеризувати основні компоненти протеїнів, які
необхідні для повноцінного харчування спортсменів.
Виклад основного матеріалу. Світовий ринок спортивного харчування
активно розвивається і оцінюється більше, ніж у 10 млрд. дол. США, а
вітчизняний − майже у 90 млн. дол. США із наявністю значної кількості
брендів, переважна більшість яких – іноземні [6].
Сучасний спорт характеризується інтенсивними фізичними, психічними та
емоційними навантаженнями. Процес підготовки спортсмена до змагань
включає, як правило, дво- чи триразові щоденні тренування і залишає все
менше часу для відпочинку та відновлення фізичної працездатності.
Вирішення даного завдання залежить від правильно збалансованого
харчування. При цьому основним принципом такого харчування є наявність
належного хімічного складу та енергетичної цінності раціону з урахуванням
таких факторів, як: вид спорту, тренованість спортсмена, його емоційний стан,
вік, вага тіла, кліматичні умови.
Поряд зі звичайними продуктами харчування, в раціоні як професійного та
і непрофесійного спортсмена, повинні використовуватися функціональні
продукти і напої спортивного харчування, які поділяються на групи, в
залежності від їх призначення.
Оскільки при заняттях спортом відбувається сильне потовиділення, при
якому вимиваються амінокислоти і азотисті речовини, то їх заповнення, а також
нарощування м'язової тканини можливі тільки при збільшенні споживання білка.
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В свою чергу, при збільшенні навантажень кількість білка коливається від
1,5 до 4 г на 1 кг ваги тіла. Згідно з рекомендаціями медичної комісії
міжнародного

олімпійського

комітету

за

рахунок

білка

повинно

забезпечуватися 12-15% загальної кількості енергії спортсмена. При цьому
важливо враховувати не тільки кількість споживаного білка, але і його якісний
склад. Дані про роль білків в діяльності спортсменів носять суперечливий
характер, в той же час більшість проведених досліджень свідчить про
підвищеної

потреби

організму

в

білку

при

інтенсивному

фізичному

навантаженні, хоча між кількістю білка в раціоні і його засвоюваність
спостерігається зворотна залежність [1].
Білки – це високомолекулярні азотовмісні органічні сполуки, молекули
яких побудовані із залишків амінокислот. Амінокислоти – це похідні
карбонових кислот, в яких один або кілька атомів Гідрогену у вуглеводному
радикалі замінені на аміногрупу (NH2).
Однак, основне призначення білка не в задоволенні енергетичних витрат, а
в зростанні і підтримці функціонування всіх органів і тканин організму
спортсмена.
З огляду на різноманіття функцій і біологічних ефектів протеїну і його
складових – амінокислот, до прикладу в такому виді спорту як бодібілдинг,
білки використовують в різних цілях: для зниження жирової ваги тіла, для
стимуляції росту «V – м'язів», а також з метою підтримки здорової фізичної
форми. В якості додаткового джерела білка використовується спеціалізоване
харчування – протеїни різних виробників і різних торгових марок.
Спортсменам, що спеціалізуються у видах спорту на витривалість,
рекомендується раціон, в якому білки складають 14-15% від загальної
енергетичної цінності, жири 25%, вуглеводи 60-61% [6].
Білки складаються з амінокислот (замінних і незамінних), причому всі
незамінні амінокислоти можна отримати тільки за рахунок харчування. Разом з
тим забезпечити їх оптимальне співвідношення тільки за рахунок харчового
раціону важко, тому застосовуються різні амінокислотні препарати і суміші.
Серед амінокислот важливу роль в метаболізмі відіграють такі кислоти, як
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аргінін, таурин, глутамін та інші. Слід зазначити, що здатність брати участь в
енергетичному обміні володіють тільки L-форми амінокислот [2].
Амінокислоти

стимулюють

виділення

гормонів,

відповідальних

за

збільшення об’єму та ваги працюючих м'язів, тим самим підвищують силові
можливості спортсменів. Найбільш важливими амінокислотами є:
– аргінін є замінною амінокислоти. Стимулює секрецію гормону росту,
підвищує активність серцево-судинної та імунної систем організму, сприяє
детоксикації і виведення аміаку, прискорює синтез креатину, запобігає фізичне
і розумове стомлення;
– орнітин стимулює синтез структурних і ферментних білків в організмі,
збільшує синтез гормону росту;
– лейцин – незамінна амінокислота, що впливає на анаболічні реакції і
підвищує працездатність;
– ізолейцин бере участь в процесі синтезу глікогену і сприяє підвищенню
концентрації гемоглобіну в крові;
– валін також сприяє синтезу глікогену, бере участь в процесах
енергетичного обміну, стимулює розумову діяльність;
– лізин протидіє втомлюваності, стійкий до стресів, приймає участь при
утворенні карнітину;
– глутамін є субстратом енергетичних перетворень при роботі на
витривалість, переносником аміногруп при синтезі білка, знешкоджує вільний
аміак і знижує накопичення в крові молочної кислоти, підвищує розумову
працездатність, має антигіпоксичну та антиоксидантну дію, прискорює процеси
відновлення;
– гліцин бере участь в утворенні замінних амінокислот, сприяє синтезу
креатину, діє як антидепресант;
– гістидин – незамінна амінокислота. Викликає значне збільшення секреції
соматотропного гормону (СТГ), бере активну участь в синтезі карнозина;
підвищує імунітет;
– аланін – замінна амінокислота. Входить до складу карнозина, що є
важливим буфером в м'язовій тканині і перешкоджає «закислення» середовища
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під час інтенсивних вправ (при анаеробних навантаженнях). Кількість
карнозина в організмі знаходиться в прямій залежності від кількості аланіну;
– аспарагінова кислота – замінна амінокислота. Сприяє збереженню
глікогену в тканинах, підвищує використання вільних жирних кислот і зменшує
втому при фізичних навантаженнях, є антигіпоксантом;
– метіонін сприяє підтримці азотистого рівноваги і організмі, посилює
синтез стероїдних гормонів;
– таурин – амінокислота, що сприяє прискоренню реакцій енергетичного
обміну в організмі, прискорює відновлення працюючих м'язів, перешкоджає
розвитку втоми під час інтенсивного м'язового навантаження. Він необхідний
для нормального розвитку нервової системи спортсмена;
– треонін бере участь в утворенні колагену і еластину, активізує імунну
систему, підвищує енергетичний обмін і працюючих м'язах;
– триптофан прискорює процеси відновлення, підвищує опірність
організму до стресових навантажень, є антидепресантом;
– фенілаланін бере участь в продукції колагену, є антидепресантом,
підвищує фізичну працездатність.
Серед амінокислот з антиоксидантною дією значне місце належить N –
ацетил цистеїну (АСС). Це – сірковмісна амінокислота, похідна цистеїну, яка
відома як антиоксидант [8-10]. АСС ефективно протидіє впливу вільних
радикалів, які інтенсивно утворюються за напружених фізичних навантажень.
Дослідження виявили також анаболічну і ергогенну дію АСС [10]. Німецькі
вчені показали, що АСС у дозі 400 мг 3 рази на день, стимулює синтез білка у
м’язах, збільшує їх обсяг і силові показники [9]. У дослідах на тваринах
виявлено, що АСС разом із глутатіоном індукують мобілізацію лейкоцитів і
нейтрофілів [7, 8].
Висновки.

Таким

чином,

зазначені

амінокислоти

можуть

використовуватися як самостійні продукти в категорії спортивного харчування,
наприклад BCAA (незамінні амінокислоти, з розгалуженим ланцюжком), або
комплексно, в складі протеїнів різних торгових марок, таких як «Matrix by
Syntrax», «100% Whey Protin by Optimum Nutrition »та інших. Вартість протеїнів
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даних торгових марок коливається в діапазоні від 700 до 2500 грн. за 1 кг, тому
представляє інтерес кількісне співвідношення в них амінокислот, перш за все
незамінних,

для

з'ясування

споживчих

властивостей

протеїнів

і

передбачуваного впливу на приріст спортивних результатів.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В
УКРАЇНІ

УДК 637.5.(045)
Власенко В.В., д.б.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
М’ЯСА З ОЗНАКАМИ PSE І DFD
В статті розглянуто характеристику м’ясної сировини з вадами PSE і DFD,
особливості технологічної переробки такого м’яса для використання його у
виробництві м’ясних виробів. Проаналізовано зміни властивостей м’яса з
вадами PSE і DFD в процесі зберігання та різних видів обробки.
Ключові слова: м'ясо з ознаками PSE і DFD; м’ясна сировина; м’ясопродукти
високої якості, якість та безпечність м’ясопродуктів.
Постановка проблеми. Задоволення потреб населення України в
продуктах здатних повністю забезпечити працездатність, творчий потенціал та
здоров’я нації, є нагальним питанням сьогодення. Харчування населення з
урахуванням традицій, звичок і економічного стану та вимог медицини, є
чинником, що сприяє повноцінному розвитку і нормальному функціонуванню
індивідуума, профілактиці захворювань, зміцненню здоров’я і активному
довголіттю. У даний час споживання харчових продуктів у значної частини
населення перевищує енергетичні потреби, проте потреба у білках, в першу
чергу тваринного походження, задовольняється лише на 80 %. Тому,
використання додаткових джерел тваринного білку та обмеження використання
жирів в сучасних технологіях м’ясних продуктів є актуальним і своєчасним.
Водночас, зростаючий дефіцит м'ясної сировини та збільшення кількості м’яса
з вадами PSE і DFD диктує необхідність удосконалення існуючих технологій
шинкових виробів, які б дозволили раціонально і ефективно використовувати
м'ясну сировину із зазначеними вадами.
141

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблеми
використання м’ясної сировини із вадами PSE і DFD присвячені наукові праці
багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених [1-6]. Разом з тим, незважаючи на
доволі великий теоретичний і експериментальний матеріал, існує достатньо
проблем, що потребують вирішення. Найбільший інтерес націлений на
використання в складі м’ясних продуктів сировини з вадами PSE і DFD.
Мета статті – дослідження якості та безпечності м’ясної сировини з
ознаками PSE i DFD, шляхів покращення властивостей такого м’яса та
можливості використання його у м’ясних виробах
Виклад основного матеріалу. Останнім часом у загальному об’ємі м’яса,
що поступає на перероблення, зросла частка м’ясної сировини з ознаками PSE
(бліде, м’яке, водянисте) i DFD (темне, жорстке, сухе). За даними українських і
закордонних дослідників, частка такої сировини становить 50 % від загальної
кількості. При переробленні такого м’яса за традиційною технологічною
схемою спостерігається нестабільність якості показників і виходу готових
виробів. Збільшення кількості м’яса з ознаками PSE i DFD зумовлює пошук не
лише шляхів його ідентифікації, запобігання появі такої сировини, але й
використання раціональних методів переробки. Таке м'ясо має нехарактерні
технологічні властивості, консистенцію, смак, колір і запах, що ускладнює
отримання з нього м'ясних продуктів високої якості. Ця проблема є актуальна,
як з точки зору технології, так і економіки. Істотним фактором, що дозволяє
ідентифікувати м'ясо з ознаками РSE та DFD є його вологозв'язувальна
здатність (ВЗЗ). ВЗЗ м'ясної сировини залежить від інтенсивності і глибини
гліколітичних процесів. Мінімальну ВЗЗ у парному стані має РSЕ м'ясо. Цей
показник практично не змінюється протягом наступного часу зберігання за
температури 0-4 °С. Через 1 годину після забою тварини він становить 53,3 %, а
через 120 годин - 52,9 %. Низька вологозв'язувальна здатність PSE м’яса,
практично не збільшується і протягом всього часу автолізу, що дає можливість
використовувати таке м'ясо вже через 24 години з моменту забою для
скорочення втрат при зберіганні і витрат холоду. Для м'яса NOR характерна
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висока ВЗЗ у парному стані - 66,8 %. При зберіганні протягом 24 - 48 год. після
забою ВЗЗ знижується до мінімального значення (52,4 – 53,3 %), відповідного
максимуму

посмертного

задубіння,

при

наступному

розрішенні

якого

відбувається підвищення гідратації м'язової тканини. ВЗЗ NOR м'яса через
120 годин після забою тварини становить 57,8 %. У мінімальній мірі змінюється
ВЗЗ у після забійний період для DFD м'яса, що обумовлено неглибокими
змінами міофібрилярних білків у процесі автолізу через відсутність яскраво
вираженої стадії посмертного задубіння. У м'яса DFD низька концентрація іонів
водню, що сприяє більшої іонізації білкових молекул. М'ясо з ознаками DFD
володіє найвищою ВЗЗ, яка через 1 годину після забою тварини становить
67,5 %, а через 120 годин - 66,83 %. Це свідчить про можливість практичного
використання DFD м'яса на ранніх стадіях автолізу, завдяки чому скорочуються
втрати маси під час дозрівання і енерговитрати при охолодженні і зберіганні
м'яса. У м’ясі з ознаками PSE із-за виділення м’ясного соку відбуваються дуже
значні втрати вологи. Водянисте м'ясо має максимальні втрати і під час
зберігання, і за теплового оброблення, а м'ясо DFD, – відповідно, мінімальні.
Поряд з іншими органолептичними показниками і фізичними властивостями
м’язової тканини особливе значення має ніжність м’яса. М’язи PSE мають
нижче значення зусилля зрізу порівняно зі значенням показника зусилля зрізу
для м’язів з ознаками NOR і DFD. Встановлено, якість шинкових виробів
виготовлених з м'яса РSЕ за структурно-механічними показниками є гіршою в
порівнянні з якістю шинок виготовлених із м’яса NOR. Чим нижче показник рН
у м’ясній сировині що переробляється, тим помітніше погіршення реологічних
властивостей готових м'ясопродуктів. Істотну відмінність між м'ясом NOR і
м'ясом PSЕ відмічають за швидкістю окисного процесу, який можна
простежити за зміною тіобарбітурового числа (ТБЧ), що визначається в
жирових фракціях. Підвищені показники були встановлені в м'ясі РSЕ під час
всього процесу зберігання. Прискорене окислення жиру спостерігається в
м'язах з ознаками РSЕ. У м'ясі PSE спостерігається різна здатність до дифузії
речовин для соління. Відповідно до цього при обробленні м'яса DFD, слід
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застосовувати розчин з підвищеним вмістом солі. При використанні звичайних
розсолів слід збільшувати час виробничого процесу, а саме час механічного
оброблення. При механічному обробленні м'яса PSE дії повинні бути прямо
протилежними. При оцінці якості та придатності до перероблення м’яса
важливу роль відіграє забарвлення та його стабільність. У різних країнах світу
свинина і яловичина з темним забарвленням в цілому мають нижчу оцінку
порівняно з сировиною зі світлим забарвленням. У водянистого PSE м’яса
забарвлення бліде і не стійке, а DFD м’ясо має темний колір. Тривале
витримування водянистого м’яса під впливом світла призводить до значних
змін на його поверхні та до появи сіро-зеленого відтінку. Аналогічні явища
можуть спостерігатися не тільки в сирих м’язах, але і в м’ясопродуктах які
отримують із водянистого м’яса. При зберіганні м’яса DFD виникають
особливо сприятливі умови для розвитку мікрофлори, що є причиною його
псування і представляє собою більшзначущий недолік, ніж темне забарвлення.
Деякі автори вважають, що м'ясо з ознаками DFD потенційно небезпечне для
здоров’я споживачів. Ця небезпека викликана забрудненням м’яса цього типу
мікроорганізмами із кишківника, легенів та інших осередків та їх локалізацією.
У м’ясній сировині, з ознаками PSE i DFD, можуть розвиватися мікроорганізми,
присутність яких у харчовому продукті неприпустима: Proteus, Salmonella, Cl.
рerfringens, Staphіllососсоus аureus, Еsсherісhіа соlі. Також в м’ясі DFD
спостерігається інтенсивний ріст Еsсherісhіа соlі, Pseudomonas, а ріст
стафілококів затримується. Характерне позеленіння м’яса, пакованого під
вакуум, викликано дією Altermonas рutrefaciens, які сприяють розщепленню
серину і цистеїну навіть в присутності глюкози. Все це скорочує тривалість
зберігання продукту і потребує більш жорсткішого дотримання умов гігієни. В
процесі зберігання м’яса зростання мікрофлори залежить від показника рН.
Високе значення рН>6,5 протягом 2-х діб з моменту забою свідчить про те, що
в м’язовій тканині м’яса з ознаками DFD після забою тварин не утворюються
органічні кислоти, і це обмежує тривалість його зберігання в охолодженому
стані, так як воно в більшій мірі схильне до дії мікроорганізмів. М'ясо з
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ознаками DFD більш схильне до бактеріального псування, ніж NOR і PSE, це
пов’язано з кількісною і якісною відмінністю в бактеріальних популяціях в
сировині з різним характером автолізу та з величиною рН цієї сировини. Беручи
до уваги, що протеолітичні ферменти, які виділяються мікроорганізмами,
мають оптимальний розвиток в лужному середовищі, наступний їх розвиток
може тимчасово затриматися при низьких значеннях рН. Дослідження
м’ясопродуктів, виготовлених з м’яса з ознаками PSE і DFD, підтвердили, що
найнижчі значення рН мають м’ясопродукти з водянистої м’язової тканини, а
найвищі з м’яса DFD. Це відноситься, як до сирих, варених, жарених,
тушкованих м’ясних і ковбасних продуктів так і до консервів. А ознаки PSE в
свинині негативно впливають на аромат і соковитість продукту, в особливості
після його зберігання в охолодженому абозамороженому стані, що не може не
впливати на об’єми продаж м’ясних продуктів. Також слід враховувати і той
факт, що м'ясо з вадами PSE і DFD, зазвичай, відрізняється особливими
смаковими властивостями.
Проблема використання м'яса з ознаками PSE і DFD є дуже актуальною і
потребує технологічного вирішення. У літературних джерелах є пропозиції, що
стосуються технологічної переробки м'язової тканини низької якості. Це
перероблення ексудативного м'яса PSE з додаванням крові або із застосуванням
функціональних та смако-ароматичних сумішей. Особливо корисною може
виявитися модифікована сироватка крові. Існують методи поліпшення якості
м'яса PSE що базуються на використанні швидкого заморожування після забою.
Для цієї мети придатний рідкий азот, сухий лід або спирт за t = -70 °С. У
результаті швидкого заморожування досягається сповільнення гліколізу і як
результат покращення якості м'яса. Проте таке оброблення слід проводити
безпосередньо після забою, так як при більш складних вадах якості м'яса цей
вплив може виявитися проблематичним.
Висновок. Проблема використання м'яса з ознаками PSE і DFD є дуже
актуальною і потребує технологічного вирішення. Вибір правильного рішення
технологічного перероблення м’ясної сировини з зазначеними вадами не є
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легким, оскільки вади м'яса спостерігаються не у всіх тварин, а у деякої їх
частини, тому необхідно як можна швидше розпізнати вади якості і прийняти
вірне рішення про можливість і способи перероблення такої сировини за умови
внесення в технологію виготовлення м'ясних виробів відповідних змін і
обмежень.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ
В статті розглянуто динаміку міжнародного ділового туризму, його
структуру за метою відвідування. Проаналізовано тенденції розвитку ділового
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туризму в світі в цілому та в Україні зокрема. Дана оцінка проблеми, які
стоять на шляху розвитку ділового туризму в Україні та окреслено шляхи їх
подолання.
Ключові слова: міжнародний туризм; діловий туризм; бізнес-тури; бізнесцентри.
Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується все більшим
розвитком ділових комунікацій, обсягами обміну технологіями та інформацією,
пошуком нових партнерів для сумісних проектів чи інвестування. Глобалізація
світової економіки і, як наслідок, інтенсифікація наукових, ділових та
культурних зв’язків стимулює збільшення поїздок зі службовою і діловою
метою, спонукає до проведення різного рівня бізнес-заходів. Успішний
розвиток бізнесу на сьогодні неможливий без навчання персоналу, просування
компаній на внутрішньому та міжнародному ринку, створення корпоративної
культури. Всі ці процеси є основними чинниками того, що в індустрії туризму
стали виділяти таке поняття як діловий або бізнес-туризм, який розвивається
швидкими темпами [1, 2].
Навіть в умовах політичної та економічної кризи попит на проведення
корпоративних заходів залишається досить стійким та супроводжується
неухильною тенденцією до зростання. Діловий туризм є одним із основних
інструментів розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та активізації торговоекономічних

відносин

[3,

4,

5,

6,

7].

Він

сприяє

становленню

високотехнологічних виробництв, залученню іноземних інвестицій, зміцненню
економічного потенціалу країни.
В багатьох країнах світу діловий туризм – високорентабельна та
перспективна галузь туристичної індустрії. Саме тому вивчення динаміки та
тенденцій розвитку ділового туризму є актуальним в умовах сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку ділового
туризму та впливу різних факторів на його рівень завжди було актуальним і
відображене в чималій кількості наукових праць. Велика увага даному
дослідженню приділялась у працях багатьох вітчизняних науковців таких як
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Галасюк С. С. Карачиної Н., Парфіненко А., Зайцевої В., Ангелко І.,
Романюк С. та інших [3, 4, 5, 6, 7], проте дослідження тенденцій розвитку
ділового туризму залишається актуальним.
Мета статті – дослідження динаміки та тенденцій розвитку ділового
туризму в Світі та в Україні.
Виклад основного матеріалу. Варто відмітити, що в Законі України «Про
туризм» немає офіційних термінів «діловий туризм» або «бізнес-туризм», але у
визначенні терміну «туризм» як загального поняття йдеться, про тимчасовий
виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійноділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди
особа від’їжджає [7]. Таким чином, у Законі зазначено, що турист може
подорожувати з професійно-діловою метою, але надалі галузь ділового туризму
залишається інституційно не розкритою та потребує подальшого вивчення та
легалізації.
Поїздки з діловою метою та різноманітні бізнес-заходи сприяють реалізації
конкурентного потенціалу територій та туристичних кластерів, розширюють
доступ до спеціалізованих послуг та нових технологій, є інструментом
реалізації політики інноваційного розвитку економіки у світі. Діловий туризм
відіграє найважливішу роль в розвитку національної економіки будь-якої
країни, активно сприяючи її інтеграції в світовий ринок. Основними цілями
ділового туризму є:
- проведення переговорів, нарад і ділових зустрічей з партнерами по
бізнесу;
- встановлення і налагодження ділових контактів;
- відвідування професійних заходів (конгресів, симпозіумів, конференцій,
виставок, ярмарок тощо);
- участь у спортивних змаганнях, гастролі;
- інсентив-тури, тренінги та навчання співробітників;
- поїздки офіційних делегацій тощо.
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Особливостями світового ринку ділового туризму є:
- розташування центрів бізнес-туризму в дестинаціях із підвищеним рівнем
ділової активності;
- високий попит на індивідуальне обслуговування за вищим розрядом;
- переважне використання авіаційних перевезень;
- високий рівень доходів від обслуговування в розрахунку на одного
клієнта;
- незалежність ділових поїздок від сезонних коливань.
За оцінками експертів Всесвітньої туристичної організації щорічно в світі
здійснюється понад 160 млн. бізнес-турів, і це без урахування внутрішніх
туристопотоків із діловими цілями. Частка ділового туризму становить
приблизно 13% загального обсягу туристопотоку, а 50% доходів авіакомпаній
та 60% доходів готелів формуються за рахунок обслуговування туристів саме
цієї категорії.
Таблиця 1 - Динаміка кількості міжнародних прибуттів у світі за
видами туризму
Мета
відвідування 2007
Бізнес-тури
135,5
(млн.
міжнародних
прибуттів)
Тури заради 460,5
відпочинку
(млн.
міжнародних
прибуттів)

2008
138,3

2009
132,0

2010
141,0

Рік
2011 2012
147,5 144,9

470,2

448,8

479,4

501,3

538,2

2013
141,3

2014
158,6

2015 2016
166,0 160,6

576,1

600,5

628,6 654,6

Обсяги бізнес-туризму складаються з двох основних сегментів – «КДП»
(класичні ділові поїздки) та «MICE» (Meetings – Incentives – Conventions –
Exhibitions). В сучасній структурі міжнародного ділового туризму (рис 1.)
переважають класичні ділові поїздки та корпоративні зустрічі (70% всіх
ділових поїздок). Частка поїздок на конгреси та конференції становить більше
15%, на виставки та ярмарки – понад 11%. Приблизно 3-4% поїздок припадає
на інсентив-тури.
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Структура сучасного ділового туризму
11

4

ділові поїздки та
корпоративні зустрічі

15

конгреси та
конференції
вистаки та ярмарки
70
інсентив-тури

Рисунок 1 - Структура сучасного ділового туризму у світі
Експертами агентства Expedia.com було організовано опитування в 24
країнах більш ніж 8,5 тис. співробітників різноманітних галузей економіки, за
результатами якого зроблено висновок, що найчастіше ділові подорожі
здійснюють особи у віці від 18 до 30 років (рис. 2).

Вік бізнес-туристів
0
28,8

33,6

18 - 30 років
45 - 65 років
31 - 45 років

Рисунок 2 - Вік туристів, які найчастіше здійснюють ділові подорожі
На їх частку, згідно з дослідженням, припадає 37,6% від загального
світового обсягу ділових поїздок. Друге місце посіла вікова група бізнесмандрівників 45-65 років з показником 33,6%. На останньому місці –
представники віку 31-45 років (28,8%) [6].
За офіційними даними Державної служби статистики України внутрішній
діловий туристопотік, обслуговуваний туроператорами та турагентами України,
збільшився у 2016 р. порівняно з 2015 р. майже у 4 рази, що свідчить про
розвиток ділової активності всередині країни. Зважаючи на те, що найчастіше
мандрівники у бізнес-подорожах приїжджають у справах без допомоги
турфірм, можна стверджувати, що їх загальна кількість набагато більша.
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В Україні діловий туризм продовжує розвиватися, хоча і не такими
швидкими темпами. Для оптимізації умов розвитку цього сектору туризму
необхідно врахувати, що послуги українських бізнес-центрів мають відповідати
найвищим міжнародним вимогам. Перелік послуг для ділових туристів повинен
включати можливість отримання та передачі інформації, спілкування, хорошу
технічну оснащеність. Технічні рішення надання телекомунікаційних послуг
повинні

враховувати

всі

найновітніші

та

популярні

способи

обміну

інформацією. В номері для такого туриста має бути створений свого роду мініофіс. Потребує особливої уваги і побут. Дослідження показують, що якість
обслуговування в готелях ділові туристи оцінюють в 4 рази вище, ніж
адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 разу вище, ніж якість самого
турпродукту.
Сьогодні існує нагальна необхідність модернізації засобів розміщення для
ділових відвідувачів України. За висновками дослідження міжнародних ділових
організацій, Київ та інші міста України виявляються далеко не на висоті за
якістю ділової інфраструктури. Менше 20% українських готелів сьогодні
відповідають вимогам світових стандартів за рівнем комфорту. Сучасний
український готель повинен об'єднувати в собі можливості інфраструктури
бізнес-центру, центру дозвілля, а також підприємств торгівлі та сфери послуг.
Комплекс проблем, пов'язаних із прийманням ділових туристів у наших
готелях, може бути вирішений, передусім, за допомогою створення крупних
національних, а згодом і міжнародних готельних ланцюгів, включаючи готелі
високих категорій. На сьогодні українські готелі знаходяться в різних формах
власності й управління. У зв’язку з цим, широке застосування має знайти
франчайзинг, який не потребує зміни форми власності. Об'єднання готелів під
єдиним управлінням дасть колосальну вигоду як власникам об'єктів, так і їхнім
операторам. Головна перевага, яку одержує готель, що входить у ланцюг зниження загальних витрат. Крім того, це дозволить ланцюгам проникнути і на
міжнародні ринки, розширюючи сферу свого впливу. Створення сучасного
готельного ланцюга в Україні, об'єднаного єдиним брендом і високим рівнем
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якості, пов'язане з певними проблемами: певний ризик через бюрократичні
процедури, можливі фінансові збитки.
Великий дефіцит у нашій країні і відповідних кадрів організації ділового
туризму. Необхідна підготовка висококваліфікованих працівників відділів
конференц-сервісу

готелів, які були б здатні на відповідному

рівні

обслуговувати не лише форуми, конференції, семінари, конгреси, презентації
тощо, а й організовувати корпоративні заходи культурно-розважального
напряму. Співробітники готелів повинні враховувати індивідуальні відмінності
ділових туристів, в кожному конкретному випадку орієнтуватися на специфіку
цільової групи, враховуючи потреби, побажання і фінансові можливості.
Діловий туризм в Україні має розвиватися на ґрунті особливої української
національної специфіки, на усвідомленому рівні відтворення національного
середовища, певному колориті й атмосфері.
Отже, сучасний туризм із діловою метою стає найбільш перспективним
видом туризму через свою поза сезонність, прогностичність, орієнтацію на
клієнта з високим рівнем доходу. При цьому головним гальмом розвитку
ділового туризму є відсутність належного готельного господарства.
Входження нашої держави до дедалі більшої кількості міжнародних
організацій, проведення тут європейських і світових форумів, спортивних
змагань і чемпіонатів дають змогу швидко змінити ситуацію на краще. Україна
має всі можливості стати діловою туристичною державою світового рівня, але
для цього потрібно провести організаційно-економічні змінив функціонування
конрес-готелей.
Висновки. Діловий туризм у світі є стабільною галуззю, яка не втрачає
своєї прибутковості навіть в умовах економічного спаду. В Україні бізнестуризм та його інфраструктура знаходяться зараз на стадії формування, тому
потребують подальших капіталовкладень, зокрема у розвиток різноманітних
видів транспорту та транспортних засобів, закладів розміщення і харчування,
місць проведення бізнес-заходів. Також варто відмітити, що в порівнянні з
провідними країнами світу, ступінь розвитку ділових контактів бізнесменів та
вчених із зарубіжними колегами зараз знаходиться на низькому рівні, що, на
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жаль, є характерним для сьогодення України. Проте підвищення соціальноекономічної активності країни має стати поштовхом для подальшого розвитку
ділового туризму, а також загальної та спеціалізованої інфраструктури, що
забезпечує його потреби.
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Гринь В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦТВА НА ВІННИЧЧИНІ
В статті коротко і стисло визначено й описано найбільш цікаві релігійні
об’єкти Вінницької області. Серед об’єктів паломництва Вінницької області
виділено ті, які мають найбільше значення у розвитку туристичної галузі
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регіону. Більш детально охарактеризовано зокрема такі об’єкти, як
Лядівський Свято-Усікновенський чоловічий монастир, Йосафатова долина,
Браїлівський Святої Трійці жіночий монастир, Хресна дорога у Шаргороді,
Калинівський хрест.
Ключові слова: сакральний об’єкт, сакральний простір, паломництво,
туристична галузь.
Постановка проблеми та зв'язок з актуальними теоретичними та
практичними завданнями. Паломництво - явище культурного життя людства,
специфічна духовна потреба безпосереднього спілкування зі святинями. У
більшості релігій паломництво відіграє традиційну місіонерську роль,
сприяючи утвердженню релігійних істин в суспільстві. Виникнення цього
поняття (від лат. Palma - пальма) пов’язують зі словом «палома» – пальмова
гілка, з якою мешканці Єрусалиму зустрічали Ісуса Христа. В сучасній
науковій літературі частіше зустрічається таке визначення як похід віруючих до
святих місць (місця паломництва) в надії отримати божественну святість
[7, c. 214]. Паломництво й пізнавальні тури релігійної спрямованості,
організація масових відвідин монастирів, святих місць є різновидом релігійного
туризму, який ділиться на декілька напрямів в залежності від глибини
ставлення людей до релігії. Паломництво в тій чи іншій формі розповсюджено
практично у всіх релігіях і язичницьких культах.
Зацікавленість сакральними об’єктами у наш час має тенденцію до
зростання, що є свідченням утвердження у свідомості людей християнського
способу життя. Водночас сакральні об’єкти є визначальними на ринку
туристичних послуг при формуванні сакрально-туристичного продукту. У
Вінницькій

області

сформувалась

низка

центрів,

вузлів,

районів

територіального розміщення сакральних об'єктів, які потребують уваги з точки
зору сакральної географії та розвитку туризму краю.
Формулювання цілей статті. Вінниччина як один із регіонів перетину
різних релігійних течій (православ’я, католицизму, іудаїзму, хасидизму,
протестантизму) досліджена недостатньо, особливо це стосується нових та
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відновлюваних сакральних об’єктів. Тому метою дослідження є виявлення та
опис найбільш цікавих релігійних об’єктів Вінницької області, аналіз
можливостей їх паломницького потенціалу, як особливого виду релігійного
туризму та ступінь сучасного використання сакральних об’єктів Вінницької
області у туристичній галузі регіону.
Аналіз досліджень та публікацій. У науковій літературі залишається
актуальним питання визначення самостійності сакральних об’єктів і сакральнотуристичних ресурсів у структурі рекреаційно-туристичного потенціалу.
Наприклад, класифікуючи рекреаційно-туристські ресурси, О. Бейдик включає
пам’ятки сакральної (культової) архітектури до архітектурно-історичних і
відносить

до

ресурсного

гіперблоку

«Суспільно-історичні

рекреаційно-

туристичні ресурси». Подібну думку підтримують науковці В. Кравців, Л.
Гринів, М. Копач, С. Кузик і зазначають, що сакральні об’єкти входять до
складу історико-культурних туристичних ресурсів. О. Мацюк, класифікуючи
оборонні споруди країни, виділяє сакральні об’єкти: оборонні монастирі,
церкви, костели, синагоги, оборонні дзвіниці.
Відповідно до державної класифікації (Закон країни «Про охорону
культурної спадщини»), сакральні об’єкти визначені як історичні (за видом) і
поділяються на споруди, ансамблі, визначні місця (за типом). До релігійних
об’єктів Т. Христов відносить: а) культові споруди: монастирі, святилища,
храми і храмові комплекси, капели, часовні, ступи; б) природні об’єкти: святі
джерела, колодязі, гори, водойми (ріки, ставки), бори; в) невеликі об’єкти
культу: придорожні хрести, вівтарі божеств на узбіччі доріг і стежок. Проте
питання теорії і практики розвитку сакрального туризму ще недостатньо
висвітлені через неповний облік усіх релігійних споруд, осбливо у регіонах.
Виклад основного матеріалу дослідження. В наш час сакральні об’єкти
Вінницької області займають досить вагоме місце у розвитку туристичної
галузі краю. Про це свідчить той факт, що згідно рішення 14 сесії 5 скликання
Вінницької обласної ради (№ 449 від 18 грудня 2007 р.) визнано об’єкти, що
входять до «Семи чудес Вінниччини», серед яких 3 об’єкти є сакральними:
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1) Браїлівська скарбниця: Свято-Троїцький жіночий монастир XVIII ст.;
2) Історико-культурний центр духовності та злагоди: костьол Святого
Флоріана ХVІ ст., СвятоМиколаївський чоловічий монастир ХVІІІ-ХІХ ст.,
синагога ХVІ ст. (м. Шаргород);
3) Лядовський скельний монастир ХІ-ХІХ ст. тепер Свято-Усікновенський
скельний чоловічий монастир Української Православної Церкви (с. Лядова,
Могилів-Подільський район).
А токож визначено об’єкти, які носять назву «Перлини Поділля», до них
увійшли, зокрема:
1) Кармелітський монастир (пам'ятка архітектури XVII ст. м. Бар).
2) Комплекс пам'яток архітектури і містобудування національного
значення «Мури» (Домініканський собор, ХУІІІст. та Єзуїтський монастир,
XVII ст., м. Вінниця).
3) Михайлівська церква (пам'ятка архітектури XVIII ст., с. Дашів
Іллінецького району).
4)

Свято-Преображенська

церква

(пам'ятка

архітектури

XVII

ст.

с. Поличинці Козятинського району).
5) Храм Покрови Пресвятої Богородиці (пам'ятка архітектури XVIII ст.,
с. Каташин Чечельницького району).
На території Вінницької області є об'єкти православного паломництва, так
звані «святі місця». Зокрема: на кордоні з Молдовою стоїть одна з найбільш
значимих християнських святинь Поділля – це Лядовський чоловічий печерний
монастир Усікновення глави Іоанна Предтечі (Могилів-Подільський р-н), один
із найдавніших в Україні. Заснований він у 1013 році родоначальником
руського чернецтва преподобним Антонієм Печерським на його шляху зі святої
гори Афон до Києва. В 30-х роках XX ст. був зруйнований, відроджувався з
1998 р. У першій половині XVIII ст. в скелі знаходився монастир василіан, який
проіснував до 1745 р. Ансамбль пам'яток складається з трьох печерних церков.
Церкви Іоанна Предтечі та Параскеви П'ятниці розміщені в двох суміжних
печерах, які частково зруйновані з складною в плані конфігурацією та з'єднані
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проходом. У 1848 р. до церкви Іоанна Предтечі була прибудована дзвіниця.
Трохи далі знаходиться церква Антонія Печерського (1894 року). З 1998 року
почалося

відродження

монастиря

–

відбудовуються

Антонієвський,

Усікновенський і Параскевінский храми, збудовано братський корпус з храмом
Ватопедської ікони Божої Матері «Відрада і Втіха», закінчується будівництво
дзвіниці. Святинями монастиря є чудотворна ікона Пророка, Предтечі та
Хрестителя Іоанна, джерела Св. Іоанна Предтечі та святої Параскеви.
З благословення архієпископа Вінницького і Могилів-Подільського
Симеона 11-12 вересня 2010 року під покровительством Лядовського скельного
чоловічого монастиря пройшов перший Подільський православний ярмарок.
11 вересня, в день пам’яті Усікновення глави Іоанна Предтечі, архієпископ
Симеон звершив урочисте богослужіння у Свято-Усікновенському Лядівському
чоловічому монастирі. На літургію з’їхалися кілька тисяч паломників з
Вінницької області, інших областей України та сусідньої Молдови. Після
завершення богослужіння паломники взяли участь у відкритті першого
Подільського православного ярмарку. 23 листопада 2011 року голова
облдержадміністрації Микола Джига на засіданні, що було присвячено 1000річчю з часу заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного
монастиря, вручив настоятелю Свято-Усікновенського Лядівського чоловічого
монастиря Української православної церкви архімандриту Антонію паспорт
об’єкту культурної спадщини. [4]
Найвідомішим з монастирів регіону є Браїлівський жіночий Св. Трійці
(Жмеринський р-н), що заснований у 1635 р. В монастирі знаходяться дві
чудотворні ікони – Браїлівсько-Ченстоховська та Браїлівсько-Почаївська ікони
Божої Матері. Перша з них знаходиться в монастирі ще з часів революції і
славилася своїми зціленнями. Другу монастирю подарував протоієрей
А. Хонацький з Почаївської лаври. Найбільша кількість прочан приїжджає до
Браїлова у дні так званих «отпустів»: на Вознесіння, у тиждень Всіх Святих,
29 червня тау свята Успіння і Покрови Пресвятої Богородиці. Протягом року до
монастиря приїздить біля 10 тисяч паломників. [2]
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Також

визначним

місцем

поклоніння

є

Йосафатова

долина,

яка

знаходиться поблизу села Голиченці Шаргородського району. У XVII ст.
Поділля було поневолене турецькою ордою, рятуючись, православні християни
зупинилися в урочищі біля кринички. Уві сні їм явилась Божа Мати, яка
благословила навколишню природу. Долину, в якій вони поселилися назвали
Йосафатовою (благословенною). У 1923р. відбулося явлення Матері Божої, яка
наказала ставити хрести, того ж дня з хоругвами та іконою святого Миколая
поспішили віруючі до кринички. Вони і поставили першого хреста. У
Йосафатовій долині побувало більше півтора мільйони прочан. Звичайно,
колишня влада боролася із цим явищем. Багато хрестів було зрізано на дрова.
Сьогодні, через 88 років після явлення на Йосафатовій долині Матері Божої,
біля кринички височіють 29 хрестів. Причому, усі привезені здалеку. Серед
нових

дерев'яних

хрестів

виділяється

кам'яний

датований

1813р.

По

благословенню митрополита Вінницького і Могилів-Подільського, тепер
кожного року 15 серпня відзначається День Дива з'явлення Божої Матері.
Минулого року у хресній ході взяло участь більше 10 тис. віруючих.
Серед культових місць поклоніння Вінницької області слід звернути увагу
на м. Калинівку, де знаходиться унікальний хрест. «Калинівське диво»
знаходиться біля Хресто – Воздвиженського храму УПЦ у м. Калинівка
безпосередньо на центральному автомобільному шляху Одеса-ВінницяЖитомир-Київ, що є зручним для паломників. Через це, зазначену православну
святиню щороку відвідує біля 15000 віруючих. Раз на рік віруючі здійснюють
до нього хресний хід, проходячи пішки від Вінниці 25 км. Справа в тому, що у
липні 1923р., зі станції Калинівка до села Сальник їхали, повертаючись з
громадянської війни, два солдати. Біля повороту стояв дерев'яний хрест
висотою 6 метрів, орієнтований на схід. На західній стороні хреста знаходилась
ікона «Розп'яття», написана на металі олійними фарбами, а на східній - ікона
Пресвятої Трійці. За переказами, хрест поставили на могилі трьох купців,
убитих розбійниками в 1918р. Хрест був місцевою святинею, і до нього
щорічно приходили жителі Калинівки, священики служили молебні. В цей
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хрест і вистрілив один із солдатів. Куля влучила в ікону «Розп'яття», пробивши
праве плече Спасителя, з якого миттєво потекла кров. Вже наступного дня сюди
прийшли хресні ходи прихожан та священників із сусідніх сіл. Хрест збирав
біля себе велику кількість духовенства. У 1993р., коли віруючі відзначали 70-ту
річницю

Калинівського

дива,

військовослужбовці

місцевого

гарнізону

виготовили та встановили новий дубовий хрест на святому місці. Тепер хрест
стоїть у храмі-каплиці, що була зведена над цим святим місцем. Біля неї, на
місці, де за переказами був закопаний перший чудотворний Калинівський
хрест, зведена ще одна капличка. [6]
Цікавим паломницьким центром є місто Шаргород, яке включено в «7
чудес Вінниччини» під назвою «Історико-культурний центр духовності та
злагоди». До складу якого входять такі сакральні об’єкти: Костел Флоріана
XVI ст., Синагога 1589, Свято-Миколаївський монастир XVIII ст. Чоловічий
монастир Святого Миколая є одним із найбільших православних монастирів
Вінниччини.

Перенесений

до

Шаргорода

з

Калинівки

Станіславом

Любомирським 1747 року. Первісно був василіанським (уніатським). 1795 року,
по третім розділі Польщі, відданий православним. Ще за уніатів тут було
засновано школу, потім семінарію, яку перетворили на духовне училище. Це
був один із найкращих учбових закладів Поділля. В ньому навчалися майбутні
письменники Михайло Коцюбинський і Степан Руданський. Головною
домінантою

монастиря

є

Миколаївський

собор.

У

Шаргороді

також

відбуваються паломницькі ходи. Тут будується Хресна Дорога у Шаргороді на
взірець єрусалимської Via Dolorosa. 14 зупинок у вигляді капличок ведуть від
храму св. Флоріана на гору за містом. Ті, хто пройшов єрусалимською Хресною
Дорогою, кажуть, що у Шаргороді навіть місцевість своїми ландшафтами
подібна до Єрусалима: такі самі схили та пагорби. Зводити Хресну Дорогу у
Шаргороді почали близько трьох років тому. Будівництво кожної з 14
капличок-стоянь взяли на себе місцеві католицькі та православні родини.
Наразі усі каплички знаходяться на різних етапах будівництва. Але
паломництва до ще недобудованої Хресної Дороги вже тривають.
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Барська ікона Божої матері знаходиться на збереженні у СвятоУспенському храмі Української православної церкви м. Бар. Протягом року до
цієї ікони приїздить біля 1000 православних віруючих, а 14 жовтня, в день
Барської ікони Божої Матері, паломників буває найбільше – біля 2000
чоловік [8].
Явлення Христа на схилі дерева біля каплиці Свято-Воскресенського
храму Української православної церкви по пул. Хмельницьке шосе у м.
Вінниця. Паломники відвідують святиню протягом року, в середньому біля
2000 чоловік. Костели. На території Вінниччини є не лише православні храми, а
й католицькі. На Вінниччині розміщені костели та цілі архітектурні комплекси,
зведені

відомими

католицькими

орденами,

які

займалися

активною

місіонерською діяльністю. Храми належали домініканцям, францисканцям та
єзуїтам. У сфері будівництва католицьких монастирів і костьолів у XVII –
XVIII ст. на території регіону знайшли найвиразніше втілення стильові риси
бароко під впливом західноєвропейської архітектури. Так, одним з найстаріших
костелів є костел Усікновення глави Іоанна Предтечі (1603 p.), заснований як
костел Трійці в м. Хмільнику. Протягом свого існування будівля неодноразово
перебудовувалась та руйнувалась, особливо при перебуванні на Поділлі турок
(1672-1699 pp.). У 1728 році вона була відремонтована та розбудована. Костел
Св. Анни. Місто Бар Вінницької області на початку ХVІІ ст. було центром
католицизму на Поділлі. 26 липня 1906 р. відбулось урочисте відкриття храму,
збудованого біля зеленого парку – залишків стародавньої фортеці Бонни
Сфорца. Дерев'яні церкви Вінницької області. Особливо Вінницька область
багата давніми пам'ятками дерев'яної архітектури Поділля. Використання
об'єктів дерев'яного зодчества необхідне для формування власне національного
туристичного продукту. В даний час в області нараховується 114 ( за іншими
даними 137 ) дерев'яних культових споруд, 35 з яких є національно-культурним
надбанням, що в установленому порядку визнані пам'яткам містобудування та
архітектури і охороняються державою. Серед них 13 пам'яток мають
національне значення. Всього збереглося дерев'яних храмів, збудованих у XVIII
ст. – 39, XIX ст. – 73, XX ст. – 2.
160

Дерев'яні церкви збереглися в 22 районах і двох містах обласного значення
(Вінниці та Могилів-Подільському). Найбільше їх у Вінницькому районі (12);
Гайсинському

і

Тиврівському

(по

Калинівському,
Тростянецькому,

Козятинському
8),

(по

9),

Жмеринському,

Крижопільському,

Барському,

Немирівському,

Іллінецькому

Бершадському,

Липовецькому,

Тульчинському,

Могилів-Подільському,

Хмільницькому,

Чечельницькому,

Шаргородському (по 3–7), Піщанському та Погребищенському (по 1). За
віросповіданням дерев'яними храмами користуються православні [1].
Дерев'яні храми Вінниччини є значним надбанням нашої держави, вони
розповідають світові про Поділля. Вони є живим свідченням духовного
розвитку нашого краю в минулому, його історії, культури, архітектурного
мистецтва. Подоляни створили власну регіональну культуру храмового
будівництва, яка має самобутні риси і характерні ознаки. До класичних зразків
дерев'яних храмів Поділля належать церкви: Миколаївська 1746 р. у
м. Вінниця, Михайлівська 1752 р. у смт. Вороновиця, Покровська і
Миколаївська в с. Лозова, Св. Параскеви-П'ятниці 1775р. в м. МогилівПодільський, Успенська 1767 р. в с. Марківка, Різдва Богородиці 1764 р.
в с. Печора тощо [5, с. 27–31].
Для дерев'яних храмів області характерні три зруби, кожний з яких має
барочні заломи і два перехвати. Верхній перехват вінчається маківкою з
хрестом. Нижня частина зрубів по всьому периметру храму має опасання, яке
захищає фундамент. Виняток становить Миколаївська церква у Вінниці – по
всьому периметру вона має галерею з арочними проймами, яка надає храму
неповторної принади і граційності. Така архітектурна школа не могла з'явитися
на порожньому місці. Тут наявна давня і творча традиція, яка має незаперечні
етнічні ознаки. Вона не несе візантійських архітектурних проявів, що мали
місце при будуванні перших християнських святинь в Київській Русі. Це
органічне і самобутнє явище регіонального характеру, витоки якого ховаються
в народній будівничій традиції [8].
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В селах Вінниччини збереглися й інші дерев'яні церкви, але вони не мають
такої мистецької цінності, якою наділені вище названі храми. Цей перелік
охоплює церковні споруди XVIII ст., коли ми ще мали змогу будувати свої
храми в руслі національної будівничої традиції. На межі XVIII-XIX ст. ця
традиція була узурпована рішенням святішого Синоду російської православної
церкви, який заборонив будівництво в Україні храмів в традиційному стилі. З
цього часу на наших землях будують церкви за типовими синодальними
проектами, в основу архітектурного образу яких вводять риси великоруських
церковних традицій. Відомі в області і святі лікувальні джерела. Прикладом є
джерело в селі Яблунівка Літинського району. В дореволюційні часи, поміщик
засипав джерело, яке лікувало людей з навколишніх сіл, за що був покараний
сліпотою. Ніяке лікування не допомагало. Лише після відвідування КиєвоПечерської Лаври, він розкопав колодязь та дозволив людям ходити до святині.
Як тільки джерело було очищене, відбулося диво – поміщик прозрів. На
території Вінницької області є споруди єврейського віросповідання – синагоги
в містах Вінниця, Шаргород, Бершадь. Безумовно, що найвідомішим
єврейськім містом Вінниччини є Шаргород (Шаригрод на ідиш). Це осередок
чи не найбільшої міжетнічної толерації в області. Назва міста на в'їзді до нього
з боку Чернівців подана трьома мовами: українською, польською та івритом.
Хоч єврейська частка населення Шаргорода відносно мала – на 1993 рік
проживало близько 700 євреїв – тут і зараз можна зустріти деякі вивіски на
івриті. Найкраще збережена синагога в м. Шаргород, яка відноситься до
класичного оборонного типу, її архітектура нагадує мавританську. Будівля має
товсті стіни, високий ренесансний аттик з зубцями та декоративними баштами
по кутах, рідко розставлені великі вікна надають синагозі вельми своєрідного
вигляду. Також в місті збереглися давні кладовища та численні залишки
містечкової архітектури єврейської спільноти. Окрім синагоги, в якій зараз
плодоовочевий цех (можливо, зберігся Арон хакодеш – своєрідний вівтар у
стіні, де зберігали згортки Тори). Над берегом річки Ковбасної розташований
старовинний єврейський цвинтар – кіркут. Ще одним великим єврейським
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центром Вінниччини була Бершадь. Тутешніх євреїв називали «бершадськими
та літниками», тобто дуже духовними людьми. У Бершаді збереглась унікальна
глинобитна синагога XIX століття, яка знаходиться поблизу центрального
ринку. Біля будинку культури можна побачити пам'ятник замученим в гетто
євреям, споруджений доктором Ізраїлем Кацапом. У Могилів-Подільську на
початку XX століття половину населення міста складали євреї. До сьогодення
вціліла лише скромна синагога (колись їх було 16), вірогідно кінця
XIX століття. Діє іудейська громада. На єврейському цвинтарі стоїть пам'ятник
жертвам Холокосту [2, с.21-24].
У Брацлаві на скелястому березі річки Південний Буг є старовинне
єврейське кладовище. Ось уже кілька років сюди приїжджають паломники з
більше як 70 країн світу. Останніми роками зростає паломництво хасидів
(містичний напрямок в іудаїзмі – поєднання з Богом через індивідуальну
молитву), засновником якого був Баал Шем Тов із Поділля (смт. Меджибіж), а
продовжувачем його став його правнук цадик (праведник) Рабі Нахман, який
помер в Умані 1810 р. і донині вважається учителем хасидів. Основні місця
паломництва хасидів – у Черкаській, Житомирській, Київській, Вінницькій
областях. Тут не лише діють паломницькі маршрути, а й створюється
відповідна туристична інфраструктура.
Визначною духовною пам'яткою Вінниччини є Бушанський скельний храм
(с. Буша Ямпільського району). Пам'ятка стала відома завдяки наскельному
рельєфу, відкритому В.Б. Антоновичем в 1883р. На основі подібностей
зображень на рельєфі, він вперше висловив думку про зв'язок бушанського
рельєфу традиціями давніх слов'ян-язичників. Більшість вчених віднесли цю
цікаву пам'ятку до категорії давньослов'янського язичницького храму, хоч
існували розходження у його більш-менш точній хронології (від перших століть
нової ери до XII - XIII ст.). Тільки в 1985–1987 pp. тут були проведені ґрунтові
дослідження, які дали можливість науково обґрунтувати дату заснування:
II – V ст. н.е. і час його функціонування – до XVI ст. Скельний храм являє
собою приміщення, утворене природними розщілинами пісковику. Тут на одній
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з вертикальних стін розташоване наскельне зображення дерева, на одній з гілок
якого сидить півень. Під деревом зображено постать людини, що стоїть на
колінах, в її витягнутих руках чаша. Позаду людини зображено благородного
оленя. Старий цвинтар із кам'яними хрестами, з бушанським рельєфом та
унікальним парком кам'яних скульптур став складовою частиною Державного
історико-культурного заповідника [3].
Це далеко не весь список сакральних об'єктів Вінниччини, що мають
туристичне значення у розвитку області.
Висновки. Отож, більшість сакральних об’єктів є пам’ятками архітектури.
Культові споруди відносять до групи архітектурно-історичних рекреаційнотуристських ресурсів. По території Вінницької області ці ресурси розташовані
нерівномірно, більшість їх сконцентрована на Заході та в Центрі. На території
Вінницької

області

релігійний

туризм

здійснюється

до

різноманітних

сакральних споруд, серед яких варто відзначити: церкви, (на особливу увагу
заслуговують дерев'яні), костели, монастирі й так звані "святі місця" та
джерела. Релігійне життя у Вінницькій області активно розвивається. В
багатьох районах, містах нашого регіону діють, реставруються старі та
будуються нові храми і монастирі. Зародження та формування православ'я на
Вінниччині свого часу було нерозривно пов'язане з географічний положенням
та давньою історією краю. Тут збереглися давні традиції, народні обряди,
самобутні форми мислення тощо. Таким чином, ряд сакральних об’єктів
Вінницької області є основою для розвитку не лише сакрального (релігійного)
туризму, а й паломництва. В наш час ці об’єкти приваблюють паломників з
всієї України. Тому можемо стверджувати, що Вінниччина є перспективною
для розвитку паломництва, як особливого виду сакрального туризму завдяки
значній кількості культових місць, які мають велике духовне, наукове та
історичне значення, серед яких на особливу увагу заслуговують Лядівський
Свято-Усікновенський чоловічий монастир, Йосафатова долина, Браїлівський
Святої Трійці жіночий монастир, Хресна дорога у Шаргороді, Калинівський
хрест та ін.
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УДК 637.333
Іваніщева О.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ СИРУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
В статті наведено історичні етапи розвитку сироробства, узагальнено та
хронологізовано їх, починаючи з давніх-давен до сьогоднішнього дня.
Проаналізовано стан виробництва та споживання сиру у різних країнах світу.
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Доповнено та систематизовано теоретичну базу, яка необхідна для
встановлення причинно-наслідкових зв’язків сучасного стану сироваріння у
світі та Україні зокрема. Результатом дослідження є висновки про те, що
кожна народність має свої традиції виробництва та споживання сиру, які
сформувалися під впливом багатьох факторів.
Ключові слова: сир, історія, розвиток, джерела інформації, технологія,
споживання, сировина, сировиробництво, процеси, наукові основи.
Постановка проблеми. У сиру є своя історія, своя географія, своя наука.
Дослідженню історичних етапів розвитку сироробства та його географії
приділялася достатня увага різними науковцями і в різний час. Проте проблема
аналізу та узагальнення стану виробництва та споживання сиру у країнах світу
з найдавніших часів до сьогодення завжди актуальна, адже доповнення та
систематизація інформаційної бази є необхідними умовами для встановлення
причинно-наслідкових зв’язків сучасного стану та перспектив сироваріння у
світі та Україні зокрема.
Кожна країна має свої традиції виробництва та споживання сиру, що
сформувалися під впливом багатьох факторів, дослідження яких є необхідним
для подальшого розвитку сироробної галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над проблемою дослідження
історії сироваріння працювали ряд основоположників наукових основ
виробництва сирів, зокрема Діланян З.Х., Корольов С.А., Чеботарьов А.І.,
Ліпатов H.H., Климовський І.І., Алексєєв Н.Г., Богданов В.М. та багато інших.
Надалі

пошукову

Савченко

О.А.,

діяльність
Онопрійчук

продовжили
О.О.

і

розвинули

Кравців

Р.Й.,

Поліщук

Г.Є.,

Хоменко

В.І.,

Островський Я.Ю., Семко Т.В., Саєнко В.П та інші.
В історії не зафіксовано час першого застосування певних технологій для
виробництва сиру. Дехто з авторів припускає, що історії сироробства тільки
4000 років [2]. Однак можна констатувати, що сир у примітивному вигляді
люди навчилися робити раніше. Кравців Р.Й. підкреслює, що сирам дають
найрізноманітніші назви, проте класичні назви сортів, як правило, мають назви
географічного походження.
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Статистична та довідкова інформація щодо сучасного стану виробництва
та споживання сиру у світі та Україні надана в «Практичному довіднику
експортера молочної продукції», авторами якого є колектив сучасних
дослідників даної проблеми.
Мета статті. Метою дослідження є аналіз еволюції сироробства з давніх
часів у різних країнах, розвитку сироваріння на території України до
сьогоднішнього дня, висвітлення процесу зміни тенденції виробництва сирів у
різні історичні та економічні періоди.
Виклад основного матеріалу. Cир – один з найбільш популярних
харчових продуктів у світі. Він відрізняється унікальними органолептичними
характеристиками

та

є

біологічно

повноцінним,

легкозасвоюваним

та

поживним молочним концентратом, суха речовина якого складається, головним
чином, з білку та жиру.
В історії не зафіксовано час першого застосування ферменту рослинного
або тваринного походження для виробництва сиру. Ймовірно, вже доісторичні
мисливці виявили у шлунках вбитих козенят, кролів та телят білкові продукти
перероблення материнського молока. Здавна людина дізналася і про
молокозсідальну здатність суцвіття чортополоху, насіння дикого шафрану,
тим’яну, молочного соку фігового дерева та винного оцту [4].
Основи сироробства розроблені ще з давніх часів у багатьох країнах. Так,
виробництво сиру розпочалося вже за 5000 років до Різдва Христового у
Месопотамії, Палестині, на узбережжі Чорного моря, у Малій Азії, Єгипті та у
Північній Африці, де люди розводили тварин для одержання молока. Однак,
молоко, одержуване від тварин, у свіжому вигляді довго не зберігалося, на
відміну від згустку, утвореного кислотним зсіданням білка. Шумери, які
заснували місто Вавілон між річками Євфрат і Тигр, утримували велику рогату
худобу та перероблювали молоко на сир, про що свідчать археологічні знахідки
епохи Джемдет-Наср. На стінах гробниць шумерських правителів збереглися
перші зображення процесу виготовлення сиру у бурдюках. Давні народи Сибіру
також переробляли сквашене молоко у сирну копчену масу, яка є прототипом
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сучасного кисломолочного сиру. На території України, поблизу села Трипілля
(2-3 тисячі років до нашої ери), знайдені глеки для молока [6].
Подальший розвиток технологія сиру набула у Древній Греції та Римі, про
що свідчать стародавні документи. У творах Гомера, Геродота, Аристотеля,
Колумелли, Варрона та Плінія старшого описано виготовлення деяких видів
сирів та наведено їх характеристики. Дієта олімпійських чемпіонів у ті часи вже
передбачала свіжий сир, сухі фіги та пшоняну кашу.
За часів Римської імперії торгівля сиром набула широкого розвитку, що
сприяло перенесенню традиційного сироробства в інші країни. Асортимент
сиру розширювався завдяки особливостям кліматичних умов, рельєфу
місцевості різних країн та застосуванню молока від різних тварин. Сир
зберігали у розсолі або заповнювали ним бочки, заливали виноградним соком
та закривали кришками з подальшою герметизацією гіпсом [6].
Одним з найдавнішніх джерел інформації щодо користі сиру є збірник
праць лікаря древньої Греції Гіпократа «Про дієту», у якому є така
характеристика сиру: «Сир є сильним, він гарячить, живить…. Сильний, бо
дуже близький до зародження, живить, оскільки містить найпоживніші частини
молока, гарячить, оскільки жирний…» [2].
Гельвети у Швейцарських Альпах удосконалили виробництво твердого
сиру. Було винайдено спосіб раціонального перероблення молока – варіння
великого за масою сиру, на виробництво однієї головки якого витрачали
денний надій від декількох десятків корів. Так було розроблено технологію
популярного ементальського сиру масою від 60 до 130 кг, який визрівав до
півроку і більше.
М’який сир залишався улюбленим сортом у рівнинних регіонах на півдні
та сході Франції, а також на території нинішньої Бельгії, де оселилися франки з
області Рейну та Майну. Саме там виникли такі сорти сиру, як Брі та
Камамбер [1].
У Європі за поширення християнства та заснування монастирів технологія
переробки молока почала стрімко розвиватися. Для перероблення молока ченці
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засвоїли

техніку

сироробства,

тому

саме

монастирі

стали

центрами

сільськогосподарського виробництва. Ще й досі відомі сорти сирів носять їх
імена: марой, сен-де-ктер, пон-левек і ліваро, пор-дю-салю. В Ельзасі з’явився
сир мюнстер, назва якого виникла від грецького або латинського слова
monasterium (монастир) [3]. Хрестові походи забезпечили Венеції статус
торговельної столиці у східному Середземномор’ї. У такий же спосіб
ієрусалимські сири з’явилися на ринках Європи, а декілька поколінь потому
голландці почали експортувати свій національний сир.
Технологія сиру зазнала багато змін, обумовлених політичним та
економічним станом різних географічних регіонів, і дуже часто одні й ті ж самі
сири називали по-різному. У Європі історичними центрами сироробства є
Швейцарія, Італія, Греція, Румунія, Угорщина, Франція, Великобританія,
територія колишніх Югославії та Чехословаччини [7].
До початку 19 ст. технологія сиру була закритою інформацією і
передавалася з покоління в покоління лише серед майстрів-сироробів. Зі
зростанням чисельності населення попит на харчові продукти суттєво
підвищився, особливо на транспортабельну продукцію тривалого зберігання.
У Східній Європі розвиток сироробства у пов’язаний з Петром I, який
запрошував майстрів-сироробів з Голландії. Перший сироробний завод
розпочав діяльність у 1795 р. у маєтку князя Мещерського Лотошине Тверської
губернії. Початком промислового сироробства вважається 1866 р., коли в селі
Отроковичі Тверської губернії Верещагіним В.В. було відкрито першу в країні
артільну сироварню [1].
Наукове вивчення основ сироробства розпочалося лише наприкінці 19
століття. Одними з основних питань, що вивчалися технологами, були: вплив
кліматичних, географічних факторів, типу пасовищ, породи та умов утримання
тварин, специфіки технологій на якість на різновиди сирів. Розвитку
сироробства сприяли наступні фактори: застосування пастеризації молока,
використання чистих заквасочних культур, виділення сичужного фермента,
розроблення та впровадження методу визначення титрованої кислотності
молока та молочних продукті [5]
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Капіталістичний розвиток на сучасних територіях України, Росії, Білорусі
відмічався наприкінці XIX ст. Поміщики у маєтках організовували достатньо
великі маслоробно-сироробні підприємства. Суттєві збитки товарному
виробництву

молочної

продукції

були

завдані

війною

з

Японією

(1904 – 1905 рр.) і ще більші – першою світовою (1914 р.) та громадянською
війнами. У СРСР з 1917 р. до середини 20-х рр. не було чіткої системи ведення
молочної справи. На той час технічно оснащена частина молочного
виробництва поступово переходила у відомство радгоспів, кооперативних
об’єднань і державних молочних заводів. Але виробники не дотримувались
санітарних норм, якість масла і сирів була дуже низькою, а продукцію
виготовляли з грубими вадами, в цілому вона була збитковою. 1927-1929 рр. – це
період масової організації молочно-тваринницьких товариств. У 30-ті роки ХХ ст.
відмічений швидкий темп розвитку молочного тваринництва на фоні розвитку всієї
промисловості та зростання чисельності населення міст [7].
Друга світова війна принесла величезні збитки країні, у тому числі й
молочній галузі. У повоєнні роки молочні підприємства швидко відновили
виробничі потужності. В 1960-70-ті роки минулого століття в СРСР в цілому
було вирішено проблему забезпечення промисловості електроенергією, що
дозволило швидкими темпами вести будівництво великих підприємств у різних
галузях. Попит на молочну продукцію зростав як за рахунок споживання її міським
населенням, так і за рахунок постачання у менш розвинені регіони країни.
Серед групи твердих сирів з низькою температурою другого нагрівання в
70-х роках минулого століття в Україні були розроблені технології сиру
українського 50% жирності, буковинського 45% жирності, славутича 30 та 45 %
жирності. В 1966 р. в Україні вперше впроваджено технологію сиру сулугуні,
що стало початком розвитку вітчизняної технології сиру з чедеризацією та
підплавленням чедеризованої сирної маси (типу моцарели). З 1988 р. подібними
технологічними розробками займались науковці в УкрНДІм’ясомолпромі, який
був спочатку перейменований на Технологічний інститут молока і м’яса
Української академії аграрних наук (ТІММ УААН), а потім на Інститут
продовольчих ресурсів (ІПР НААНУ) [7].
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За радянських часів максимальне виробництво сирів в Україні було
зареєстроване у 1989 р. (180 тис. т). Після спаду виробництва у 90-х роках
уперше у 2003 р. обсяги виробництва сирів сягнули вищевказаного рівня –
більше 169 тис. т. У 2007 р. виробництво сиру жирного ще збільшилося і склало
244,0 тис. т. [7].
Після розпаду СРСР на його колишніх територіях відбулися зміни в
організації управління сільським господарством та переробними галузями.
Перебудова відбулася і в молочній промисловості, через що різко зменшилося
виробництво на фоні скорочення чисельності молочного стада у 2-3 рази. У
зв’язку з інфляцією та зниженням купівельної спроможності населення знизилася і
реалізація молочної продукції в усіх регіонах.
Сьогодні у світі в середньому на одну особу на споживання припадає
трохи більше 2 кг сичужних сирів. Найбільше споживають сирів у країнах ЄС –
в середньому 18,3 кг на особу в рік. Серед країн ЄС найвищим рівнем
споживання є Франція (25,7 кг), Греція (24,6 кг), Італія (22,3 кг). Серед інших
країн – Ісландія (20,6 кг), Швейцарія (17,8 кг), Ізраїль (15,9 кг), США (15,3 кг),
Канада (13,8 кг) [2]. Рівень споживання сирів в Україні доволі низький – дещо
більше 2 кг. Найбільший приріст споживання сирів за останні роки
спостерігається в США і в країнах ЄС (рис.1,2).

Рисунок 1- Структура світового

Рисунок 2 - Структура світового

виробництва твердих сичужних

споживання твердих сичужних

сирів у 2015 році (%)

сирів у 2015 році (%)
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Більшість сирів, що виготовляють в Україні – це тверді сири. М’яких сирів
в Україні виготовляють досить мало. Для потужних сироробних заводів обсяги
виробництва твердих сирів складають близько 300-400 т на місяць, а м’яких –
всього біля 1 т. Плавлені сири ж складають близько однієї п’ятої частини від
загальних обсягів виробництва сирів [7].
За даними «Практичного довідника експортера молочної продукції»
Україна на 15 місці серед країн-експортерів сиру у світі, на душу населення
споживається 3,5 кг сиру нарік [8]. Це дуже мало в порівнянні з країнами ЄС та
США, де цей показник – 16-19 кг на душу населення.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Історія людства
свідчить про те, що виробництво сиру має давні корені. Його виробляли у
різних частинах, регіонах та країнах світу, що пояснює широкий асортимент та
відмінності у технологіях виготовлення сирів. Сучасна сироробна галузь
розвивається у напрямку удосконалення технологічних процесів виробництва
окремих видів сирів, базується на складних перетвореннях вихідної сировини,
що

визначає

різноманітність

існуючих

видів

за

фізико-хімічними

та

органолептичними показниками.
Представлені статистичні дані свідчать про досить низький рівень
споживання сирів у нашій країні та значний потенціал розвитку вітчизняної
сироробної галузі.
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УДК 338.483.11(21)(045)
Кізюн А.Г., к.геогр.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ ЯК ЧИННИК
ЗАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
Розглянуто проблему теоретико-методологічних засад дослідження сільських
ландшафтів, виявлена сутність поняття «сільський ландшафт» і «сільський
селитебний ландшафт», розглянуто роль і значення сільських ландшафтів у
формуванні сучасної структури антропогенних ландшафтів. На прикладі
окремого

регіону

-

Поділля

розглянуто

особливості

формування

та

функціонування сільських ландшафтів залежно від природних і суспільних
факторів, їх структура і типологія. В типологічній класифікації сільських
ландшафтів Поділля виділено три роди: долинні, плакорно-міжрічкові
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та

«низькогірні», а в їх структурі 12 типів сільських ландшафтів. Надалі роди
об'єднані в крайові підтипи і зональні типи. Розроблено класифікацію сільських
ландшафтів Поділля: клас − підклас - зональний тип - крайової підтип - тип
місцевості і вид. Розглянуто особливості висотної диференціації сільських
ландшафтів і в залежності від цього різноманітність їх внутрішньої
структури. Враховуючи класифікацію сільських ландшафтів Поділля, їх
регіональні

відмінності,

а

також

схеми

фізико-географічного

та

господарського районування Поділля, складена схема районування сільських
ландшафтів Поділля, де виділено 2 зональних, 4 краєвих та 12 районів сільських
ландшафтів. Розглянуто проблему відновлення та оптимізації сільських
ландшафтів

Поділля, визначено

шляхи

їх

раціонального

відродження:

об'єднання «двох культур» (попереднього і сучасного досвіду), створення
спеціалізованих музеїв і музеїв під відкритим небом, залучення зарубіжних і
вітчизняних інвестицій для відродження сіл, їх окремих частин або об'єктів .
Ключові слова: сільські ландшафти, поселення, типи місцевостей, типологія,
класифікація, селитебне районування, раціональне природокористування.
Постановка проблеми. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. процес
розселення й формування сільських ландшафтів в України переживає глибокі
якісні зміни. Перехід до ринкової економіки в 90-х роках ХХ ст. спричинив
посилення галузево-структурних і територіальних диспропорцій, що в першу
чергу чітко відобразилось на погіршені стану сільських ландшафтів, особливо
депресивних територій. З іншого боку спостерігається тенденція розвитку
субурбанізації, що проявляється у значному рості темпів забудови й
розширення площ та кількості населення сіл приміських зон. Це призводить до
зростання інтенсивності природокористування у приміських і значного
послаблення у віддалених (депресивних) районах. За таких умов стратегія
природокористування повинна бути зорієнтована не стільки на зниження або
збільшення антропогенного навантаження, скільки на його раціональний
просторовий розподіл. Сільська мережа в цьому просторовому розподілі,
особливо в сільських регіонах, має суттєве значення, є своєрідним каркасом для
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подальшого розвитку чи занепаду будь-якої території. Разом з тим, у порівнянні
з міськими ландшафтами, сільські в Україні досліджені значно менше
(Л.І. Воропай, М.М. Куниця 1982, 2004; Г.І. Денисик 1998, 2000; О.В. Борисова
2009), що до певної міри вплинуло на вибір теми дослідження та визначило її
актуальність. Забезпечення збалансованого розвитку регіонів України є
неможливим без вирішення проблем раціональної організації структури
сільських ландшафтів, яка забезпечує комфортні умови життя й діяльності
населення. Поділля в межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької
областей загальною площею 60,9 тис. км2 (10,1 % території України) –
територія тривалого, щільного заселення, активного господарського освоєння,
функціонування й тепер густої мережі сільських поселень (у середньому 7-8 сіл
на 100 км2), є гарним модельним регіоном для дослідження сільських
ландшафтів, вирішення проблем їх відродження, збереження, раціонального
використання та охорони.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Основи

вивчення

антропогенних ландшафтів, складовою частиною яких є і сільські, закладено в
працях

зарубіжних

В.С. Преображенського,
М.Д.

Гродзинського,

та

вітчизняних

В.О. Ніколаєва,
Г.І. Денисика,

вчених

Ф.М. Мількова,

Г.І. Швебса,

Л.І. Воропай,

О.Ю. Дмитрука,

В.П. Коржика,

М.М. Куниці, Ю.Г. Тютюнника, П.Г. Шищенка, Ю.В. Яцентюка та ін.
Серед вітчизняних вчених першими сільські селитебні ландшафти почали
вивчати

Л.І. Воропай та М.О. Куниця. Вони детально розглянули «суть

селитебних геосистем як складно генетичних інтегрованих систем», їх місце і
роль у структурі природокористування фізико-географічних районів Поділля.
В подальшому М.О. Куниця лише частково висвітлювала в окремих
публікаціях сільські селитебні ландшафти. Сільські селитебні ландшафти
Правобережної України, а пізніше й Лісополя України, розглянуті в
монографіях Г.І. Денисика. В інших публікаціях зустрічаються лише окремі
дані стосовно сільських селитебних ландшафтів. Цілеспрямованих досліджень
немає.
175

Мета статті – виявити чинники та закономірності формування,
особливості сучасної структури сільських ландшафтів Поділля, їх регіональні
відміни для прогнозування змін, поліпшення та раціонального використання у
майбутньому.
Виклад основного матеріалу. У розумінні поняття «селитебний
ландшафт» суттєвих розбіжностей у різних авторів немає: за основу взято
визначення Ф.М. Мількова (1973). Враховуючи попередні та сучасні
дослідження обґрунтовано таке визначення: селитебний ландшафт − це
антропогенний ландшафт, що формується і функціонує під впливом селитебної
діяльності людей [5]. Якщо селитебна діяльність людей призводить до
розбудови міста – формується міський, містечка – містечковий, села –
сільський ландшафт. Поняття «сільський ландшафт» значно ширше ніж
«сільський селитебний ландшафт». Воно включає в себе не лише місця
безпосереднього проживання людей (жилу забудову), але й сільську
інфраструктуру: тракторні стани, ферми, заводи, кар’єри, дороги, ставки, що
функціонують у межах сільського ландшафту.
До перших спроб пізнання наявних зараз сільських ландшафтів Поділля
відносяться фрагменти оригінальних історико-географічних описів сільських
(хуторів, фільварків, виселків, сіл) поселень регіону західноєвропейських
авторів періоду середньовіччя: М. та І. Бельських, Д. Ботеро, Б. Віженера,
А. Гвагніна, Г. Боплана, М. Кромера, Я. Длугоша, М. Меховського, Г. Шеделя
та інших. Ці описи були комплексними (населення, господарство, природа), але
безсистемними.
Описи сільських поселень Поділля розпочато у другій половині ХІХ –на
початку

ХХ ст.

(П. Батюшков,

Р. Заклінський,

В. Гульдман,

Н. Мольчановський,

Д. Зубрицький,

С. Рудницький,

Д. Онацький,

К. Тверітінов, М. Семашкевич, Г. Танфільєв, П. Тутковський, Є. Сецінський та
інші).

Це

були

історико-географічні,

географо-статистичні,

військово-

статистичні та статистичні описи й дослідження, серед яких виокремились
праці Подільського єпархіального історико – статистичного комітету та
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окремих церковних служителів. У цих працях, крім описів приходів, їх
прибутків та населення, дається характеристика церковних земель, лісів,
ремесел, а також річок та боліт.
У 20-30-х роках ХХ ст. дослідження сільських поселень частково
проводили краєзнавці Поділля, об’єднані в різноманітні товариства, комітети й
кабінети. Наукові дослідження сільських ландшафтів Поділля розпочалися
лише з 70-х років ХХ ст., коли були обґрунтовані загальні теоретичні засади
антропогенного ландшафтознавства й виділено клас селитебних ландшафтів
(Ф.М. Мільков, 1973). Першими сільські ландшафти Поділля почали вивчати
Л.І. Воропай та М.М. Куниця (1982). Вони розглянули «суть селитебных
геосистем как сложногенетических интегрированых систем», обгрунтували
етапи їх формування, розрахували показники селитебності 52 фізико –
географічних районів Поділля [1]. У подальшому сільські ландшафти Поділля
частково розглянуті у працях Г.І. Денисика (1998; 2004), Г.І. Денисика та
О.І. Бабчинської (2006), О.В. Борисової (2009), проте ці дослідження були
несистематичними і стосувалися лише окремих аспектів функціонування
сільських ландшафтів.
Як тип ландшафту, села більш стародавні ніж міста. У межах Поділля
вони почали формуватися з пізнього палеоліту (40-35 тис. років тому). Строки
функціонування сільських поселень у різні часи були неоднаковими: у
стародавні від 5-10 до 100-120 років; вік більшості сучасних сіл сягає за кілька
століть. Незалежно від строку існування та місця розташування, виникнення
села завжди супроводжувалось корінною перебудовою наявних геокомпонентів
та ландшафтних комплексів. У сучасній структурі сільських ландшафтів
Поділля

переважають

ландшафтно-техногенні

й

частково

ландшафтно-

інженерні системи з фрагментами натуральних або слабкоантропогенізованих
ландшафтних комплексів [4].
Серед інших антропогенних ландшафтів, сільські виокремлюються
низкою ознак:
– разом з міськими, вони формують своєрідний каркас антропогенних
ландшафтів будь-якого регіону. У межах Поділля одна з найщільніших мереж
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сільських поселень в Україні: 49 міст, 70 містечок і 3880 сіл. Вони займають
площу близько 6600 км2, на якій проживає 4024 тис. осіб, з них у селах
2081 тис. осіб або 52 %;
– сільські ландшафти інтегрують у собі дію усіх ланок антропогенного
процесу, постійно зростає роль та значення техногенезу [1];
– сільські ландшафти – головні осередки антропогенних змін геокомпонентів і
геокомплексів, формують своє специфічне середовище життя й діяльності
людей; в їх межах краще зберігаються традиції та звичаї того чи іншого
регіону;
– сільські ландшафти – індикатор розвитку чи занепаду, а також сучасного
стану не лише селитебних, але й інших антропогенних ландшафтів, що
залежать від них або знаходяться з ними у тісних парагенетичних та
парадинамічних взаємозв’язках. Вони цілісні природно-господарські утворення
й розвиваються за природними і суспільними законами та закономірностями.
Природні умови регіону на всіх історичних етапах були сприятливими
для розвитку процесів заселення, господарського, зокрема землеробського,
освоєння та формування сільських ландшафтів. Найбільший вплив на ці
процеси мали такі природні особливості Поділля: вигідне економікогеографічне розташування на шляхах між країнами Західної та Східної Європи,
Причорномор’я і Прибалтики; рівнинний рельєф, щільна річкова мережа та
достатня водозабезпеченість території; помірно-континентальний теплий і
вологий клімат, сприятливий для життя і господарської діяльності людей;
розповсюдження у минулому на заході широколистих, а на сході, переважно,
лісостепових ландшафтів із значними ділянками лісів і лучних степів,
достатньо родючих сірих і темно-сірих опідзолених ґрунтів, опідзолених і
типових чорноземів, багатство та різноманітність природних ресурсів [5].
Серед суспільних чинників для формування сільських ландшафтів
Поділля суттєве значення мали групи: соціально-економічних, історикополітичних та етно-демографічних чинників [2]. З урахуванням цих чинників
проаналізована придатність природних ресурсів та ландшафтів Поділля для
заселення та господарського освоєння.
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Зазначено, що на Середньому Придністер’ї знайдено більше 300
стоянок палеоліту й мезоліту. Щільність населення в мезоліті складала 1-2
особи на 100 км2 (С.М. Бібіков, 1965). У період Трипілля (IV-III тис. до н.е.) тут
проживало пересічно 19 осіб на 1 км2, на середньому Побужжі – 7-10 осіб на
1 км2

(І.С. Винокур,

1985).

Відносно

щільно

було

заселено

Поділля

слов’янськими землеробськими племенами упродовж I тис. н. е. Поселення
слов’ян VI-VII ст. розташовувались гніздами (по 5-7) на відстані 3-5 км і
функціонували на одному місці 100-120 років. Початок формування сучасних
сільських ландшафтів припадає на VIII-IX ст., найбільш інтенсивний розвиток
відбувається у XVI-XVIII ст. (45 % усіх поселень) та у другій половині ХХ ст.на початку ΧΧI ст. У приміських зонах спостерігається відродження, у
віддалених від міст і містечок районах Поділля – занепад сільських ландшафтів.
У ландшафтознавчих дослідженнях сільських ландшафтів, типологія
поселень за їхньою належністю до відповідних ландшафтних комплексів є
основною

тому,

що

визначає

особливості

базових

(натуральних

чи

антропогенних) ландшафтних комплексів, у межах яких формуються сільські
поселення, потенціал їх природних ресурсів та здатність до господарського
освоєння, а в подальшому стійкість ландшафтних комплексів до антропогенних
навантажень, їх вплив на прилеглі ландшафти, а також у значній мірі
визначають комфортність сільських ландшафтів для подальшого селитебногосподарського освоєння та перспектив розвитку [6].
Сільські ландшафти будь-якого рангу й типу формуються на природній
(натуральній чи антропогенній) основі. Переважно вони займають ландшафтні
комплекси типологічного рівня у межах фацій, урочищ та місцевостей
відповідних фізико-географічних районів. Використовуючи попередні розробки
Л.І. Воропай та М.М. Куниці (1982 р.), а також власні дослідження 2005-2010
років, за належністю сільських поселень до відповідних ландшафтних
комплексів сільські ландшафти Поділля можна згрупувати в роди, до
ландшафтних комплексів рангу місцевостей – у типи, до ландшафтних
комплексів рангу урочищ – у види.
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Значна різноманітність сільських ландшафтів та їх регіональні відміни,
з урахуванням наявних схем природничого (О.М. Маринич, П.Г. Шищенко,
2003) та антропогенного районування дали можливість провести районування
сільських

ландшафтів

Поділля.

Зараз,

сільські

ландшафти

Поділля

функціонують у межах двох зон: лісопольової (96 %) і лісопасовищної ( Мале
Полісся – 4 %).
У межах лісополя виділено крайові структури сільських ландшафтів:
Поліський, Подільський, Придністерський та Середньобузький. Краї сільських
ландшафтів виокремлюються переважанням у ландшафтній структурі тих чи
інших типів місцевостей, до яких приурочені поселення, їх конфігурацією,
внутрішньою структурою і, навіть, традиціями та звичаями у будівництві,
оформленні будинків, наборі присадибних культур тощо [3].
Краї сільських ландшафтів розділено на 14 районів, межі котрих часто
співпадають з межами фізико-географічних областей Поділля. Розташування
поселень

у

межах

районів

залежить

від

складності,

диференціації,

контрастності типів місцевостей та об’єднання ландшафтних комплексів у
парадинамічні системи.
Сучасний стан сільських ландшафтів, особливо у депресивних та
приміських районах Поділля часто залежить від наявності та розвитку у їх
межах

несприятливих

мікроосередкових

процесів

–

прояву

нових

ландшафтних, екосистемних, енергетичних й речовинних зв’язків, що
формуються у сільському середовищі. Селитебними мікроосередками є як
одинокі садиби з присадибними ділянками серед лісу, поля, лук, хутори (3-5
садиб) і навіть невеликі села, так і мікроосередки в структурі сільських
ландшафтів, у яких розвиваються несприятливі (яри, кар’єри, занедбані ферми,
тракторні стани, парки, смітники, тощо) або сприятливі (сучасна забудова,
відродження культових споруд, заповідних об’єктів, парків та ін.) процеси [6].
Розвиток несприятливих мікроосередкових процесів у сільських
ландшафтах залежить не лише від суспільних та господарських чинників, але й
типу місцевостей, до яких вони приурочені. Інтенсивніше розвиваються
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несприятливі мікроосередкові процеси в межах заплавного і схилового, а також
на контактах схилового і плакорного типів місцевостей. Разом з тим
несприятливі мікроосередкові процеси не завжди є небажаними. Покинуті
хутори серед розораних або частково занедбаних сільськогосподарських
ландшафтів, кар’єри та ферми у селах, поступово перетворюються у своєрідні
антропогенні

ландшафтні

комплекси

з

підвищеною

концентрацією

та

різноманіттям звичайних і синантропних, а також часто зникаючих видів
рослин і тварин, що дало можливість рекомендувати їх у якості заповідних.
Сучасне раціональне використання, а в окремих випадках відродження,
сільських ландшафтів Поділля, доцільно проводити різноманітними шляхами
(табл.1), серед яких:
– поєднання «двох культур», що враховує як традиційні так і сучасні форми
відродження сіл. Ігнорування здобутків минулого є таким же небезпечним, як і
їх міфологізація. Звідси для відродження подільського села, приведення в
порядок його ландшафту, необхідно використовувати увесь набутий століттями
досвід з урахуванням майбутніх тенденцій його розвитку. При цьому у
кожному окремому районі Поділля, «поєднання» двох культур матиме свої
«відтінки». Поки що зараз села Подільського Придністер’я не подібні до сіл
Центрального Поділля, а Західного − до сіл Подільського Побужжя. Це
потрібно не лише зберегти, але підсилити;
– перебудувати ландшафтну структуру придорожних і приміських сіл,
звернувши особливу увагу на поліпшення їх екологічного стану. Ці села зараз
активно розвиваються, але їх стихійний розвиток не призводить до поліпшення
комфортності життя людей. Розроблено два проекти можливого раціонального
формування ландшафтної структури придорожних сіл;
– збільшення кількості сіл-музеїв під відкритим небом або сіл, де можливе
часткове проведеннях їх «музеєфікації» (окремих частин села, їх «куточків»,
окремих об’єктів); створення у селах спеціалізованих музеїв у залежності від
захоплення їх жителів, або відповідного виду діяльності, звичаїв й традицій.
Таких сіл у межах Поділля виокремлено 36, але у майбутньому може бути й
більше;
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– використання інвестиційних можливостей олігархів, депутатів, зарубіжних
інвесторів щодо відродження сіл, де вони народилися, або є у них
зацікавленість у використанні коштів для створення у селах ранчо, збереження
культових або історичних об’єктів, розвитку аграрного, сільського й «зеленого»
туризму, відтворення промислів тощо [6].
Таблиця 1 - Схема ландшафтно-екологічної реконструкції сільського
ландшафту
Суб’єкт

Шляхи його реконструкції

- екореконструкція села на основі екологізації усіх видів господарської
діяльності;
- створення здорового й життєздатного архітектурно-ландшафтного
середовища;
Село
- створення «зелених коридорів»;
- підтримка екологічно обґрунтованого співвідношення між територіями
зайнятими в господарській діяльності;
- впровадження системи безперервної екологічної освіти
- підтримка екологічно врівноваженого стану культурних ландшафтів та їх
компонентів;
- відновлення до стану культурних занедбаних ландшафтно-інженерних
споруд та інших ландшафтних комплексів, що формують сільські
Сільські та ландшафти;
прилеглі до - приведення в динамічну екорівновагу сільських і прилеглих до них
них
ландшафтів;
ландшафти
- відтворення, збереження та заповідання натуральних і унікальних
ландшафтних комплексів, наявних "зелених коридорів";
- підтримка екологічно обґрунтованого співвідношення між натуральними,
натурально-антропогенними і антропогенними ландшафтними комплексами
в межах сільських ландшафтів
- екореконструкція згідно вимог будівельної та планувальної екології;
- проведення озеленення «куточків», занедбаних ділянок з метою їх
Окремі
включення в «зелені коридори» села;
частини села
- залучення усіх мешканців села або окремої частини в процес екологізації;
– «куточки»
- виділення заповідних, історико-архітектурних і культових територій для
турисько-рекреаційного використання
- екореконструкція згідно вимог архітектурно-будівельної екології;
Окремі
- ландшафтний дизайн присадибної ділянки;
житлові
- використання лише природних матеріалів в процесі будівництва житлових
будинки
і господарських споруд;
- залучення усіх жителів будинку у процеси екологізації
- системна екологізація сільської промисловості – молоко- і цегельних,
комбікормових та ін. заводів;
- екологізація добування й використання мінерально-сировинних і водних
Промислоресурсів;
вість
- екореконструкція будинків і споруд та екологізація технологій;
- виведення шкідливих промислових об’єктів за межі села;
- створення промислових заповідних об’єктів
182

Продовження табл. 1
Суб’єкт

Шляхи його реконструкції

- системна екологізація транспорту й енергетичної системи села;
- екологізація транспортних засобів, технологій їх ремонту і обслуговування;
Транспорт і
- екореконструкція інженерних транспортних споруд-доріг, газо- і
енергетика
водопроводів, електропередач, мостів;
- перевід частини транспортної мережі у підземний простір
- виведення з господарського використання занедбаних тракторних станів,
Сільськотваринницьких ферм або їх реконструкція в сучасні ранчо, конеферми тощо;
господар- екореконструкція інженерних споруд-млинів, складів сільгосппродукції,
ські споруди токів тощо;
- створення діючих заповідних об’єктів сільськогосподарських споруд
- впровадження системи безперервної екологічної освіти;
- впровадження передових екологічних технологій в процесі навчання,
Навчальні
окремі дисципліни (фізику, хімію та ін.);
заклади
- участь усіх школярів, учнів (студентів) училищ та коледжів у процесах
екологізації
Склади
- знищення або належне облаштування складів мінеральних добрив та
отрутохіміка отрутохімікатів;
тів та
- переробка старих звалищ, уникнення формування нових;
смітники
- впровадження подальшого збору відходів та їх утилізації

Висновки і перспективи подальших досліджень. Методологічною
основою дослідження сучасних сільських ландшафтів будь-якого регіону
України є вчення про антропогенні ландшафти в основі якого концепція
взаємодії суспільства й природи тісно взаємопов’язаних між собою складових
ландшафтної сфери Землі, що динамічно розвиваються у просторі і часі. У цій
взаємодії селитебні, зокрема сільські, ландшафти відіграють роль своєрідного
каркасу,

що

є

індикатором

змін

структурної

організації

натурально-

антропогенних та антропогенних геокомпонентів та ландшафтних комплексів, а
також

розвитку

нових

ландшафтних,

екосистемних,

енергетичних

речовинних взаємозв’язків з довкіллям. Поділля (площа 60,9 тис. км2

та
або

10,1 % території України), як регіон стародавнього заселення, де сформувалася
одна з найщільніших (7-8 поселень на 100 км2) мереж сільських поселень
України є гарним модельним регіоном для пізнання суті сільських ландшафтів.
Сільські ландшафти й тепер є індикатором розвитку Поділля, що зумовлено
низкою їх специфічних ознак: сільські ландшафти формують каркас
антропогенних ландшафтів регіону, інтегрують у собі дію усіх ланок
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антропогенного процесу, є осередками антропогенних змін геокомпонентів і
ландшафтних комплексів, формують своє, специфічне середовище життя й
діяльності людей.
Відродження подільського села, поліпшення структури його ландшафту та
раціональне використання сільських ландшафтів Поділля можливе в результаті
оптимізації в їхніх межах небажаних мікроосередкових процесів і явищ,
упровадження та активного розвитку нових напрямів формування сільських
ландшафтів: поєднання «двох культур», перебудови придорожніх і приміських
сіл, розбудови сіл як музеїв під відкритим небом або часткова їх музеєфікація,
використання можливостей вітчизняних та закордонних інвесторів та коштів
приватних осіб для створення в селах «ранчо», побудови культових споруд,
розвитку сільських видів туризму: аграрного, «зеленого», сільських промислів,
пов’язаних з господарською діяльністю тощо.
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В статті розглянуто необхідність застосування у навчально-виховній роботі у
загальній середній освіті туризму як виду пуз навально-культурної діяльності,
який здійснюється з метою вивчення рідного краю, любові до природи та
довкілля.
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позашкільне навчання, виховання.
Постановка
школярами

проблеми.

туризм -

це

У
вид

системі

навчально-виховної

пізнавально-культурної

роботи

зі

діяльності, який

здійснюється з метою вивчення рідного краю, формування любові до його
природи, довкілля. Отже, вже у самому означенні закладені його зміст і
важлива роль у формуванні особистості.
Аналіз

останніх

вдосконалення
І.М.Вороніна,

досліджень

педагогічної
Т.Б.

Ю.Н. Кулюткина,

і

публікацій.

майстерності

Жулого,
О.Г. Мороза,

Л.В.

Різноманітні

запропоновано

Скакун,

І.Д. Беха,

М.М. Поташника,

у

шляхи
працях

І.А. Зязюна,

А.В. Петровського,

Л.Ф. Спіріна, Р.П. Скульського, Н.М. Тарасович, Н.Є. Щуркової. Дослідники
останнього десятиліття все більше приділяють уваги озброєнню студентів не
стільки технікою (навичками), скільки методикою (вміннями) виконання дії.
Мета статті. Визначити і розкрити суть краєзнавчо-туристичної роботи в
школі, її функції та завдання в сучасних умовах.
Виклад основного матеріалу. Провідною антиномією, з якою історія і
практика виховання стикається постійно, є оптимальне співвідношення
реальності з тим станом, до якого необхідно прагнути. Педагогіка може цьому
допомогти, уточнюючи співвідношення понять реального та ідеального.
Остання категорія досить часто обговорюється в педагогічній науці та практиці,
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вона змістовно та етимологічно пов'язана з поняттями "педагогічна ідея",
"педагогічний ідеал", "іделогема", "ейдос"(від гр. - вигляд, образ). [5]
Виховання завжди виходить із реальності, рівня навченості та вихованості,
умов, в яких живе суспільство і конкретна людина. Але, за суттю, виховання
працює на майбутнє, спрямоване в завтрашній день [3].
Мета виховання - це наперед визначені результати у формуванні, розвитку
і постійному самовдосконаленні особистості, яких намагаються досягти в
процесі виховання. К.Д.Ушинський у праці "Людина як предмет виховання"
наголошує на важливості визначення мети і завдань виховання. Зокрема
зазначає: "Що сказали б ви про архітектора, який, закладаючи нову будівлю, не
зумів би відповісти на ваше запитання про те, що він буде будувати, - храм, що
присвячений богу істини, любові й правди, чи просто дім..., готель..., кухню...,
кузню..., музей... чи нарешті, хлів для складання туди різного, нікому не
потрібного мотлоху? Те саме ви повинні сказати про вихователя, який не зможе
чітко визначити мету своєї виховної діяльності [7].
Ось чому, ввіряючи вихованню чисті й вразливі душі дітей, ввіряючи для
того, щоб вони провели в них перші, а тому й найглибші риси, ми маємо
цілковите право спитати вихователя, якої мети він добиватиметься в своїй
діяльності, і вимагати на це запитання якісної та категоричної відповіді" [2].
Мета виховання - це формування гармонійно розвиненої та суспільно
активної особистості з науковим світоглядом, високим духовним потенціалом,
що бажає і вміє працювати на благо себе та суспільства. Основні цілі
туристського виховання визначені у міжнародно-правових актах з регулювання
туристичної діяльності, зокрема: Кодексом туриста, Хартією туризму,
Глобальним етичним кодексом туризму. [4]
Туристське виховання є складовою виховання та вирішує проблему
активізації діяльності громадян щодо взаєморозуміння та поваги між народами
і суспільствами. Туристське виховання виконує подвійне завдання: всебічно
розвиває туриста та формує колективістське мислення громадян.
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Краєзнавство

розглядається

в

«Енциклопедії

українознавства»

як

«сукупність інформацій про якусь країну з погляду географії, історії,
етнографії, народного господарства тощо» [3]. Український педагогічний
словник визначає шкільне краєзнавство як освітньо-виховну діяльність, «яка
полягає у всебічному вивченні на уроках і в позакласній роботі частини країни
(області, району, міста тощо)» [8]. Деякі сучасні вчені звертають більшу увагу
на інформаційний бік краєзнавства, його пізнавальний аспект, інші - на
виховний потенціал.
Суть краєзнавчо-туристичної роботи в школі, її функції та завдання в
сучасних умовах знайшли висвітлення у навчальному посібнику М.Костриці і
В.Обозного «Шкільна краєзнавчо-туристична робота» (1995 р.), де автори серед
головних виділяють навчально-освітню функцію та формування практичних
умінь і навичок, а стосовно завдань, то першорядним серед них вони вважають:
«...допомогти школі у навчанні та вихованні учнів, відродити духовність,
моральність, національну самосвідомість людини, сформувати у неї риси
високої громадянськості» [5], що важливо і для нашого розуміння суті
проблеми.
Педагогічні

колективи

навчальних

закладів

області

значну

увагу

приділяють відродженню «білих плям» у національно-визвольному русі 20-40-х
років ХХ ст. Свідченням цього є активна пошукова робота в царині повернення
імен активних діячів ОУН-УПА, догляд у населених пунктах за могилами
учасників національно-визвольних змагань, відкриття музейних кімнат у
школах, відродження дитячих і молодіжних об’єднань національної виховної
орієнтації тощо. Положення про учнівські краєзнавчі акції, проголошені в
незалежній Україні, розкривають не тільки напрями змісту, а й форми роботи,
які характеризуються надзвичайною різноманітністю. На думку сучасних
учених (В.Обозного, М.Костриці, Т.Істоміна та ін.), їх умовно можна поділити
на дві групи: стаціонарні та туристичні, враховуючи, що краєзнавство і туризм
взаємопов’язані і взаємообумовлені процеси.
Найбільш простою і доступною формою залишається прогулянка на
природі, яку організовують у вільний від занять час. Вона є засобом відпочинку
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і разом з тим виконує освітньо-виховні функції екскурсій: навчальної,
передбаченої програмами з різних дисциплін, та позанавчальної [10]. Навчальні
мають на меті практично закріпити теоретичний матеріал шкільної програми, а
позапрограмні носять дослідницький характер, їхня мета - вивчити свій
населений пункт, мікрорайон, місто, область, господарські й культурні центри,
історичне минуле та перспективи на майбутнє, познайомитися з людьми, їхніми
справами, виконанням народногосподарських планів тощо. За змістом вони
поділяються на оглядові (багатопланові) й тематичні. [2]
Система позашкільного навчання і виховання як рівноправна інституція у
загальній системі безперервної освіти покликана забезпечите кожній дитині
можливість у вільний час всебічно розвинути свої здібності, цілеспрямовано й
повноцінно організувати формування нової людини. До позашкільної роботи,
хоча і не однаковою мірою, активно залучені педагоги (учителі народознавства,
інших гуманітарних дисциплін, класні керівники, шкільні психологи, вчителі
ПВП, керівники гуртків українознавчого спрямування тощо), представники
громадських організацій та об’єднань (Союз українок, «Просвіта» тощо), лідери
дитячих і молодіжних організацій «Соколята», «Пласт», учнівський актив,
батьки.
Майбутнє кожної держави - це її підростаюче покоління. Діти й підлітки
становлять 21,5%, від загальної кількості населення України. Виходячи з
цього, постає потреба вироблення системного підходу до проведення
молодіжної

політики,

сприяння

духовному

й

фізичному

розвиткові

підростаючого покоління, виховання у нього почуття громадянської свідомості
та патріотизму.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Практика свідчить, що
наше суспільство і школа ще не зуміли повною мірою скористатися всіма
можливостями позашкільних закладів освіти. Звідси випливають і спільні біди:
залишковий

принцип

матеріально-фінансового

забезпечення,

зменшення

кількості дітей-вихованців, низький рівень заробітної плати. Матеріальну базу,
що

перебуває

під

юрисдикцією

різних
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міністерств

і

відомств,

не

використовують у повному обсязі, а цільові кошти зі спеціалізованих джерел
фінансування, які виділяються з державного бюджету для відпочинку та
оздоровлення дітей і молоді, не завжди використовують за призначенням.
Ринкові відносини витіснили екскурсійні програми для школярів та студентів.
Таким чином, форми учнівської туристсько-краєзнавчої роботи сприяють
активізації мислення, творчого пошуку рішень нестандартних ситуацій,
розвивають творчі здібності, виховують любов до рідного краю, природи,
історико-культурної

спадщини,

дають

можливість

всебічно

розвивати

особистості підлітка, виховувати свідомого громадянина.
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УДК 640.2..640.4
Мазуркевич І.О., к.е.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ВІННИЧЧИНИ
Дана стаття присвячена актуальним питанням дослідження стану та
тенденцій розвитку підприємств ресторанного бізнесу, що є частиною сфери
послуг національної економіки країни і характеризується динамічними змінами.
В свою чергу, це призвело до трансформації понятійно-термінологічного
апарату та класифікаційних ознак у ресторанному господарстві, в результаті
чого виникають суперечності щодо використання і тлумачення нових та
старих термінів, понять, класифікацій. Автором також проаналізовано
туристичну привабливість регіону як передумови розвитку ресторанного
бізнесу.
Ключові слова: ресторанне господарство, ресторанний бізнес, туристична
привабливість, колективні засоби розміщення, суб’єкти підприємництва
ресторанного господарства, індустрія гостинності.
Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці України
створили умови для розвитку конкуренції у сфері ресторанного господарства,
зміни структури та характеру послуг, пропонованих населенню, підвищили
роль підприємств ресторанного господарства в розвитку економіки країни та
задоволенні індивідуальних потреб людини і, нарешті, зумовили підвищення
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якості

життя

населення,

його

добробуту.

Підвищення

інвестиційної

привабливості галузі ресторанного господарства Вінниччини спричинене
зростанням як попиту, так і пропозиції щодо надання послуг харчування,
розвитком супутніх ринків, таких як: ринку посередницьких послуг, ринку
харчових продуктів, ринку спеціалізованого обладнання для підприємств
ресторанного бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання ефективності
ресторанного господарства вивчаються багатьма сучасними науковцями.
Найбільш відомі з них О. Аветисова, В. Антонова, О. Борисова, А. Мазаракі,
О. Кравченко, М. Науменко, Г. П'ятницька, І. Скавронська, С. Ткачьова,
Т. Шталь, Л. Іванова, О. Музика, О. Яшина, П. Круш, С. Тульчинська, проте
регіональний аспект розвитку ресторанного бізнесу та його вплив на
формування макроекономічної ефективності досліджено недостатньо. Наукове
вирішення даних проблем сприятиме формуванню інноваційних механізмів
управління ресторанним бізнесом, підвищенню конкурентоспроможності та
результативності

діяльності

закладів

ресторанного

господарства

на

регіональному та загальнодержавному рівнях.
Мета статті полягає у дослідженні стану, основних закономірностей та
тенденцій розвитку підприємств ресторанного бізнесу у Вінницькому регіоні.
Виклад основного матеріалу. Територія Вінниччини щедро представлена
пам’ятками історії, археології, архітектури, культури, паркового мистецтва.
Вінницька область володіє потужним природним, туристично-рекреаційним
потенціалом, при правильному використанні якого, можна вивести Вінниччину
на якісно новий рівень туризму, а в подальшому підвищити зацікавленість на
міжнародному ринку послуг гостинності.
Найбільший природний потенціал області – високоякісні орні землі.
Основні

напрямки

сільськогосподарського

виробництва

включають

вирощування технічних рослин, тваринництво, виробництво овочів і фруктів.
Оскільки

сільськогосподарське

виробництво,

поряд

із

харчовою

промисловістю, значно сприяє розвиткові економіки області, воно може надати
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початковий поштовх для розвитку сучасної переробної та обробної галузей,
сприяти розвитку ресторанного господарства через спрощення та покращення
прямих

зв’язків

постачальників

і

виробників

продукції

ресторанного

господарства, а також покращити потрібні зв’язки між селом і містом.
Економічний потенціал може сприяти об’єднанню економічних суб’єктів
у ланцюги постачань і кластери, а також підтримувати диверсифікацію
економіки.

Аналогічний

підхід,

можливо,

потрібний

для

зв’язування

сільськогосподарських виробників із підприємствами харчової промисловості
та забезпечення випуску продукції з більшою доданою вартістю. Це
вимагатиме подальшого розвитку ринкових послуг і підвищення ефективності
обслуговування на підприємствах ресторанного бізнесу.
Оцінюючи туристичні потоки у Вінницькій області, нами встановлено
про

щорічне

зростання

кількості

туристів,

обслугованих

суб’єктами

туристичної діяльності області (рис. 1).

Рисунок 1 - Динаміка туристичних потоків у Вінницькій області за
2011 – 2016 рр. [3]
З

рисунку

видно,

що

суттєве

зменшення

туристичних

потоків

спостерігається в 2014 році, що спричинено суттєвими геополітичними змінами
в цілому по Україні. Проте саме з 2014 року кількість внутрішніх туристів
збільшується і станом на 2016 рік їх кількість становить 9,9 тис. туристів, що на
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0,8 тис. осіб більше 2015 року та на 3,7 тис. осіб більше 2014 року. Отримані
результати вказують на зацікавленість та перспективність розвитку туристичної
галузі для розвитку внутрішнього туризму в регіоні. Слід зазначити, що
відповідно до офіційних статистичних джерел лише в 2012 році кількість
іноземних туристів становила 0,1 тис. осіб. Вагомим фактором, що сприяє
розвитку індустрії гостинності в регіоні є інфраструктурне забезпечення
туристичної галузі і це в першу чергу, забезпеченість регіону засобами
розміщення (таблиця 1).
Таблиця 1 - Оцінка використання номерного фонду готелів та
аналогічних засобів розміщення у Вінницькій області за 2005 – 2016 рр. [3]
Показник
Кількість готелів та
аналогічних засобів
розміщення, од.
Кількість номерів, од.
Одноразова місткість,
місць
Коефіцієнт
використання
місткості

2005
25

2010
21

Роки
2013
72

2014
73

2015
75

2016
60

784
1519

674
1364

1298
2310

1248
2213

1368
2391

1270
2209

0,36

0,26

0,16

0,16

0,15

0,19

Отримані результати засвідчили негативні тенденції щодо розвитку
готельного господарства на Вінниччині. В цілому, з урахуванням даних за
2000 рік встановлено, що з 2000 по 2005 роки кількість готелів зменшилась на 7
одиниць (з 32 од. до 25 од.), проте коефіцієнт використання місткості
характеризувався зростанням. Так, станом на 2005 рік кількість готелів
становила 25 од при коефіцієнту використання місткості 0,36 проти 0,17 в 2000
році. Починаючи з 2013 року поступово збільшується кількість готелів та
аналогічних засобів розміщення і станом на кінець 2016 року їх кількість
становила 60 готелів, що на 15 готелів менше порівняно з 2015 роком.
Відповідно, це негативно вплинуло на формування номерного фонду засобів
розміщення. Оцінка структури колективних засобів розміщення показала, що
станом на 2017 рік домінуючу частку займають готелі, питома вага яких
становить 62,5% із 75% їх загальної частки. Щодо частки спеціалізованих
засобів розміщення, то їх частка становила 25% і представлені санаторіями, в
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тому числі і дитячими. За даними офіційних статистичних джерел в 2017 році
було розміщено 138687 осіб, в тому числі іноземців – 3652, які надають
перевагу розміщенню в готелях вищого класу. Лише 1,2% від загальної
кількості розміщених іноземних туристів скористалися послугами гуртожитків
для приїжджих. В цілому можна відмітити про відсутність жорсткої
конкуренції між представниками готельних послуг. Для повноцінного
функціонування закладів готельного господарства потрібно здійснювати
стратегічно обґрунтовані заходи з просування послуг гостинності, надання
ресторанних та розважальних послуг.
В усіх економічно розвинутих країнах світу вагомим джерелом дохідної
частини бюджету є доходи від індустрії гостинності. Оцінимо вагомість
розвитку ресторанного господарства Вінниччини на макроекономічному рівні,
а

саме

оцінимо

його

з

позицій

впливу

на

формування

головних

макроекономічних показників (табл. 2).
Таблиця

2

- Макроекономічний

аналіз

розвитку

ресторанного

господарства Вінницького регіону [3]

2011

2012

2013

2014

2015

Абсолютне
відхилення,
2015/2010

29099

33024

36191

43990

59871

36282

63218

69927

78069

98062

134916

83676

334

663

660

796

519

241

147

290

288

353

234

113

15342

11202

35209

5392

8453

-9210

0,53

0,95

0,85

0,81

0,38

-0,16

Роки

Показник
2010
Валовий регіональний
23589
продукт, млн. грн.
Валовий випуск регіону,
51240
млн. грн.
Валовий випуск галузі
готельно-ресторанного
господарства в
278
основних цінах, млн.
грн.
Валова додана вартість
готельно-ресторанного
121
господарства, млн. грн.
Обсяг капітальних
інвестицій в розвиток
17663
готельно-ресторанного
господарства, тис. грн.
Питома вага валового
випуску готельноресторанного
0,54
господарства у
валовому випуску
регіону, %
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Впродовж 2010 – 2015 рр. валовий регіональний продукт та валовий
випуск характеризується зростанням, що позитивно характеризує економічний
потенціал регіону. Головну роль при цьому відіграє розвиток промисловості та
агропромислового комплексу області. При цьому загальний обсяг інвестицій у
розвиток готельно-ресторанного бізнесу станом на 2015 рік становить 8453 тис.
грн. проти 17763 тис. грн. в 2010 році і це з урахуванням інфляційного чинника.
Тобто, повністю відсутній механізм державної підтримки розвитку даного
сектору економіки, що й засвідчили низьку їх ефективність та незначну частку
при формуванні валового випуску регіону в 2016 році на рівні 0,38%. Така
ситуація є неприпустимою та негативно впливає на ефективність управління
закладами готельно-ресторанного господарства на мікроекономічному рівні.
Дослідимо динаміку кількості підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Вінницької області за 2010 – 2016 роки (табл. 3).
Таблиця 3 - Динаміка кількості та структури підприємств-суб’єктів
підприємництва ресторанного господарства в Україні за 2012 – 2016 рр. [3]

2012

2013

2014

2015

2016

Абсолютне
відхилення,
2016/2012

130

129

135

139

112

-18

6
124
101

6
123
102

5
130
115

3
136
120

4
108
92

-2
-16
-9

4,62

4,65

3,70

2,16

3,57

-1,04

95,38

95,35

96,30

97,84

96,43

1,04

-

-

-

-

-

77,69

79,07

85,18

86,33

82,14

4,45

81,45

82,93

88,46

88,24

85,19

3,73

Роки

Показники

Кількість підприємств-суб’єктів
підприємництва, що здійснюють
діяльність із тимчасового
розміщення та організації
харчування, одиниць, у т.ч.:
великі
середні
малі, з них:
мікропідприємства
Частка великих і середніх
підприємств у загальній
кількості підприємств-суб’єктів
підприємництва РГ, %
Частка малих підприємств у
загальній кількості підприємствсуб’єктів підприємництва РГ, %
Частка мікропідприємств у:
− загальній
кількості
підприємств-суб’єктів
підприємництва РГ, %
− загальній
кількості
малих
підприємств-суб’єктів
підприємництва РГ, %
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Результати

таблиці

3

показали,

що

динаміка

закладів

готельно-

ресторанного господарства характеризується спадними тенденціями. Так,
незважаючи на кризові явища та складність соціально-політичної ситуації в
Україні в 2014 – 2015 роках, кількість закладів готельно-ресторанного
господарства в регіоні поступово зростала і становила 135 та 139 закладів
відповідно. Проте, в 2016 році їх кількість зменшилась на 27 закладів порівняно
з 2015 роком та на 18 підприємств-суб’єктів підприємництва, що здійснюють
діяльність із тимчасового розміщення та організації харчування, порівняно з
2012 роком. Стосовно структури підприємств даної галузі за розміром, то
домінуючою є частка малих підприємств, а саме питома вага мікропідприємств.
Слід зазначити, що на території Вінницької області відсутні великі
підприємства-суб’єкти

підприємництва,

що

здійснюють

діяльність

із

тимчасового розміщення та організації харчування, що пов’язано з великим
податковим навантаженням та низькою завантаженістю даних закладів. Питома
вага малих підприємств-суб’єктів підприємництва впродовж 2012 – 2016 років
характеризується незначним зростанням і в 2016 році становила 96,4%, що на
1,04% перевищує значення 2012 року, проте на 1,41% менше питомої ваги
2015 року. В цілому таке різке зменшення кількості закладів в 2016 році
порівняно з 2015 роком зумовлено закриттям малих підприємств, особливо
мікропідприємств, кількість яких в 2016 році зменшилась на 28 одиниць.
Натомість зросла частка середніх підприємств-суб’єктів підприємництва, що
здійснюють діяльність із тимчасового розміщення та організації харчування в
2016 році на 1,41 відсоткових пункти.
Вагомим етапом оцінки стану та тенденцій підприємств ресторанного
бізнесу Вінницького регіону є аналіз основних фінансово-економічних
показників господарської діяльності (табл. 4).
Отримані результати показали, що в цілому сектор готельно-ресторанного
бізнесу характеризується збитковістю та від’ємним фінансовим результатом їх
господарської діяльності. В 2012 році збиток в усій галузі по області становив 9
млн. грн., а починаючи з 2015 року відбулося деяке зменшення збитку і на
кінець 2016 році розмір збитку становив 6,3 млн. грн.
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Оцінюючи структур підприємств за ефективністю веденням бізнесу, слід
відмітити, що в цілому на ринку готельно-ресторанних послуг області
переважають підприємства з позитивним фінансовим результатом, частка яких
в 2016 році становила 76,1% проти 67,2% в 2012 році.
Таблиця 4 - Динаміка основних фінансово-економічних показників
діяльності

підприємств

з

тимчасового

розміщення

й

організації

харчування Вінницької області за 2012 – 2016 рр. [3]
Показники

Фінансовий результат до
оподаткування (сальдо), млн.
грн.
Підприємства, які одержали
прибуток:
− відсотків до загальної
кількості підприємств, %
− фінансовий результат, млн.
грн.
Підприємства, які одержали
збиток:
− відсотків до загальної
кількості підприємств, %
− фінансовий результат, млн.
грн.

Роки
2012

2013

2014

2015

2016

Абсолютне
відхилення,
2016/2012

-9,0

-11,9

-7,8

-6,3

-6,3

-2,7

-

-

-

-

-

-

67,2

64,3

65,7

75,4

76,1

8,9

3,6

1,6

1,7

3,4

4,9

1,3

-

-

-

-

-

-

32,8

35,7

34,3

24,6

23,9

-8,9

12,6

13,5

9,5

9,7

11,2

-1,4

Така тенденція є позитивною та свідчить про перспективність та поступове
підвищення ефективності управління закладами ресторанного господарства
регіону. Вагомим та визначальним фактором впливу на ефективність
управління закладами ресторанного господарства є оцінка забезпеченості їх
наявними ресурсами та визначення основних джерел їх фінансування. На
основі дослідження офіційних статистичних даних встановлено, що поступово
зменшується загальна вартість ресурсів підприємств готельно-ресторанного
бізнесу. Слід зазначити, що тимчасове розміщення та організація харчування
відноситься до сфери надання послуг. Тому необоротні активи займають
приблизно 70 % структури активів балансу, а оборотні активи – приблизно 30
%. Щодо фінансування необоротних активів, то вони фінансуються за рахунок
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власного капіталу (займає близько 70 % структури пасивів балансу) і
довгострокових позик банків на розвиток бізнесу (займає до 4 % структури
пасивів балансу). Проте підприємствам постійно не вистачає власного капіталу
і довгострокових зобов’язань для фінансування необоротних активів. Для
фінансування необоротних активів постійно залучається до 24 % поточних
зобов’язань. Як наслідок, підприємства даного виду економічної діяльності не
мають оборотного капіталу, оборотні активи фінансують за рахунок поточних
зобов’язань. Поточні зобов’язання в готельно-ресторанному бізнесі зазвичай
фінансують не тільки оборотні активі, але і частину необоротних активів. В
результаті підприємства тимчасового розміщення і організації харчування
можна вважати нестійкими, неліквідними і неплатоспроможними, вразливими
до банкрутства і рейдерського захвату, що є специфічною особливістю ведення
бізнесу в даній сфері економічної діяльності.
Критеріальним показником або індикатором ефективності господарської
діяльності підприємств ресторанного бізнесу є показники рентабельності
господарської діяльності (рис. 2).

Рисунок 2 - Динаміка рентабельності господарської діяльності
підприємств, що здійснюють діяльність із тимчасового розміщення та
організації харчування у Вінницькій області за 2011 – 2016 рр. [3]
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Результати показали, що ресторанне господарство України офіційно є
збитковою галуззю. Враховуючи тенденцію до постійного зниження кількості
закладів

ресторанного

господарства

як

на

регіональному,

так

і

на

загальнодержавному рівнях, можна стверджувати, що прибутковість цієї
діяльності

не

приваблює

інвесторів,

та

кількість

закладів

готельно-

ресторанного господарства, що закриваються, більше тих, що створюються.
Проте відомо, що підприємці в ресторанному бізнесі часто занижують
товарообіг закладів, завищують витрати, виплачують частину заробітної плати
без оформлення, щоб максимально скоротити прибуток до оподаткування,
зменшити податок на додану вартість, скоротити нарахування на оплату праці
найманих працівників, отримати можливість перейти на спрощену систему
оподаткування [1]. Цьому сприяє специфіка ресторанного господарства, яка
ускладнює контроль товарообігу і витрат суб’єкта господарювання. Тому
можна констатувати, що ресторанне господарство регіону не є суттєвим
платником податків, та несуттєво наповнює бюджет країни.
Можливо за цих причин в Статистичних щорічниках України фінансові
показники

в

ресторанному

господарстві

країни

відсутні.

Ресторанне

господарство обліковується у складі підприємств за видами економічної
діяльності «Тимчасове розміщення й організація харчування» [2], продані ними
товари та послуги об’єднують в групу «Ресторани та готелі», показники
діяльності угруповують до складу «Діяльність готелів та ресторанів», що
ускладнює процес аналізу як підприємств готельного бізнесу, так і підприємств
ресторанного бізнесу. Проте, навіть в поєднаній формі обліку готельноресторанного бізнесу можна побачити деякі закономірності і тенденції. Крім
того, ресторанна і готельна справа часто взаємопов’язані між собою, бо
забезпечують розміщення та харчування потоків туристів.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Вивчення даних
Державної служби статистики України та Вінницької області дозволило нам
зробити наступні висновки щодо стану та тенденцій розвикту ресторанного
бізнесу. За останні 10 років товарооборот ресторанного господарства України
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дійсно збільшився, проте кількість підприємств і закладів ресторанного бізнесу
за цей період стійко скорочується, що свідчить про кризове становище даного
виду діяльності. З цього нами був зроблений висновок, що ріст товарообороту
ресторанного господарства України відбувається під впливом інфляції, та не є
показником зростання ефективності діяльності ресторанного господарства.
Ресторанний бізнес впродовж останніх 14 років перебуває у кризовому
становищі, що відображується постійним зменшенням кількості підприємств і
закладів в них. Особливо чутливими до кризових випробувань є заклади
ресторанного господарства, що входять до складу підприємств інших видів
економічної діяльності. Підприємствам інших видів діяльності все складніше
утримувати в своєму складі їдальні і кафе для організації харчування своїх
працівників, чи відвідувачів торговельних мереж (кафе при магазинах). Це
пов’язано із загальною економічною кризою в Україні, що призводить до
низької платоспроможності населення, від якої залежить попит на послуги
закладів ресторанного господарства, і як результат – до фінансової кризи
суб’єктів господарювання. Єдиним типом закладів ресторанного господарства,
кількість яких не зменшувалася впродовж останніх 14 років, незважаючи на
стан фінансових випробувань, були ресторани. Вони пропонують найвищі ціни
на свої страви, та все одно приваблюють відвідувачів, що свідчить про
поглиблення розшарування доходів населення. Підприємства ресторанного
господарства можуть роками працювати збитково, але не закриватися. Цьому
сприяє

специфіка

ресторанного

господарства,

яка

надає

можливість

приховувати реальний товарооборот і витрати суб’єкта господарювання, що
зменшує вклад ресторанного господарства у ВВП і у бюджет країни, та робить
його мізерним.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті досліджуються особливості розвитку екскурсійного туризму ,
аналізуються сучасні проблеми розвитку екскурсійного туризму в Україні.
Опрацьовано статистичні відомості про стан в’їзного туризму в сегменті
екскурсійного туризму.
Ключові слова: екскурсійний туризм; екскурсійна діяльність; пам'ятки історії
та культури .
Постановка проблеми. На сучасному етапі туризм став звичним явищем,
яке увійшло до повсякденного життя сотень мільйонів людей світу. У цьому
контексті, у світлі національного та культурного відродження України,
розвиток національного туризму і екскурсій повинен активно сприяти
створенню позитивного туристичного іміджу України на міжнародному
туристичному ринку та посилити іноземні туристичні потоки до України.
Аналіз досліджень і публікацій. У статті розглядаються праці таких авторів
як:

О.В.

Аріон;

С.І.

Бабрицька;

В.Н.

Вечерський;

О.О.

Любіцева;

М.П.Мальська; О.В. Панкова; Ю.М. Правик; С.І. Уліганець; Л.Д. Чудновський.
Метою статті є виявлення проблем, наявних в екскурсійній сфері України.
Виклад основного матеріалу. Нове розуміння культури в суспільстві й
усвідомлення

необхідності

збереження

культурної

спадщини

у

світі

розширюють перспективи розвитку екскурсійного туризму. Незважаючи на всі
труднощі, наш час є періодом розвитку нових тенденцій у культурному житті,
відроджуються раніше забуті імена, пам’ятки й події, по-новому оцінюється
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історична спадщина. І тому, для більшості українських регіонів, орієнтація на
культурно-пізнавальний туризм на основі використання потенціалу історичних
міст, стає однією з реальних можливостей економічного, соціального й
культурного піднесення. Сьогодні зростає інтерес до екскурсій історичними
містами та місцевостями, зумовленими автентичністю, місцевою культурою та
історією.
Саме тут, у центрі Європи, перехрещуються майже всі європейські
культури. З давніх часів українська культура виступає як пряма спадкоємиця
культури Київської Русі, а її своєрідність визначається тим, що країна й надалі
залишається не лише торговельним, а й духовним перехрестям Заходу і Сходу,
перехрестям шляхів, що ведуть до Туреччини, Близького Сходу, Індії та
Скандинавії, до країн Західної Європи через Польщу. Із Заходу йшли впливи
європейського гуманізму, ренесансу, реформації, бароко і просвітництва політичного та літературного.
Сьогодні одна за одною зникають "білі плями" багатовікової історії
українського народу. В поверненні народові його історичної національної
пам'яті важливе місце належить екскурсійним маршрутам. Надзвичайно
важливим є розвиток екскурсійного туризму, утвердження його соціального
статусу. Йдеться, в першу чергу, про забезпечення змістовного відпочинку не
лише для громадян, але й для іноземців, створення привабливого туристичного
іміджу України на міжнародній арені.
Екскурсійний туризм є однією з форм раціонального використання
вільного часу, проведення змістовного дозвілля, задоволення пізнавальних
інтересів населення. Він став важливим засобом вивчення історії рідного краю,
залучення широких верств населення до пізнання історико-культурної
спадщини, яку залишили нам попередні покоління.
Можливості природного та культурно-історичного потенціалу України
важко переоцінити. Чорне і Азовське моря, Карпати, Придніпров'я, Поділля та
Волинь, майже 70 тисяч річок, серед яких Дніпро, Дністер, Дунай. Південний
Буг, Сіверський Донець, 8 національних природних парків, 4 біосферних
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заповідника, 15 державних природних заповідників, чисельні заказники,
дендропарки,

пам'ятки

садово-паркового

мистецтва

-

вагомі

складові

туристсько-рекреаційного потенціалу України.
Унікальний комплекс історичних, культурних та природних пам'яток,
багаті рекреаційні можливості, які має держава, її окремі регіони, приваблюють
дедалі більше туристів та екскурсантів [3, c.103].
Проте екскурсійна діяльність – це надзвичайно складна і проблемна сфера
сучасної туристської галузі України. Існують вагомі проблеми та недоліки
розвитку екскурсійної діяльності, які гальмують розвиток екскурсійного
туризму, як внутрішнього, так і в секторі в’їзного туризму.
Основною проблемою, звичайно, є те, що кількість туристів і в тому числі
екскурсантів, які відвідують нашу країну, в останні роки дещо зменшилась. В
15 разів порівняно з 2013 роком зменшилася кількість іноземних туристів, які
відвідали Україну у 2016 і 2017 роках.
За даними Державної служби статистики (Держстату), у 2017 році Україну
відвідали 15 159 іноземних туристів, в 2016-му – 17 070 осіб. Для порівняння, у
2013 році в Україну приїхали понад 232 тисячі іноземних гостей.
Нажаль, важко виділити серед загальної кількості іноземців, що прибули
до нашої країни з туристичною метою, саме ту частку яка стосується
екскурсійного туризму. Так, єдине доступне джерело статистичної туристичної
інформації

–

Адміністрація

Держприкордонслужби,

подає

статистичні

відомості про туристичні потоки, не розділяючи їх за видами туризму, що
своєю чергою, не дає можливості прослідкувати, яка частка екскурсантів серед
усіх туристів. Також ця служба враховує при обліку туристів одноденних
відвідувачів України, що прямують через територію України транзитом.
Серед найвагоміших причин, які спонукають до відвідування України,
іноземці називають: мальовничу природу (30%), архітектуру та культурноісторичні пам’ятки (30%). Але у сучасних умовах безліч старовинних
екскурсійних об’єктів використовують нераціонально, чимало пам’яток
архітектури пустують, ще більше потребують реставрації або проведення
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консерваційних робіт, відновлення навколишніх природних ландшафтів. В
Україні є приклади, коли реставрацію пам’яток архітектури здійснюють з
переплануванням дільниць, зміною історично сформованого простору. Ще
більше страждають при цьому пам’ятки, коли в їх об’ємно-просторову
структуру вводять нові споруди.
Однією із головних проблем є відсутність коштів на реконструкцію
пам’яток історії та архітектурного мистецтва, а залучення інвестицій
гальмується через неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни. Як
відомо, значна кількість населених пунктів України – Хотин, Межиріччя,
Ізяслав та інші, мають пам’ятки архітектури ХVІІ – ХVIII століття, для
відновлення яких необхідні значні капіталовкладення.
Також нормативна база, яка регулює надання екскурсійних послуг в
Україні, далека від досконалості. Так, Закон України «Про туризм» визначає
лише основні напрямки, а деталі прописуються в підзаконних актах. Фактично
в Законі визначені лише учасники відносин, що виникають при здійсненні
туристської діяльності, положення про договір на екскурсійне обслуговування
та вірогідна відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.
Додає оптимізму той факт, що інтерес екскурсантів до історії та історикокультурної спадщини все більше зростає. Великою популярністю користуються
туристично-екскурсійні маршрути: «Трипільські поселення України», «Грецькі
колонії Північного Причорномор'я», «Козацька Січ», «Фортеці й замки
України», «Монастирі України», «Гетьманські столиці», «Коліївщина» [6, c.34].
За останні роки надзвичайно важливу роботу у створенні нових
туристичних

маршрутів

проведено

Всеукраїнським

фондом

«Намисто

Славутича»: розроблені практично всі основні туристично-екскурсійні напрями
в Україні, видано десятки цікавих тематичних буклетів, встановлено ділові
стосунки між вченими, методистами екскурсійної справи, екскурсоводами та
краєзнавцями.

Створено

національну

систему

туристично-екскурсійних

маршрутів. Основні тематичні напрями туристично-екскурсійних маршрутів
«Намисто Славутича» охоплюють всю територію України, передбачають
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відвідання місць багатих на пам'ятки історії, культури, природи, а також
пов'язаних з життям і діяльністю видатних людей. Вони висвітлюють
найважливіші віхи життя українського народу, всебічно розкривають його
багатовікову історію, сприяють відновленню його духовності та історичної
пам'яті.
Але реалії сьогодення диктують необхідність створення системи нових
туристично-екскурсійних

маршрутів,

а

також

удосконалення

багатьох

існуючих, в першу чергу, в частині їх пізнавально-інформаційного змісту. Нові
маршрути повинні сприяти створенню позитивного туристичного іміджу в очах
іноземців, оскільки відомо, що найкращою рекламою є позитивне враження
гостей країни.
Певні недоліки існують і в розробці екскурсійної тематики. Дуже часто у
старі тексти, що позначені заідеологізованістю минулих часів, включаються
нові матеріали кардинально протилежного ідеологічного спрямування. А часом
зовсім різнопланові матеріали об'єднаються в одну тему, що невірно як з
методичного, так і політичного боку. Тому особливої уваги потребує підготовка
та перепідготовка працівників екскурсійної сфери, екскурсоводів. Постанова
Державного департаменту туризму «Про концептуальні засади організації
екскурсійної діяльності в Україні» передбачає введення чіткої системи
підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів, створення Методичного
центру при департаменті, центрів в усіх регіонах країни, налагодження
атестації кадрів.
Важливу роль у розвитку екскурсійного туризму повинні відігравати
інформаційні туристичні центри. Саме вони повинні стати осередками
спілкування методистів, екскурсоводів, краєзнавців, керівників туристських
груп, науковців, студентів галузевих і навчальних закладів, менеджерів
туристичних підприємств. Центри мають надавати туристам інформацію про
всю привабливість міст, містечок, селищ, окремих туристичних об'єктів, вести
культурно-просвітницьку діяльність [5, c.107].
Висновки. В Україні досі немає реєстру об’єктів культурної спадщини.
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Близько 9400 населених пунктів України мають понад 70 тисяч об’єктів
культурної спадщини, що потребують дослідження та взяття на облік.
Проте навіть при наявності такої ресурсної бази, на сьогоднішній день в
Україні існує безліч проблем, які гальмують, як розвиток екскурсійного
туризму зокрема, так і розвиток туризму в цілому. Серед них: недосконалість
нормативно-правової бази, незадовільний стан історико-культурних об’єктів,
які є привабливими для екскурсантів та при цьому потребують реставрації,
необхідність створення нових туристично-екскурсійних маршрутів та інші.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КЛАСИФІКАЦІЯ СИРІВ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ
В статті наведено сучасні вимоги та підходи до класифікації сирів,
систематизовано асортимент продукту різних країн, напрямки технологій
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формування

основних

споживчих,

товарних,

сенсорних

властивостей.

Доповнено та систематизовано технологічні параметри постановки сирного
зерна в технології низької та високої температури другого нагрівання.
Результатом дослідження запропоновано новий підхід до чинників впливу на
формування органолептичних властивостей та харчової цінності сирів.
Ключові слова: класифікація, сир, асортимент, споживчі, товарні, сенсорні
властивості, технологія, технологічна обробка, процеси.
Постановка проблеми. З урахуванням розширення в даний час

напрямків використання у виробництві сирів сировини немолочного
походження і створення у зв’язку з цим нових технологій в сироварінні
виникла необхідність упорядкувати асортимент продукції в сироробній
галузі, систематизувати асортиментний ряд національних сирів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою систематизації
різноманіття сирів одним з провідних вчених сироварильної галузі Корольовим
А.Н. було запропоновано технологічну й товарознавчу класифікації сирів.
Сири, подібні по основних споживчих, товарних, сенсорних властивостях, а
також з однаковими або близькими параметрами виробництва й технології були
об'єднані в окремі групи. Специфікація була модифікована згодом 3.X.
Діланяном, А.І. Чеботарьовим, І.Б. Гісіним, А.М. Ніколаєвим.
Діланяном З.X. запропонована нова класифікація, в основу якої
поставлений якісний склад мікрофлори, під впливом якої формується той або
інший вид сирий. По цій класифікації сири діляться на три класи: сичужні,
кисломолочні й перероблені.
Проби

уточнення

класифікації

сирів

з

метою

її

вдосконалення

розробляються у цей час різними вченими. Так, Гудковим А. В. зі співавторами
запропонована класифікація сирів, заснована на показниках, що роблять, на
думку авторів, що вирішує вплив на їхні органолептичні властивості й харчову
цінність: тип сировини; спосіб згортання молока; мікрофлора, що бере участь у
виробництві сиру; головні показники хімічного складу; принципові особливості
технології.
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Якщо перші класифікації сирів здійснювалися по основних споживчих,
товарних, сенсорних властивостях, а також з однаковими або близькими
параметрами виробництва й технології (А. Н. Корольов й ін.), то надалі при
класифікації сирів ураховувався хімічний склад (волога, жир – міжнародна
класифікація, А. В. Гудков й ін.), якісний склад мікрофлори (З. X. Діланян,
А. В. Гудков й ін.) і конкретні особливості технології (А. В. Гудков й ін.). Це ще
раз підтверджує теза, що "ідеальної" класифікації не існує. Усяка класифікація
має свої недоліки.
Мета статті. Метою статті є узагальнення нових підходів до чинників
впливу на формування органолептичних властивостей та харчової цінності
сирів.
Виклад основного матеріалу. Сучасна технологія сиру досить складна,
оскільки

базується

на

сукупності

механічних,

теплових,

біохімічних,

масообмінних та інших процесів, що пов’язані з хімічними, біологічними та
фізичними явищами. Для вивчення закономірностей перетворень складових
компонентів молока під час його технологічного оброблення, необхідно знати
основи неорганічної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, біохімії, фізики,
мікробіології [3]. У свою чергу, фундаментальні науки є теоретичним
підгрунттям для розуміння тої чи іншої технології, допомагають розуміти
сутність

технологічних процесів виробництва та методів дослідження

показників якості сиру. Підбір обладнання та механізацію виробничих процесів
здійснюють відповідно до основних технологічних процесів [2].
У

європейських

країнах

широко

розповсюджені

такі

сири,

як

емментальский, едамський, гауда, рокфор, чеддер, брі, горгонзола, камамбер.
Назва сиру може походити від назви міста, села, місцевості, де він вперше був
виготовлений, що можна відмітити, наприклад, для російських сирів –
ярославського, пошехонського, углицького, алтайського та ін.; українських
сирів – бердичівського, буковинського, звенигородського, українського,
капратського,

прикарпатського,

подільського,

славутича,

черкаського,

ямпільського та ін.; литовських – литовського, каунаського, рамбінасу,
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прибалтійського та ін.; білоруських – мінського, гродненського, білоруського
дієтичного та ін.; французьких – рокфору, камамберу, брі; італійських –
пармезана і горгонзоли; голандських – едамського і гауди; англійських – чеддара
і стилтона та ін. [6,7].
Деякі назви сирів походять від назв річок або озер – нямунас (Неман),
волзький, дністровський, нарочь, їх величини (ліліпут), форми (клинковий) або
кольору (блакитний, зелений, білий), а іноді й призначення (чайний,
закусочний, дорожний) або особливостей смаку (вершковий, пікантний,
гострий).
Кожна країна вирізняється національним асортиментом сирів. Так, для
Франції характерні м’які сири і, перш за все, сири з пікатним гострим смаком та
свіжі сири, виготовлені без визрівання, які складають більше половини усього
виробництва сирів. Десятки видів сирів виготовляють з козиного та овечого
молока. Кожний департамент Франції відрізняється асортиментом сирів з
місцевими назвами [8].
Італія – одна з небагатьох країн, де сир є доступним і традиційним для всіх
верств населення. Сир та ковток сухого вина – найрозповсюдженіший сніданок
простого італійця. Ще з часів Стародавнього Риму на сирних кухнях у
селянських господарствах виготовлялися сири, популярні в Італії і сьогодні.
Перш за все Італія є країною теркових сирів, які у всьому світі називають
італійськими. Виготовлені в Італії пармезан, сбрінц, пекоріно визнані у всьому
світі, серед яких перше місце посідає пармезан, оспіваний Боккаччо. Пармезан
визріває декілька років, а зберігатися може впродовж 20 років. Італійці
посипають ним хліб із маслом або застосовують як приправу до страв, особливо
до макаронних виробів.
Окрім того, італійці виготовляють десертний сир горгонзолу, який як і
рокфор пронизаний прошарками плісені. В Італії також виготовляють багато
сирів з овечого молока, з яких найвідомішим є пекаріно романо. Оригінальні
сири проволоне і качіокавалло відрізняються тягучою масою та різноманітною
формою. У Сицилії, наприклад, цим підкопченим сирам жовтого кольору
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здавна надавали форму дині, гарбуза, пляшки, голови бика, коня та інших
тварин.
Фермери Швейцарії подарували світу сир екстра-класу, який носить ім’я
однієї з долин. Це – сир емментальський, який був створений у XV ст. і є
родичем сиру швейцарського. За типом емментальського у Швейцарії
виготовляють сир меншого розміру під назвою грюйєр.
Голландія є батьківщиною едамського сиру та сиру гауда.
В Данії виготовляють датські камамбер та брі, датський чеддер та ін. З
датських сирів данбо подібний степовому, самсю – швейцарському, фюнбо –
костромському, мольбо – голландському, донаблю – рокфору, хаварти –
латвійському, мюцелла - італійській горгонзолі.
Англійські сири “молодші” за італійські та французькі, але вони успішно
конкурують з відомими сирами з прадавніх часів. Найвідоміші з них – сири
чеддер і стілтон. Останній має ніжне крихтке тісто, пронизане зеленими й
сірими прошарками плісені. Перед споживанням сир можна змочувати вином –
хересом, портвейном або мадерою. Не менш відомий англійський сир чешир,
або честер, який визріває з плісенню.
У Німеччині дуже популярні м’які сири зі слизистою кіркою: камамбер,
брі, едамський, емментальський, гарц с кмином.
Шведські

сиророби

розробили

технології

сиру

свесія

(подібний

російському), прест (з віскі), мюзеост (свіжий сир із сироватки та знежиреного
молока).
У Норвегії, нарівні з класичними, виготовляють і оригінальні місцеві сири,
наприклад, гаммеос, який за пікантністю подібний французькому рокфору,
італійській горонзолі або англійському стилтону. Гаммеост містить плісень і
зсередини, і зовні. На поверхні цього сиру культивують білу плісень, яка
вкриває його пухнастим шаром.
В Болгарії найбільш популярні бринза і качкавал. Ці сири, виготовлені з
овечого молока, цінуються на світовому ринку вище за масло вершкове.
В Австрії виготовляють сир терочний за типом пармезану – крупний,
твердий з пряним смаком, подібним до швейцарського, а також сир зі
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слизистою кіркою, як німецький, м’який, як французький камамбер, свіжі сири
без визрівання, як сир салямі, – солодкуваті, жирні, за формою батонів кобваси.
В асортименті сирів США можна знайти багато європейських видів, хоча
вони дещо змінилися та мають інші назви. Найпопулярнішим з них є сир
коттедж.
У ряді країн Азії та Африки асортимент промислово виготовлених сирів в
основному співпадає із сирами, характерними для європейських країн, які
раніше їх колонізували.
Індійці у більшості вегетаріанці, тому для них молочні продукти є
важливим джерелом тваринного білка. Народи Індії особливо відносяться до
корови, яка визнана священною твариною і яку ніколи не забивають на м’ясо. В
Індії виготовляють такі сири, як сурті, бандал і дакка. Це – свіжі сири, які також
піддають копченню.
Відповідно до загального стандарту А-6, який рекомендують для сиру,
Міжнародна організація ФАО/ВООЗ запропонувала наступне визначення
продукту «сир»: «Сир являє собою свіжий або визрівший продукт твердої або
напівтвердої консистенції, який отримують:
а) зсіданням окремо або у вигляді суміші молока, знежиреного молока,
частково знежиреного молока, вершків, підсирних вершків з маслянки під дією
сичужного або інших молокозсідальних ферментів і препаратів з подальшим
частковим видаленням молочної сироватки, яка утворюється через таке
зсідання;
б) із застосуванням технологій виробництва, які забезпечують зсідання
молока та (або) речовин, які є його похідними, з метою одержання готового
продукту, основні фізичні, хімічні та органолептичні характеристики якого
ідентичні характеристикам продукту» [1].
В основі класифікації мають бути наступні найвагоміші чинники впливу на
формування органолептичних властивостей та харчової цінності сирів:
- тип основної сировини;
- спосіб зсідання молока;
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- видовий склад мікрофлори;
- хімічний склад;
- принципові особливості технології [4].
По типу виробництва сири звичайно ділять на чотири групи: тверді
сичужні сири, розсольні сири, м'які сири, перероблені (плавленні) сири [8].
Сири першої групи можуть бути, у свою чергу, розділені по технологічних
ознаках на наступні п'ять підгруп.
1. Сири з високою температурою другого нагрівання: радянський,
швейцарський, швейцарський блоковий та ін.
2. Сири з низькою температурою другого нагрівання: голландський
круглий, голландський брусковий, костромський, ярославський, степовий,
естонський, буковинський та ін.
3. Сири з низькою температурою другого нагрівання з підвищеним рівнем
молочнокислого процесу: російський, чеддер та ін.
4. Сири з низькою температурою другого нагрівання, що дозрівають при
участі мікрофлори сирного слизу (напівтверді): латвійський, пікантний та ін.
5. Сири зниженої жирності: литовський, прибалтійський й ін [5].
Висновки і перспективи подальших досліджень. В наслідок розширення
напрямків

використання

у

виробництві

сирів

сировини

немолочного

походження і створення у зв’язку з цим нових ресурсоощадних технологій
виникла необхідність упорядкувати асортимент продукції в сировиробничій
галузі, систематизувати асортиментний ряд національних сирів. Оскільки
кожна країна відрізняється національним асортиментом сирів, то проблема
класифікації та вивчення їх асортименту є актуальною та потребує подальших
досліджень.
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ
АСПЕКТИ

УДК 342
Бичков М.М., к.філос.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ – НЕОБХІДНА
УМОВА ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У

статті

розглядаються

особливості

правової

культури

сучасного

українського суспільства, її місце в процесі побудови громадянського
суспільства; доводиться, що одним із ключових факторів цього процесу є
необхідність формування правової культури особистості; виявляються
причини буденного правового нігілізму і можливі шляхи подолання кризи
правової

культури

з

метою

самоорганізації

побудови

громадянського

суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, особистість, правова держава,
правова культура, правовий нігілізм, правосвідомість.
Для формування громадянського суспільства та становлення соціально
активної особистості не менш важливим є наявність правової культури.
Правова культура в українському суспільстві завжди була недостатньо
затребуваною. І сьогодні, як і раніше не є популярним дотримування права.
Можна стверджувати, що рівень суспільної правосвідомості, правової
діяльності, ступінь гарантованості прав і свобод громадян та рівень
індивідуальної свідомості, ступінь активності в здійсненні прав і свобод
знаходяться явно не у належному стані.
Формування правової культури особистості (так само як і суспільства в
цілому) є тривалим процесом. Підвищення правової культури як фактору
становлення і розвитку громадянського суспільства, самореалізації особистості
залежить від багатьох обставин. Але при цьому критерієм правової культури
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була і залишається правова свобода особистості. За словами Гегеля, свобода і
культура мають характер всезагальності і є абсолютними цінностями [1, с. 83].
Постановка

проблеми.

Проблема

формування

правової

культури

особистості (в дусі громадянського суспільства) завжди була актуальною,
особливо це стосується збереження самобутності. Але сьогодні цього
недостатньо – необхідно, щоб у особистості сформувалося усвідомлення
цінності власної культури, в тому числі через систему прав людини, бажання
відстоювати свої інтереси, інтереси своєї сім’ї, колективу, суспільства і
держави всіма законними способами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвітленням різних аспектів
формування правової культури особистості і її активності в процесі побудови
громадянського суспільства займалися такі вчені як М. Кельман, А. Колодій, В.
Нєрсєсянц, А. Олійник, О. Петришина, Л. Петручак, Н. Стєблєцова М. Цвік,
В.Четвернін та інші. Розробки цих вчених слугують основою для подальших
поглиблених досліджень даної проблематики.
Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей формування
правової культури особистості як необхідної умови побудови громадянського
суспільства в Україні.
Виклад

основного

матеріалу.

У

зв’язку

з

демократичними

перетвореннями в Україні, починаючи з набуття нею незалежності, поняття
«громадянське суспільство» стало використовуватися досить часто. Питання
теорії громадянського суспільства є предметом активного обговорення серед
юристів, політологів, філософів, соціологів, істориків.
Дослідники

визначають

сучасну

правову

культуру

як

культуру

розвиненого та ефективно функціонуючого громадянського суспільства і
правової держави. «За своєю сутністю і основною ідеєю вона являє собою
культуру визнання, захисту і здійснення прав і свобод людини і громадянина в
якості вищих цінностей. Сучасній правовій культурі притаманні такі якісні
характеристики, як визначальне значення прав і свобод людини і громадянина в
правовій організації суспільного і державного життя; утвердження в масовій
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правосвідомості почуття поваги до закону і правопорядку, ідей і цінностей
панування права; практична реалізація принципів конституціоналізму і
верховенства правового закону... правова активність громадян» [4, с. 273].
При цьому існує велика кількість підходів до розуміння сутності
громадянського суспільства. У своєму дослідженні ми зупинимося лише на
деяких з них. Загальновизнано, що громадянське суспільство являє собою
сукупність

моральних,

релігійних,

національно-економічних,

сімейних

відносин та інститутів, в яких задовольняються інтереси індивідів та їх груп.
При цьому, на наш погляд, суспільство має характеризуватися високим
ступенем розвитку соціальної спільності, високим рівнем зрілості правової
культури і правової захищеності. Це суспільство небайдужих, активних носіїв
правових і культурних цінностей, здатних органічно виробляти механізми
обмеження і контролю за діяльністю держави.
Іншими словами, громадянське суспільство – це суспільство повноправних
і вільних громадян, що володіє такими інститутами і рівнем політичної
культури, які дозволяють повноцінно реалізувати права людини, причому
«ступінь

цієї

повноцінності

прямо

пропорційна

стійкості

інститутів

громадянського суспільства і розвиненості громадянської політичної і правової
культури» [5, с. 96].
Можна зробити висновок, що рівень розвитку громадянського суспільства
визначається тією частиною активних громадян, що володіють розвиненою
політичною і правовою культурою, активістською правосвідомістю. Високий
рівень правової культури характеризує бажання громадянина брати участь у
правовій сфері суспільства, що, в свою чергу, свідчить про правову
цивілізованість самої держави, яка характеризується свободою, рівністю,
справедливістю, правовими цінностями, котрі сприймаються громадянами як
основні соціальні регулятори суспільного життя.
Досліджуючи питання про стан правової культури людини в сучасному
українському суспільстві, взявши за основу соціальний і правовий аспекти
даної проблеми, слід зазначити, що правова культура сьогодні, так само як і
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інші сфери життєдіяльності суспільства, переживає кризові стани і знаходиться
на досить низькому рівні, що, в свою чергу, тягне за собою негативні наслідки у
вигляді певних факторів, що гальмують процес формування правової держави,
а отже, і становлення самого громадянського суспільства.
Теперішній стан українського громадянського суспільства варіюється від
відвертого песимізму до стриманого оптимізму. І такий стан речей видається
нам досить обґрунтованим. Як показують історичні реалії, готовність громадян
захищати свої права і свободи, поважати права і свободи інших, брати участь у
громадських справах і організовуватися в цих цілях, притаманне також і
громадянам України.
За останні десятиліття в Україні сформувалися важливі передумови для
становлення і розвитку громадянського суспільства, формування значного
базису для зміцнення його інститутів. Такими передумовами стали як
економічні (закріплення різних форм власності, що сприяло формуванню та
зміцненню середнього класу), так і політичні (поділ влади, свобода слова,
політичний плюралізм) фактори. Свій вплив зробили зміни і в духовній
складовій – відсутність монополії однієї ідеології та світогляду, свобода совісті
і віросповідання. Однак елементи громадянського суспільства, як і раніше, є в
наявності лише формально, що, безсумнівно, є наслідком, з одного боку –
недостатньо розвиненої політичної і правової культури громадян (в тому числі
політичних лідерів) і суспільства в цілому, з іншого – впливом держави на
моделювання системи інститутів громадянського суспільства шляхом їх
регулювання і функціонування.
У суспільстві має визріти усвідомлення того, що громадянське суспільство
не може побудувати і сформувати держава, воно повинне виникати з ініціативи
«знизу» і добровільно, має формуватися, складатися, розвиватися самостійно.
Тому одним з найважливіших умов формування громадянського суспільства є
забезпечення всебічного розвитку і саморозвитку особистості, яка вільно
обирає свій життєвий шлях і яка володіє розвиненою правовою культурою і
активістською правосвідомістю.
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Зростання злочинності, зниження соціальної захищеності вимагають
активізації роботи з роз’яснення прав особистості, збільшення можливостей
щодо судового оскарження незаконних та необґрунтованих дій, відшкодування
шкоди, користування тими чи іншими громадянськими, політичними і
майновими правами.
Висока криміналізація суспільства, широке поширення корупції не тільки
тягнуть за собою масові порушення прав і свобод людини, але й негативно
позначаються на сприйнятті демократії як системи управління суспільством.
В ідеалі демократія є не що інше як постійна боротьба громадян за свої
права, за партнерську, відповідальну, чесну і ефективну державну владу. Тут
все залежить від громадянської активності людей, їх творчої та життєвої
енергії, рівня культури і освіти, моральності і правового мислення. Особливу
роль в цьому відношенні відіграє правова культура громадян України. Поки
вона не виросте до необхідного рівня, поки ідея прав і свобод людини не стане
моральною потребою, національною ідеєю, здатною об’єднати все суспільство,
– до тих пір процедури й інститути забезпечення прав і свобод людини не
будуть реалізовані на практиці.
Громадянське суспільство висуває на авансцену соціально активну
позицію особистості, її ініціативу і самодисципліну, самодіяльність і
підприємливість, певну міру вимогливості, насамперед, до самої себе. Це
передбачає сумлінне виконання людиною своїх громадянських обов’язків перед
сім’єю, колективом, суспільством в цілому. Така її поведінка пронизує всю
структуру суспільних відносин – економічних, соціальних, моральних і
особливо політичних. Відносно права мова йде, з одного боку, про
правосвідомість і політичну свідомість особистості, а з іншого – про її
правомірну поведінку.
Сьогодні особливої актуальності набувають проблеми формування
правової культури людини, яка є свого роду способом втілення належного в
право. Правосвідомість створює мотивацію правової поведінки, а правова
культура переводить її в реальну правову дійсність. Отже, правова культура
може виступати тією загальнозначущою основою, яка об’єднає суспільство на
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шляху підвищення ефективності функціонування інститутів громадянського
суспільства в період його становлення.
Зазвичай в структурі правової культури виділяють такі основні елементи:
-

право як систему норм, що виражають втілену в закон державну волю;

-

правовідносини як систему суспільних відносин, учасники яких володіють
взаємними правами і обов’язками;

-

правосвідомість як систему духового відображення всієї правової
дійсності;

-

правові установи як систему державних органів і громадських організацій,
що забезпечують правовий контроль, реалізацію права;

-

правова поведінка, рівень розвитку правової діяльності [2, с. 42-43].
Ступінь розвиненості правової культури в тому чи іншому конкретному

співтоваристві обумовлюється узгодженістю її елементів, масштабом, глибиною
юридичної освіти, правового виховання, якістю професійної підготовки юристів,
рівнем досконалості юридичної науки, правового мислення. Все це свідчить про
те, що правова культура являє собою не просто сукупність правових і неправових
інститутів, але й особливий їх якісний стан. Саме цим характеризується рівень
розвиненості та ефективність всієї правової системи.
Така позиція цілком обґрунтована, оскільки розвиток особистості в процесі
формування її правових цінностей та їх засвоєння, безсумнівно, є формою
існування правової культури. На нашу думку, правова культура характеризує
якісний стан особистості. Важливим є зв’язок правової культури і моральності
членів суспільства, без чого правова культура просто не може існувати.
В якості індикаторів розвиненості правової культури є типовими такі
загальнолюдські
фундаментальні
соціальних

цінності,

як

свобода,

правостворювальні

взаємин

в

рівність,

принципи

громадянському

справедливість.

виступають

суспільстві.

регуляторами

Згідно

І. Канту,

громадянський правовий стан ґрунтується на наступних принципах:
1.

на свободі кожного члена суспільства як людини;

2.

на рівності його ж з кожним іншим як підданим;

3.

на самостійності кожного члена суспільства як громадянина [3, с. 79].
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Ці

Ці принципи є актуальними й сьогодні для розбудови громадянського
суспільства в Україні. Соціальні зміни, що відбуваються в нашій державі,
висувають нові вимоги до особистості.
В сучасних умовах важливо забезпечити суспільству повну свободу для
самовираження, самореалізації кожного його члена. При цьому держава
покликана лише встановлювати законні рамки суспільного розвитку. Так,
B.C. Нерсесянц відзначав, що: «Сучасне громадянське суспільство – це
правове, ліберально-демократичне відкрите суспільство, основним суб’єктом
якого є вільний індивід, який реалізує свої інтереси в рамках єдиного для всіх
закону і правопорядку» [4, с. 284].
Різноманітні форми самоорганізації громадян мають в собі величезні
резерви

соціального,

економічного

і

культурного

розвитку

України.

Громадянське суспільство виростає з почуття соціальної відповідальності:
прагнення громадянина самостійно або у співпраці з іншими громадянами
брати на себе вирішення своїх і спільних проблем. Соціально-політичний
прогрес в Україні неможливий без відповідального громадянського суспільства,
яке вміє критикувати і контролювати владу, що змушує працювати
її в інтересах людей. Держава повинна не «керувати» добровільними
об’єднаннями громадян, а підтримувати їх, розширюючи можливості їх участі в
державних справах. Розвиток громадянськості передбачає вимогу звітності про
діяльність керівників усіх рівнів, що виховує правителів і запобігає
розбещенню влади.
Аналіз змісту правової культури дозволяє нам визначити модель
правокультурної особистості. Дана модель передбачає:
-

ставлення особистості до права, до інших правових явищ, усвідомлення
соціальної значущості права і правопорядку, визнання шанобливого
ставлення до прав іншої людини;

-

фактичну правову і правозначиму поведінку особистості, звичку до
правомірної поведінки;

-

цивільно-правову активність.
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Складність формування правової культури особистості в пострадянській
Україні пов’язана також з тим, що цей процес проходить в непростій
обстановці політичних, економічних і фінансових криз, в умовах соціальної
нестабільності у суспільстві. Перехід до ринкової економіки призвів не тільки
до руйнування старих економічних структур, але і до втрати звичних цінностей.
Докорінні зміни в економічному житті суспільства стимулювали бурхливий
процес законотворчості, який не відрізняється досконалістю законодавчої
техніки, що, безсумнівно, призвело до зниження ефективності прийнятих
законів,

незважаючи

на

всю

очевидність

необхідності

їх

прийняття.

Нестабільність державно-правової політики також не сприяє зміцненню і
розвитку правової культури.
В умовах утвердження нових правових інститутів, що відповідають
критеріям правової держави і міжнародним стандартам захисту прав і свобод
громадянина, проявилися нові проблеми формування правової культури
особистості. Існуюча довгий час декларативність таких загальнолюдських і
демократичних цінностей, як свобода, рівність, справедливість, права людини,
недоторканість особи, рівність людей перед законом, справедливість судового
розгляду привела до поширення в суспільній свідомості стійкої невіри в
можливість реального втілення основоположних демократичних принципів.
Руйнування традиційної системи соціального захисту, корумпованість
державних структур, недосконалість системи політичного представництва,
зростання злочинності – все це призвело до того, що у значної частини
громадян України відсутня усвідомлена мотивація до дотримання закону. Все
це не могло не сприяти зародженню недовіри до правових інститутів,
порушення правових норм, правового нігілізму, який став перешкодою на
шляху формування громадянського суспільства і не тільки в силу заперечення
значущості права і держави.
Правовий нігілізм – це «нездатність... зрозуміти сенс правової свободи,
усвідомити смисл прав і свобод особистості, юридична некомпетентність»
[6 с. 141]. Наявність правового нігілізму як раз і свідчить про нерозвиненість
221

людської гідності, про відсутність вміння відстоювати свої права та інтереси
легітимним шляхом.
Все частіше рішуча незгода та антагоністичні настрої по відношенню до
існуючої політико-правової дійсності вносять політичний підтекст у правову
культуру.
Подолання правового нігілізму – процес тривалий і складний, що
призводить до зміни об’єктивних факторів життя суспільства і спрямований на
створення оновленого соціально-правового середовища. В системі заходів
подолання правового нігілізму пріоритетного значення набуває юридична
політика держави. Необхідне зміцнення масової правосвідомості, створення
передумов, спрямованих на те, щоб народ розумів, знав і цінував свої закони,
щоб він добровільно дотримувався своїх обов’язків і заборон, лояльно
користувався своїми повноваженнями.
Реформи пострадянського періоду, що були спрямовані на якісну зміну
прав і свобод людини і громадянина, не привели до істотних змін
правосвідомості, оскільки населення виявилося неготовим прийняти їх в повній
мірі, а держава так і не зуміла переконливо довести, що дотримання законів і
повага до права – невід’ємний постулат будь-якого суспільства, яке стало на
шлях демократії і побудови громадянського суспільства.
В Україні склалася ситуація, коли ігнорування юридичних норм, самої
Конституції стало звичкою. Підміна законності політичною, ідеологічною або
прагматичною доцільністю, виходи різних офіційних посадових осіб і органів,
громадських груп і сил на неправове поле діяльності, прагнення реалізувати
свої інтереси поза рамками Конституції або у «розрідженому правовому
просторі», – все це створює сприятливий ґрунт, який ускладнює формування
шанобливого ставлення людини до права та трансформацію українського
суспільства у цивілізоване, передове, громадянське, що має соціальну
спрямованість.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, побудова
громадянського суспільства безпосередньо залежить від факторів, які сприяють
становленню правової культури, і цей зв’язок носить взаємний характер.
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Спираючись на право як на частину правової культури і в цілому на культурні
традиції, можна подолати правові нігілістичні тенденції в українському
суспільстві, що дозволить, нарешті, вийти з соціокультурної кризи і сформувати
інститути громадянського суспільства. З іншого боку, необхідно розуміти, що
зміна ставлення суспільства та індивідів до права, сформованого протягом всієї
історії української держави, – це непросте завдання, для досягнення якого,
можливо, буде потрібне напруження зусиль декількох поколінь, але без цього
сформувати повноцінне громадянське суспільство є неможливим.
Важливо відзначити, що підвищити рівень правової культури громадян
неможливо без комплексних заходів з боку держави, без створення умов, при
яких кожна людина зможе реалізувати свої права і свободи. Крім того, кожний
громадянин повинен усвідомити необхідність підвищення своєї правової
культури для участі в соціально-економічному, політичному житті держави, що
в сукупності дозволить досягти розвиненого громадянського суспільства
демократичної держави.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ І СПОРТОМ НА
РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ЇХ ОСОБИСТІСТЬ
Сучасні студенти повинні вивчати, аналізувати чималий обсяг інформації та
нових знань, що передбачено навчальними планами, вирішувати низку проблем,
що постають перед ними, та вміти добре адаптуватися до різних життєвих
ситуацій, тому постає питання, що допоможе молодій людині у цих завданнях.
Внаслідок багатьох досліджень та опитувань вчені виявили, що спорт є
основним чинником продуктивності розумової та фізичної діяльності людини.
Завдяки аналізу літературних джерел ми виявили, що систематичне заняття
фізичними вправами здійснює в цілому неабиякий позитивний вплив на
особистість студента. Тому у сучасному світі заняття спортом мають
стати невід'ємною частиною майбутнього фахівця.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, студенти.
Постановка проблеми. Важливою складовою підготовки молоді до
майбутньої професійної діяльності є формування її соціальної активності в
гармонії з фізичним розвитком на засадах пріоритету здоров’я та визнання
цінностей фізичної культури. Тому сучасні підходи прилучення молоді до
цінностей фізичної культури розглядаються як один з перспективних напрямів
модернізації системи освіти у навчальних закладах. Це пов’язано з
необхідністю вдосконалення змісту занять з фізичного виховання, сучасних
підходів виховання у студентів фізичної культури, на пріоритетність, здорового
і спортивного стилю життєдіяльності майбутніх фахівців виробництва, науки,
культури [8]. Отже, визначення сучасних підходів прилучення молоді до
цінностей фізичної культури в процесі фізичного виховання є актуальною
проблемою навчальних закладів
У наш час не можна знайти жодної сфери людської діяльності, не
пов'язаної з фізичною культурою, оскільки фізична культура і спорт –
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загальновизнані матеріальні і духовні цінності суспільства в цілому і кожної
людини окремо [3].
Історичні засади фізичної культури складалися передусім під впливом
практичних

потреб

суспільства

в

повноцінній

фізичній

підготовці

підростаючого покоління і дорослого населення. В той же час у міру
становлення системи освіти і виховання, фізична культура ставала базовим
чинником формування рухових умінь і навичок. На даний момент у сфері
фізичного виховання стає актуальним питання, щодо пошуків нових підходів до
занять.
Мета: визначити вплив занять фізичним вихованням і спортом на
розумову діяльність студентів та їх особистість.
Результати дослідження. Досліджуючи проблему сучасних підходів
прилучення студентів до цінностей фізичної культури, необхідно зазначити, що
у теорії фізичного виховання вже давно сформувалася думка про необхідність
розробки проблем внутрішньої мотивації студентів до фізичної культури. Це
пов’язано з низьким рівнем фізичного виховання, яке корелює з негативною її
мотивацією або недостатньою ефективністю, а суб’єктивні запити на окремі
види спорту в деяких випадках суперечать біологічним і соціальним завданням
індивідуального фізичного вдосконалення. Тому формування мотивів в
усвідомленому

використанні

засобів

фізичної

культури

є

важливим

педагогічним завданням для прилучення студентської молоді до цінностей
фізичної культури [4]. При аналізі літературних джерел були виокремленні такі
мотиви фізичного виховання студентів:
- повинності, пов'язаний з необхідністю відвідувати заняття з фізичного
виховання, виконувати вимоги навчальної програми;
- фізичного вдосконалення, пов’язаного з прагненням прискорити темп
власного розвитку, досягнути визнання, пошану;
- суперництва, який характеризує прагнення виділитися, самоутвердитися
у своєму середовищі, домогтися авторитету, підняти свій престиж, бути
першим, досягти якомога більшого;
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- спортивний, який визначає прагнення досягнути яких-небудь значних
результатів;
- процесуальний, при якому увага зосереджена не на результаті діяльності,
а на самому процесі занять;
- ігровим, що є засобом розваги, нервової розрядки, відпочинку [9].
Доцільно впроваджувати в навчальний процес комплекс загальної фізичної
підготовки способом кругового тренування. На заняттях фізичною культурою
учні не лише навчаються техніці виконання вправ, але і набувають навички
організатора. З цією метою рекомендується учням самостійно готувати огляд
спортивних новин за тиждень в місті, країні, світі та випускати інформаційний
бюлетень «Новини спорту», розробляти комплекси загальних розвиваючих
вправ для розминки, вибудовувати індивідуальну траєкторію навчання [6].
У студентів та учнів на заняттях з фізичного культури виховуються ті
якості, які характеризують їх відношення до справи: цілеспрямованість,
працьовитість, сумлінність, наполегливість, самостійність, винахідливість.
Також розвиваються і обов'язкові специфічні вольові якості: рішучість і
сміливість, витримка і самовладання, наполегливість і завзятість, які потрібні їм
в майбутній трудовій діяльності і сприяють кар'єрному зростанню [3].
Вивченню впливу фізичних навантажень на розумову працездатність
присвячено достатню кількість робіт, в яких робиться висновок, що розумова
працездатність суттєво залежить від рухової активності індивіда. Серед вчених,
що досліджували дану тему, можна згадати наступних: Ригас Т.Є. і Гуменний
В.С. [1], Ольховнікова А.В. і Куракіна О.М [4], Хавруняк І.В., Музика В.І. [10]
та інші.
В роботі ми розглянемо як саме впливають фізичні навантаження на
розумову та творчу діяльність студентів, а також які якості вони розвивають у
майбутніх працівників.
З початком навчання значно зростає обсяг розумової праці й водночас
відчутно обмежується рухова активність студентів, зменшується час їх
перебування на свіжому повітрі. При цьому прискорення темпів життя,
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ущільнення добового режиму, зростання потоку інформації, нераціональне
харчування, шкідливі звички, пасивні форми відпочинку і інші негативні
впливи створюють особливу психоемоційну напруженість у студентів. При
всьому тому, з кожним роком знижується об’єм рухової активності молоді, що
негативно впливає на стан здоров’я, знижує показники фізичного розвитку,
несприятливо позначається на розумовій працездатності, а у майбутньому на
професійно-прикладній підготовці . Тому заняття спортом сьогодні стають не
тільки необхідною умовою всебічного розвитку особистості, а й дійовим
фактором підвищення розумової та фізичної діяльності [7].
Недостатня кількість фізичних навантажень, або їх надмірне виконання
можуть негативно впливати на розумову діяльність молодої людини, в той час
як систематичне заняття фізичними вправами підвищує концентрацію,
лабільність і динамічність нервових процесів, що зумовлює ефективний вплив
на розумову діяльність.
Розглянемо як саме впливають заняття спортом на розумову на фізичну
діяльність студентів. В процесі досліджень вченими було з'ясовано, що фізичні
навантаження здійснюють неабиякий вплив на увагу та пам'ять, що
надзвичайно важливо для тих хто має за короткий час опрацювати значну
кількість матеріалу. Студентська молодь в процесі навчання повинна мати
здатність до концентрації і перемикання уваги, переробки значних об’ємів
інформації, уміти швидко і адекватно реагувати на зміни різних ситуацій, мати
достатню стійкість до психоемоційних стресів, гіпокінезії і негативного впливу
зовнішнього середовища. Варто зазначити, що рівень довільної уваги значно
покращується відразу після застосування фізичних вправ, також значно
покращується і рівень оперативної пам'яті при чому рівень та ступінь фізичного
навантаження

не має значення, рівень короткочасної

зорової пам'яті

покращується у відношенні до об'єму інформації, що відтворюється, а рівень
короткострокової слухової пам'яті залежить від характеру навантажень, що
застосовуються [5].
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Займаючись фізичною культурою чи спортом, молодь вдосконалюється
всебічно. В студентів розвиваються такі якості як цілеспрямованість,
наполегливість,

витривалість,

рішучість,

сміливість,

самостійність

та

ініціативність. Варто зазначити, що позитивно впливають на особистість
групові ігри як волейбол, футбол, адже вони розвивають вміння в людей
працювати в команді.
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 розумову та трудову діяльність, етичні і інтелектуальні якості [1].
Також можна виокремити наступні напрямки впливу занять спортом на
працездатність сучасних здобувачів вищої освіти:
- розвиток спостережливості, оскільки спортивна діяльність вимагає
зосередження уваги на умовах, які супроводжують рух, а також швидкого
переключення уваги на різного роду подразники;
- розвиток швидкості орієнтації, так як більшість видів спорту виробляють
здатність до адекватної зміни поведінки в залежності від умов, які виникли;
- розвиток мислення, оскільки спортивна діяльність є творчою, в
процесі тренувань треба аналізувати причини успіхів та невдач своїх досягнень,
правильно оцінити ситуацію, що виникла, вести пошук шляхів раціонального
вирішення рухових задач;
- розвиток витривалості, адже аби досягти бажаного результату люди, що
займаються спортом мають багато та плідно працювати, те саме можна
спостерігати і в інтелектуальній діяльності, адже для вирішень деяких задач
теж потрібно приділити багато часу та енергії [2].
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За даними соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг”,
станом на 2017 рік, ті люди, що регулярно займаються спортом є
найпродуктивнішими, показують кращі показники розумової та творчої
діяльності під час навчального процесу та на роботі [6].
У своїх працях Ригас Т.Є., Гуменний В.С. [1] описують залежність
продуктивності розумової праці від фізичних навантажень так: ефективність
розумової діяльності в умовах низької фізичної активності вже на другу добу
знижується на 50%. Від усіх органів та систем, особливо від м’язів і всього
опорно-рухового апарату в кору головного мозку надходить безліч імпульсів,
значення яких винятково значуще для забезпечення процесів мислення і стійкої
аналітичної діяльності. Рух, будь-яка м’язова напруга – необхідна умова для
успішної, плідної, і головне тривалої роботи [1].
Висновок. Отже, можна зробити висновок, що систематичне заняття
фізичними вправами здійснює в цілому неабиякий позитивний вплив на
особистість студента. Тому у сучасному світі заняття спортом мають стати
невід'ємною частиною майбутнього фахівця.
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Гуренко О.А.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ З
МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ФІЗИЧНОГО СТАНУ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних питань щодо можливості
удосконалення навчального процесу, зокрема фізичного виховання студентської
молоді, які на практиці проявляються покращенням фізичного стану
студентів.

Проаналізовано

основні

напрямки

впровадження

новітніх

педагогічних технологій у систему фізичного виховання студентів ЗВО з
метою покращення їх фізичного стану.
Ключові слова: освітні технології, фізичне виховання, фізична культура,
студенти.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. У практиці фізичного виховання студентів достатньо
230

широкої популярності набули різні інноваційні педагогічні технології: ігрові,
технології навчання руховій діяльності, технології олімпійської освіти, суб’єктсуб’єктної взаємодії, рейтингового оцінювання, самостійних занять фізичними
вправами, технології орієнтування студента на здоровий спосіб життя, сучасні
фізкультурно-оздоровчі технології та ін [6].
Одним із важливих завдань сучасного суспільства вважається виховання
фізично здорової, соціально активної, всебічно розвиненої молоді.
Провідні фахівці в галузі фізичного виховання та спорту вважають, що
існуюча система фізичного виховання потребує корекції, оскільки не вирішує в
повному обсязі проблему фізичного вдосконалення студентської молоді в
умовах оновлення суспільства в Україні [4].
Мета статті полягає у вивченні і узагальненні представлених у
спеціальній науковій літературі відомостей щодо модернізації процесу
фізичного виховання студентів ЗВО, які сприяють покращенню їх фізичного
стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та виклад основного матеріалу.
Дослідження

фахівців

доводять,

що

збільшення

обсягу

навчального

навантаження ЗВО призводить до гіподинамії студентів, що є причиною
захворювання у них різних систем організму. Протидією негативним наслідкам
обмеження рухового режиму молоді є фізична культура і спорт, які є
важливими чинниками збереження і зміцнення здоров’я, всебічного розвитку,
покращення працездатності, якісного складання контрольних нормативів,
зниження втомлюваності, підвищення опору організму різним захворюванням
за період навчання у вищих навчальних закладах [2].
Відомо,

що

впровадження

новітніх

педагогічних

технологій,

що

використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити різні проблеми
особистісно зорієнтованого навчання, формування індивідуальної освітньої
перспективи майбутніх спеціалістів [9]. Щоб фізичне виховання стало діючим
методом зміцнення здоров’я й підвищення рівня фізичної підготовленості
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студентів,

основними

принципами

повинні

стати

його

регулярність,

мотиваційний фон та гнучка варіативність, що відображає специфіку
навчальної роботи студентів [3].
Про необхідність удосконалення й модернізації сучасної системи
фізичного виховання і впровадження спортивно-орієнтованих технологій
навчання свідчать дослідження В.А. Хорякова та Л.І. Безуглої, які доводять, що
модульне навчання студентів – це важливий чинник входження української
системи освіти до спільного європейського освітнього простору, який створює
сприятливі умови для засвоєння програмового матеріалу [5, 7].
Серед методів активізації навчального процесу виділено так званий «метод
проектів», робота за яким передбачає розкриття певного завдання чи
розв’язання проблеми. У проектній технології фізичне виховання повинно
забезпечуватися

сучасними

науковими

досягненнями,

методичним

обслуговуванням, тестами для перевірки якості навчання. Проектування
проявляється в таких формі зовнішньої, внутрішньої та інформаційно-знакової
діяльність.
Сьогодні у фізичній культурі сформовано базовий підхід до реалізації мети
галузі – оздоровча спрямованість фізкультурної діяльності. В системі
виховання підростаючого покоління значне місце повинні займати нові підходи
до створення більш досконалої системи фізичного виховання, головними
завданнями якої є пошук адекватних і об’єктивних методичних прийомів,
залучення сучасних методів удосконалення фізичної підготовки та зміцнення
здоров’я школярів та молоді. Для вирішення цієї проблеми використовуються
сучасні фізкультурно-оздоровчі технології [8].
На сучасному етапі стрімкого розвитку фітнесіндустрії виникає число
нових видів відповідних занять. Нові фітнес-програми стають більш
популярними серед прихильників здорового способу життя [2].
Принципово важливим є впровадження нововведень та здійснення
інноваційних процесів у фізичному вихованні студентської молоді. Основою
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для яких є створення на навчальних заняттях умов, що базуються на
запровадженні освітніх інновацій і сприяють активізації діяльності студентів до
рухової активності; оволодіння студентами методологією і технологією
інноваційних впроваджень, що базуються на етно-регіональних особливостях
місця проживання, навчання;

формування особистості студента, яка здатна

засвоювати і творчо втілювати у повсякденне життя засоби і методи фізичного
виховання для гармонійності та досконалості організму [8].
У дослідженнях щодо вивчення чинників, які впливають на ефективність
фізичного виховання у ЗВО, показано ставлення студентів до фізичного
виховання,

орієнтацію

студентів

на

досягнення

соціально-значущих

результатів, в яких проявляються їх сили і здібності; визначено позицію
особистості стосовно процесу і результатів діяльності, зокрема, потреби
пізнання – одній з головних людських потреб. Водночас фізична культура,
будучи однією з частин загальної культури, визначає поведінку людини в
навчанні, в спілкуванні, сприяє вирішенню виховних, оздоровчих і соціальноекономічних завдань [3].
Аналіз сучасної методики фізичного виховання у ЗВО доводить її
недосконалість. Так, негативний вплив має пріоритет нормативного підходу,
коли навчальний процес і діяльність кафедр спрямовані не на особистість
студента, а на суто зовнішні показники, які характеризуються контрольними
тестовими нормативами чергової навчальної програми. Дана обставина вимагає
примусового пристосування особистості студента під оцінювання його рухових
можливостей усередненими нормативами, що явно суперечить ідеї свободи
особистості і зовсім не сприяє залученню студентів до активних занять різними
формами фізичної культури [1].
Вченими

встановлено,

що

технологія

управління

формуванням

спрямованості прагнення та інтересу особистості студента до занять фізичною
культурою представляє собою систему спільної діяльності студентів і
викладача, що базується на діагностуванні, проектуванні, організації і контролі
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та корекції освітнього процесу з метою досягнення конкретного результату в
поліпшенні рівня рухової підготовленості при забезпеченні комфортних умов.
Заслуговує на увагу і той факт, що впровадження інноваційних технологій
фізичного виховання досі не набули поширення. Особистісно-орієнтоване
навчання у фізичному вихованні передбачає особисту орієнтацію студентів у
виборі засобів, методів, тобто створення для кожного студента оптимальних
умов для гармонійного розвитку, інтелектуальної, духовної і рухової сфер
діяльності [5].
Висновки. Отже, інноваційні впровадження в навчальний процес у
особистісно-орієнтованому навчанні з фізичного виховання мають свою
технологію, що передбачає встановлення мотивів, а також усвідомлення цілей і
завдань навчання; знання студентами способів досягнення поставлених цілей;
опанування базової освіти, систематичне обґрунтоване виявлення динаміки
процесу навчання і рівня засвоєних знань, умінь і навичок. Характер яких
визначається багатьма чинниками: етнічними і культурними традиціями,
природною ємністю території, специфічною спільною діяльністю, тому
модернізація фізичного виховання з використання інноваційних технологій для
зміцнення здоров’я студентів повинна здійснюватися на основі інтегрального
підходу, який обумовлює реалізацію студента у навчальній, соціальній,
професійній та суспільній діяльності.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІГРАЦІЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У даній статті розглянуто проблему міграції молоді як важливу складову
соціально-економічного розвитку держави. Визначено основні чинники, що
впливають на міграційні настрої серед молоді України в умовах посилення
євроінтеграційних процесів, проаналізовано позитивні і негативні наслідки
міграції молоді за кордон.
Ключові слова: міграція, молодь, міграція молоді, причини міграції, наслідки
міграції молоді.
Постановка

проблеми.

Сучасний

етап

світового

розвитку

характеризується якісною зміною можливостей та умов задоволення попиту на
працю, що в умовах інтернаціоналізації трудоресурсної сфери призводить до
посилення конкуренції за людські ресурси. Відповідно зростає важливість
аналізу аспектів формування і розвитку міжнародного ринку праці, серед яких
особливе місце належить молодіжному сегменту останнього як визначальному
компоненту формування людського потенціалу та перспективного розвитку
світової економіки.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питанням

розвитку

міжнародного ринку праці присвячено праці зарубіжних вчених Р. Білсбороу,
Х. Кларка, М. Піоре, А. Порта, О. Старка, М. Тодаро, Дж. Харіса та ін., а також
вітчизняних науковців Л. Михайлової, І. Бузько, Л. Лісогор, І. Миценка,
С. Пирожкова, А. Поручника, М. Флейчук та ін. Разом з тим, особливості
сучасного етапу світогосподарського розвитку зумовлюють необхідність
поглибленого дослідження молодіжного сегменту міжнародного ринку праці як
складової світової економічної системи, що зумовлює необхідність проведення
подальших досліджень у напрямку визначення проявів конкуренції за людський
потенціал у світовій економіці.
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Мета

статті

є

визначення

міжнародного ринку праці

особливостей

молодіжного

сегменту

та узагальненні економічних чинників, що

впливають на його рівновагу.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна міграція населення в умовах
розширення міжнародних економічних відносин займає усе більш значне місце
в розвитку суспільства. Інтернаціоналізація економік з одного боку і
нерівномірність розвитку країн – з іншого призвели до того, що трудова
міграція набула безпрецедентного соціально-економічного й політичного
значення в сучасному світі [1].
Загалом міжнародна міграція являє собою переміщення населення з однієї
країни в іншу з метою зміни місця проживання, здобуття освіти, пошуку
роботи, нових сфер реалізації своїх здібностей і кращих умов життя. Як
правило, вона здійснюється під впливом економічних, соціальних, культурних,
політичних, екологічних факторів (таблиця 1) [2].
Таблиця 1 – Фактори, що впливають на міграційні процеси
Економічні
Соціальні
Культурні
Політичні
Екологічні

-різниця у оплаті праці;
-кращий рівень життя в інших країнах;
-конфлікти в сім'ї та на роботі;
-бажання об'єднатися з сім’єю;
-шлюбні відносини.
-бажання подорожувати;
-освіта за кордоном.
-політична нестабільність;
-військово-політична ситуація в країні;
-невдоволення політикою уряду.
-стихійні лиха;
-необхідність зміни клімату у зв’язку зі станом здоров'я.

Сьогодні за кордоном проживає більше 7 мільйонів українців [3]. Все
більшої популярності набуває міжнародна міграція серед молоді. Зокрема, за
офіційними статистичними даними, більшість трудових мігрантів з України –
це особи віком 20–34 роки. При цьому, як зазначають у Державній службі
статистики, через масштабну трудову міграцію, передусім серед молоді, частка
осіб з вищою освітою серед населення у віці 25–35 років у країні постійно
зменшується. Так за

результатами опитування, проведеного Соціологічною
237

групою «Рейтинг» у вересні 2017 року було визначено, що 35% респондентів
хотіли б поїхати за кордон на постійне місце проживання. У порівнянні із
минулим роком кількість тих, хто хотів би змінити місце проживання на іншу
країну незначно зросла (з 30% до 35%). Досить цікавим є те, що саме молоді
люди виявили більше бажання покинути країну, адже саме серед молоді (18-35
років) кількість тих, хто має бажання переїхати на постійне місце проживання
за кордон – 54%. Натомість серед старшого покоління таких лише 19% [4].
На нашу думку, це зумовлено рядом причин: бажання отримати освіту за
кордоном, а також можливість подальшого працевлаштування за фахом; часто
молоді люди стикаються з проблемою працевлаштування та самореалізації у
вибраній сфері, тому вони шукають кращого за кордоном; молодь є
мобільнішою частиною населення, вона схильна до різких змін та вміє швидко
пристосовуватися до нових умов життя.
В результатах вище згаданого дослідженнях, серед причин, які спонукають
респондентів думати про еміграцію найчастіше називались: надія отримати
кращі умови для життя (64%), бажання забезпечити краще майбутнє для дітей 34%, відсутність достойної роботи в Україні – 23%, бажання отримати кращу
освіту – 12%. Молодь дещо частіше за інших називає причинами бажання
емігрувати відсутність роботи та можливості для самореалізації, найстарші –
відчуття небезпеки та кращу медицину [4].
Процеси

міграції

талановитої

молоді

та

фахівців

практично

неконтрольовані. Безвізовий режим студенти розглядають як можливість виїзду
до Європи для пошуку роботи. Спочатку поїхати на кілька місяців, знайти собі
місце, повернутися та оформити дозвіл на працевлаштування. На жаль, в
Україні немає жодної програми, яка б дозволила студентові за державний кошт
поїхати вчитися за кордон, а потім він мав би зобов’язання повернутися
працювати до України.. Так, сьогодні на навчанні у Польщі майже 35 тис
українців. Як бачимо ситуація, що складається на сьогоднішній день із
еміграцією талановитої, активної молоді з України потребує негайного
державного врегулювання [5].
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Масова міграція української молоді за кордон може бути, як позитивним,
так і негативним явищем (таблиця 2).

Соціальні
наслідки

Економічні наслідки

Таблиця 2 – Позитивні та негативні наслідки міграції молоді за кордон
Позитивні
додаткове спрямування в
економіку
України
значних
фінансових потоків;
зниження напруження на
українському ринку праці та
зменшення зареєстрованого й
прихованого безробіття;
розширення можливостей
зайнятості
для
економічно
активного населення України;
повернення з-за кордону
молоді, що перейняла іноземний
досвід.
підвищення благополуччя
сімей мігрантів;
покращення рівня життя.

Негативні
зменшення
можливостей
національного розвитку;
відтік кращої, ініціативнішої і часто
високоосвіченої молоді за кордон;
втрата кваліфікованої робочої сили;
зменшення надходжень до бюджету
внаслідок скорочення числа потенційних
платників податків.

руйнація молодих українських сімей;
погіршення демографічної ситуації в
Україні

Зовнішня міграція молоді може бути позитивна у тому випадку коли
молодь виїжджає за кордон, отримує там хорошу європейську освіту, досвід
життя та досвід роботи, а потім повертається в Україну. Таким чином ці люди
привозять у нашу країну справді потрібний європейський досвід та освіту, що
працює на користь нашої держави.
Негативні наслідки настають тоді, коли молодь не повертається з-за
кордону. Таким чином відбувається вимивання освіченої, мобільної та активної
молоді. Тобто з країни їдуть справді прогресивні люди, які в майбутньому
розраховують лише на себе.
Іще одним негативним наслідком є погіршення демографічної ситуації в
країні. Чисельність українців за останні роки значно скоротилася, за різними
даними кількість громадян коливається від 38 до 42 мільйонів людей. Відплив
молоді спричиняє неґативні демографічні наслідки, як-от руйнацію сімейних
пар через несприятливу для народження й виховання дітей специфіку
«мігрантського» способу життя. Ще більш складною сімейною проблемою є
виховання дітей мігрантів, залишених в Україні, особливо у випадках тривалої
відсутності обох батьків.
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Невтішним також є те, що зазвичай молодь, яка залишає країну, має вишу
освіту, на здобування якої держава витратила значні кошти. Саме чим виший
рівень освіти тим більше прагнення серед молодих людей покинути країну.
Тому держава внаслідок міграції втрачає значну частину фахівців. Чисельність
фахівців, які виконують науково-дослідні роботи, за останні десять років в
Україні скоротилася наполовину, а 30% з тих, що залишились на своїх робочих
місцях, фактично працюють над іноземними проектами та замовленнями.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, в умовах,
коли світовий ринок праці зазнає суттєвих трансформацій в контексті якісних
структурних змін у сукупній робочій силі, рівні інтелектуалізації праці, рівні
професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів, територіальній мобільності
робочої сили, значення молодіжного сегменту ринку праці кардинально
зростає. Міграція молоді України за кордон є на сьогодні наймасовішим і
соціально значущим міграційним потоком, що позначається на всіх сферах
життя суспільства: демографічній ситуації, ринку праці, розвиткові економіки
та соціальної сфери, добробуті громадян, рівнях бідності та соціального
розшарування,

сімейних

відносинах

і

вихованні

дітей,

має

численні

психологічні, світоглядні, культурні та інші наслідки. Вимогою сьогодення є
формування дієвої міграційної, зовнішньої, соціально-економічної політики та
створення умов, необхідних для її реалізації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ
ПРАЦІ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В статті розглянуто інституційне забезпечення ефективного функціонування
ринку праці та проведено його оцінку. Встановлено, що від того, наскільки
ефективно діятимуть інституції та інститути національного ринку праці, у
підсумку залежатиме наявність чи відсутність економічних та соціальних
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втрат, використання чи недовикористання робочої сили в регіоні та країні в
цілому. Виявлено, що в сучасних умовах функціонування національного ринку
праці інституції та інститути відіграють велике значення, оскільки наявність
чітких правил поведінки економічних агентів, їх узгодженість та дотримання
створюватиме

необхідні

умови

розвитку,

збільшуючи

ефективність

використання робочої сили та підвищуючи її конкурентоспроможність,
враховуючи посилений вплив інтеграційних процесів.
Ключові

слова:

ринок

праці,

інститути

ринку

праці,

інституційне

забезпечення, ефективне функціонування ринку праці, Державна служба
зайнятості.
Постановка проблеми. Несформованість інституційної структури ринку
праці, суперечливість ролі держави, яка стосується соціально-трудових
відносин, визначили необхідність привернення уваги до оцінки інституційного
забезпечення функціонування ринку праці в Україні. Незважаючи на значний
рівень дослідження питань визначення кількісних та якісних характеристик
дієвого інституційного забезпечення ринку праці, дотепер не існує розробок,
які б ґрунтувалися на комплексному підході до зазначеної проблеми. Не беручи
до уваги, розроблені окремі критерії та показники роботи центрів зайнятості, як
відзначає низка дослідників та практиків, дотепер цілісної системи оцінювання
не створено [1]. У зв’язку з різного роду інституційними змінами, активізацією
євроінтеграційних процесів та прийнятими орієнтирами [5-7], які стосуються
створення умов для продуктивної праці населення, виникає необхідність
об’єктивної оцінки інституційного забезпечення ринку праці та визначення
перспектив його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у вирішенні
питань функціонування інституцій та інститутів як чинників ефективного
функціонування ринку праці внесли такі іноземні та вітчизняні вчені, як
Д. Богиня, І. Бондар, О. Грішнова, В. Гриньова, Н. Гук, М. Долішній,
Ф. Зінов’єв, С. Злупко, О. Котляр, Е. Лібанова, П. Мазурок, Ю. Маршавін [2],
В. Міненко, В. Нижник, І. Петрова, В. Петюх, М. Семикіна, В. Щетиніна тощо.
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Однак, питання щодо інституційного забезпечення, яке б суттєво підвищувало
ефективне функціонування національного ринку праці не мають свого
логічного завершення у вирішенні прикладних завдань.
Метою роботи є оцінка інституційного забезпечення функціонування
ринку праці, а також обґрунтування необхідності формування нових якісних
інституційних ознак, забезпечення відповідних інституційних умов, набуття
інститутами

функціональної

визначеності

як

основи

ефективного

функціонування всіх учасників ринку праці, враховуючи посилений вплив
інтеграційних процесів.
Результати досліджень. Основні завдання визначення результативності
інституційного забезпечення ринку праці включають такі складові: оцінку
стану надання послуг державною службою зайнятості та визначення проблем,
пов’язаних з інституційним забезпеченням ефективного функціонування ринку
праці (кількісні та якісні характеристики, умови розвитку); оцінку надання
послуг іншими інститутами, які впливають на ефективне функціонування ринку
праці; оцінка регулювання ринком праці Вінницької області та визначення
заходів, що сприятимуть покращенню ситуації на регіональному ринку праці;
визначення вимог до суб’єктів-представників прогресивного інноваційного
розвитку інституційного забезпечення ринку праці за умов євроінтеграції.
В умовах євроінтеграції, посилення кризових явищ та впливу інших
негативних процесів державне управління ринком праці має здійснюватися на
основі ретельного аналізу інституційного забезпечення на підставі поєднання
різних методів.
Виявлено, що впродовж 2013-2017 рр спостерігалась загострена ситуація
на офіційному ринку праці України. Державна служба зайнятості надавала
соціальні

послуги

населенню

та

роботодавцям,

зокрема

щодо

працевлаштування громадян на вільні та новостворені робочі місця, надання
інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення
банку вакансій, пошуку підходящої роботи та укомплектування вакансій,
підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці, шляхом
організації професійного навчання, організації громадських робіт тощо [6].
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Чисельність зайнятого населення Вінницької області у 2017 році становила
640,9 тис. осіб (у 2016 році – 658,8 тис. осіб) [3,4]. Рівень зайнятості по області
становив 55,3% (за 2016 рік – 56,1%). По Україні у 2017 році – 56,1%. Якщо
брати до уваги 2016 рік в цілому, то по області у сільській місцевості,
традиційно, рівень зайнятості вищий, ніж у міських поселеннях та рівень
зайнятості чоловіків є вищим за рівень зайнятості жіночої частини населення.
Найвищий рівень зайнятості в розрізі регіонів спостерігався у м. Києві (61,8%),
Харківській (60,6%), Дніпропетровській (58,0%), Київській (58,0%) та Сумській
(57,4%) областях, а найнижчий – у Тернопільській (51,0%), Донецькій (49,4%)
та Волинській (48,8%) областях.
Чисельність безробітних по Вінницькій області, визначена за методологією
МОП, за 2017 рік становила 76,5 тис. осіб (71,0 тис. осіб за 2016 рік). Рівень
безробіття по області (за методологією Міжнародної організації праці) становив
10,7% економічно активного населення (за 2016 рік – 9,7%). По Україні рівень
безробіття за 2017 рік склав 9,5%. Найнижчий рівень безробіття серед регіонів
спостерігався у Харківській (6,1%), Київській (6,5%), Одеській (7,3%) областях
та місті Києві (6,9%), а найвищий – у Кіровоградській (12,2%), Волинській
(12,5%), Донецькій (14,6%) та Луганській (16,6%) областях [3,4].
Протягом січня-квітня 2018 року роботодавцями було подано інформацію
про заплановане масове вивільнення 1695 працівників, що майже на 45%
більше, ніж у попередньому році. Із загальної кількості попереджених про
масове вивільнення 72,6% становили працівники державного управління,
освіти та охорони здоров’я.
У січні-квітні 2018 року, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року,
кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилася
на 3,2% та становила 3,8 тисячі.
Кількість вакансій у базі даних обласної служби зайнятості зросла на 5,7%
до 17,5 тис. одиниць. Збільшення кількості вакансій відбулося у 20 районах з
30-ти. Найбільш суттєво кількість вакансій зросла у Барському, Калинівському
та Ладижинському ЦЗ − більш, ніж на 21%.
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Кількість осіб, працевлаштованих за сприяння обласної служби зайнятості,
зменшилась на 3,9% та становила 12720 осіб. При цьому, 28% від усіх
працевлаштованих були працевлаштовані оперативно до надання статусу
безробітного.
З числа колишніх безробітних понад 57% знайшли роботу у сільському
господарстві, понад 14% у переробній промисловості, кожний тринадцятий - в
оптовій та роздрібній торгівлі, майже

4%

- на будівництві, по 2,6% - у

транспорті і т.і.
На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
працевлаштовані

147

безробітних

(44

особи,

які

недостатньо

конкурентоспроможні на ринку праці та 103 особи, які працевлаштовані
суб’єктами малого підприємства в пріоритетних видах економічної діяльності).
За сприяння державної служби зайнятості забезпечено тимчасову
зайнятість 3395 громадян, які взяли участь у громадських роботах та інших
роботах тимчасового характеру.
З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня шукачів роботи
вимогам роботодавців, у січні-квітні 2018 року за сприяння державної служби
зайнятості 4815 безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, 1666
осіб навчалися у центрах професійно-технічної освіти державної служби
зайнятості. Найбільш поширеними професіями, які здобули безробітні, є:
перукар (перукар-модельєр), водій трамвая, манікюрник, секретар керівника,
адміністратор, електрогазозварник, продавець.
Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами у січні-квітні
2018 року становила

57,1 тис. осіб, у т.ч. 32,3 тис. осіб, які мали статус

зареєстрованого безробітного. Також профорієнтаційними послугами було
охоплено 17,0 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з
них учні загальноосвітніх шкіл становили 12,4 тис. осіб.
Завдяки

підвищенню

результативності

роботи

щодо

оперативного

працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 травня 2018
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року, у порівнянні з відповідною датою 2017 року, скоротилася на 12,7% (на
2,9 тис.) та становила 19,8 тисяч. Кількість отримувачів допомоги по
безробіттю скоротилася на 13,5% (на 2,7 тис.) та становила 17,0 тис. осіб.
Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 травня 2018 року:
− За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки
становили – 9,4 тис. осіб (або 47,7%), жінки – 10,3 тис. осіб (або 52,3%).
− За віковими групами: 31% зареєстрованих безробітних були у віці
до 35 років; 27% - у віці від 35 до 45 років; 42% - у віці понад 45 років.
− За освітою: 39% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 42% –
професійно-технічну, 19% – загальну середню освіту.
За видами економічної діяльності: серед зареєстрованих безробітних 40%
раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві; 13% – у
переробній промисловості; по 12% - у торгівлі та ремонті, майже та у
державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні.
За професійними групами: серед зареєстрованих безробітних переважають
робітники з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (25%),
представники найпростіших професій

(16%), працівники сфери торгівлі та

послуг та кваліфіковані робітники сільського господарства

(по 11%) і

кваліфіковані робітники з інструментом (9%).
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби
зайнятості, станом на 1 травня 2018 року, у порівнянні з відповідною датою
2017 року, зросла на 40,2% та становила 3673 одиниці. Крім того, у базі даних
служби зайнятості містилася інформація про 1053 пропозиції роботи, отримані
з інших джерел. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 4614
грн. (на 1 травня 2017 року – 3672 грн.), у 71% вакансій розмір заробітної
плати – вище мінімальної.
За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується у
сільському господарстві (35%), на підприємствах переробної промисловості
(21%), торгівлі та ремонту автотранспорту (10%), транспорті (8,5%) і
державному управлінні та обороні (5%).
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За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається
на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (30%),
кваліфікованих робітників з інструментом (20%), а також на найпростіші
професії (13,7%) та працівників сфери торгівлі та послуг (9,7%) [3,4].
Для прискорення подолання диспропорцій на ринку праці та покращення
забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що
шукають

роботу,

вимогам

роботодавців,

державна

служба

зайнятості

систематично організовувала професійне навчання безробітних. Надання
соціальних послуг з професійного навчання, в першу чергу, орієнтувалося на
організацію професійного навчання безробітних, які не мали професії, або
займали місця, що не потребували

професійної підготовки, на підвищення

кваліфікаційного розряду робітників з числа безробітних, які тривалий час
зареєстровані в службі зайнятості, розширення компетенції шляхом стажування
або спеціалізації безробітних.
Диспропорції у сфері зайнятості призводять до падіння продуктивності
праці, посилення некерованості міграційних процесів, збільшення частки
добровільних безробітних, погіршення стабільності та зниження добробуту
суспільства. Через те, діяльність держави в умовах євроінтеграції повинна
спрямовуватися
забезпечення

на

формування

відповідних

нових

якісних

інституційних

умов,

інституційних
набуття

ознак,

інститутами

функціональної визначеності як основи ефективного функціонування всіх
учасників ринку праці. Для прискорення економічного зростання та вирішення
соціально-економічних

проблем

важливо

не

тільки

аналізувати

«результативність функціонування різних інститутів» [5,7] в регіонах, але й
виявляти темпи змін, які є наслідками активізації їх дієвості та визначати
орієнтири розвитку на перспективу.
Висновки. Отже, пріоритетом розвитку національного ринку праці
повинно стати вдосконалення його інституційного забезпечення з метою
реалізації комплексу заходів і засобів для досягнення повної продуктивної
зайнятості, формування активів людського капіталу, підвищення добробуту
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населення. Від того, наскільки злагоджено, ефективно діятимуть інституції та
інститути національного ринку праці, у підсумку залежатиме наявність чи
відсутність

економічних

та

соціальних

втрат,

використання

чи

недовикористання робочої сили на кожному окремо взятому робочому місці,
підприємстві, в регіоні та країні в цілому. Наявність чітких правил поведінки
економічних агентів, їх узгодженість та дотримання створюватиме необхідні
умови розвитку, збільшуючи ефективність використання робочої сили та
підвищуючи

її

конкурентоспроможність.

Нагальною

необхідністю

стає

формування нової моделі економічного зростання, що спиратиметься на
приватну ініціативу, розвиток інститутів ринкової економіки, інновації та
інвестиції в людський капітал.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЦІННІСНІ ВИМІРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СІМ'Ї: РЕЛІГІЙНИЙ
АСПЕКТ
У статті висвітлюється релігійний погляд

на сучасну українську сім’ю та

можливості збереження в ній християнських цінностей, про які йдеться в
соціальних вченнях православних церков. Також розглядається соціальна
значимість православної Церкви та її вплив на відносини у сім’ї.
Ключові слова: православні цінності, духовно-моральні цінності, шлюб, сім’я.
Постановка проблеми. Церква завжди намагалась здійснювати функцію
соціального контролю на сім’ю, тому зараз, коли суспільство опинилось у
становищі ідеологічної кризи, вона намагається повернути втрачені за
Радянські часи можливості свого впливу на сім’ю, отже, зміцнити свої позиції.
Сім’я, як мала Церква, є одним з основних елементів побудови церковного
організму, тому її збереження є надзвичайно важливим для існування церкви.
Соціальні вчення православних церков багато уваги приділяють питанню
сім’ї, оскільки в результаті втрати колишніх функцій і значення між сім’єю і
церквою в сучасному суспільстві виникають розбіжності, яких раніше в такому
розмірі не існувало. Сучасна сім’я не є більше тією соціальною одиницею, яка
мала сакральне значення і в межах якої здійснювалася релігійне життя,
релігійні ритуали, «соціальне тіло» яких вона складала. Вчення про сім’ю і
шлюб, норми сімейних відносин надають певний вплив на поведінку віруючих.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення впливу християнських
цінностей, зокрема православних, на збереження інституту сім’ї в сучасних
кризових умовах розвитку українського суспільства досліджували як вітчизняні
так і зарубіжні науковці Бергер П., Трауберг Н. Л., Форсова В. В., Франк С. Л.,
Санкевич О. Ю., Гудзяк Б. православні теологи Троіцький С. В., протоієрей
Мейендорфа І., Блум А. та ін.
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Мета даної статті полягає в тому, щоб показати позицію та особливості
ставлення православних церков на проблеми інституту сім’ї.
Виклад основного матеріалу. Сім’ю можна вважати початковою формою
групового життя людей, оскільки саме тут закладається і формується вміння
жити в суспільстві. Всі інші соціальні групи можна вважати "винаходами"
культури, сфера їх існування - суспільне життя; сфера сім’ї, в першу чергу особисте життя. Сім’я виступає як перший виховний інститут, зв’язок з яким
людина відчуває протягом всього свого життя, в сім’ї регулюється ставлення
дитини до навколишнього світу, тут вона отримує перші уроки моральності і
досвід взаємин з соціумом.
Від стану сім’ї залежить стан держави, оскільки сім’я розглядається як
найменший соціальний осередок суспільства. Сучасний інститут сім’ї
переживає кризу. Свідченням цьому є багато ознак, що тлумачиться як
симптоми занепаду і дезінтеграції: кількість розлучень катастрофічно зросла;
рівень

народжуваності

знизився;

збільшилося

число

матерів,

які

не

перебувають у шлюбі; зросла кількість неповних сімей; матері, які мають
маленьких дітей, істотно поповнюють трудову армію країни.
Спектр проблем, що характеризують

українську сучасну сім’ю, також

досить широкий, серед них найбільш яскраво вираженими є труднощі
соціально-економічного характеру, які поглиблюють кризове становище сім’ї.
Протягом віків всі без виключення церкви претендували на право
контролювати дії та вчинки віруючих, включно з сімейним та особистим
життям. Розуміючи

вкрай важливе значення інститутів сім’ї та шлюбу,

відносин між статями для суспільства, православне духовенство

також

приділяє велику увагу їх регулюванню. Сім’я та жінка, як берегиня сімейного
вогнища, цікавлять ідеологів церкви, в першу чергу, як засіб для збереження
свого впливу на покоління, що підростають. Тому вони розробляють систему
норм релігійної моралі, що безпосередньо належить до шлюбно-сімейного
кодексу та відтворенню населення, регламентують місце жінки в сім’ї та
суспільстві, а також шлюбно-статеві відносини, норми, що формують погляди
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людей на дітонародження, багатодітність тощо. Посередництвом своїх
соціальних вчень, ставлячи в центр її уваги глобальні проблеми сучасності,
церква, як інститут, намагається подолати зазначену кризу сім’ї. Як і в
минулому, вона бажає залишатися активною впливовою силою, яка здатна
здійснювати вплив на розвиток життя суспільства та сім’ї як найменшої його
соціальної спільноти. «Криза сім’ї», про яку в наш час багато пишуть та
говорять у засобах масової інформації, православний клір вбачає в тому, що не
кожна християнська сім’я є домашньою церквою. Богослови розглядають сім’ю
як дещо протилежне суспільству з його соціальними конфліктами та
суперечностями, як інститут, впливаючи на який, церква могла б впливати на
мільйони

людей. Патріарх Філарет

в одному з своїх виступів зазначив:

«Головним завданням європейської спільноти у третьому тисячолітті повинно
бути відродження християнської сім’ї. Тільки через християнську сім’ю можна
подолати сучасні пороки суспільства в тому числі й демографічну кризу. Сім’я
може стати основою духовного оздоровлення. Для того, щоб створити
нормальну сім’ю, треба не стільки турбуватися про створення матеріальних
умов для сім’ї, але й виховувати дітей на основі християнської моралі і
готувати їх до сімейного життя » [1, с. 178]. Сім’я як об’єкт вивчення та впливу
в наш час викликає надзвичайну зацікавленість як в наукових колах, так і в
релігійних, та серед головних проблем, які привели даний інститут до
дезорганізації, деградації та фактичного знецінення, більшість дослідників
зазначають в першу чергу зникнення традиційних сімейних цінностей, які
тривалий час виступали головними підвалинами існування сімейно-шлюбних
відносин.
Поняття сімейні цінності у світському розумінні має досить широкий
зміст, тому слід конкретизувати те, що більшість з нас має на увазі.
Найголовніші з них базуються на принципах взаємин, як між подружжям, так і
у відносинах батьків та дітей, які включають в себе: любов, турботу,
взаєморозуміння,

терпіння,

вірність,

жертовність,

повагу,

співчуття,

взаємопідтримку, чесність, щирість, довіру і багато іншого. Вони не просто
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важливі, вони є фундаментальними та

складають

непохитну основу

благополуччя сім’ї.
Л. І. Савінов вважає, що до родових цінностей сім’ї відносяться:
•

складний спектр взаємин між чоловіком і жінкою, найвищою цінністю

якої є любов;
•

народження дітей - цінність, в ході досягнення якої проявляються не

тільки біологічний інстинкт, а й важливі духовні і соціальні якості;
•

різні ціннісні орієнтації, завдяки яким у сфері спілкування члени сім’ї

мають можливість зануритися в світ людяності. Цьому сприяють ролі дружини,
чоловіка, батька, матері, сина, дочки і т. д. [2].
На думку О. В. Шубаро, для сучасного суспільства характерним є зміна
ціннісних пріоритетів та світоглядних основ людини. Під впливом процесів
глобалізації, відбулась трансформація, яка істотно вплинула на професійні,
морально-психологічні, естетичні, сімейні стосунки між чоловіком та жінкою, а
також в цілому на інститут сім’ї. Уявлення про жінку, її роль та місце в
сучасному суспільстві набувають нового змістовного наповнення. Це суттєво
впливає на формування системи сімейних цінностей. Процес формування
гармонійної особистості, основою якого виступає сім’я, повинен враховувати
як традиційні морально-духовні цінності, так і сучасні соціальні ідеали та
настанови. Падіння авторитету духовних цінностей може привести до духовної
катастрофи. В цьому контексті цікавим є моральний досвід християнства,
згідно нормам цієї релігії одним із шляхів віруючого є створення сім’ї, на
основі шлюбу, який розглядається як таїнство [3].
Вчення про це таїнство трьох різних християнських сповідань православного, католицького та протестантського подекуди відрізняються.
Більше того, немає

загальної згоди навіть у межах православ’я. Спірними

питаннями залишаються наступні: хто здійснює це таїнство – священик або
самі молодята; де головний момент таїнства; яке значення в шлюбі має фізична
сторона. Виникають протиріччя в розумінні найсуттєвішою боку шлюбу – його
мети. Тим не менш, можна позначити два основні положення: шлюб
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встановлений Богом; шлюб є образ духовного союзу Христа з церквою. Чоловік
повинен піклуватися про жінку свою як Христос про церкву - якщо треба,
віддати за неї душу, відчути багаторазові втрати.
В сучасному світі православні цінності все більше привертають увагу та
займають більш помітне місце, завдяки чому спостерігається збільшення
інтересу до вітчизняної культури та духовності. Оскільки ми говоримо про
християнські цінності, серед яких саме духовні є головними, згадаємо про
зміст, який вкладає в це словосполучення досвід Православної Церкви.
Розглядаючи систему православних цінностей та роль сім’ї з точки зору
православ’я В. В.Форсова спирається на вчення про сім’ю, що розробляли святі
отці церкви та на роботи авторів більш пізнього періоду. В якості важливіших
параметрів православної системи сімейних цінностей вона пропонує виділити
наступні елементи: походження і сутність шлюбу; альтернативи шлюбу та сім’ї;
допустимість до і позашлюбних контактів; вступ у шлюб; розпад сім’ї;
обов'язки подружжя; виховання дітей в сім’ї.
Безперечно, що вказані цінності мають позачасовий характер, не
пов’язаний з конкретною соціальною структурою, оскільки в змістовному плані
ними

затверджується

та

обґрунтовується

пріоритет

духовного

над

матеріальним [4].
Церква вбачає у шлюбі не тільки основу сім’ї та осередок суспільства, а й
образ союзу Христа і Церкви. У своєму вченні Апостол Павло називає сім’ю
«малою церквою», а шлюбний союз уподібнює союзу Христа і Церкви. Для
православ’ї людини сім’я завжди була основою її життя, моральної та
господарської діяльності. Якщо людина не мала сім’ї, то її жаліли, вважали
скривдженою Богом і долею. Мати сім’ю і дітей було так само необхідно і
природно, як і трудитися. Багатодітні сім’ї користувалися повагою, бездітність
сприймалася як аномалія і нещастя.
Вчення про шлюб в Новому Завіті відрізняється від його розуміння у
Старому Завіті саме тим, що основний зміст шлюбу вбачається в любові й
вічній єдності подружжя.

В період раннього християнства панували три
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розповсюджені точки зору на шлюб. Відповідно до першої з них шлюб – це дар
Божий, його мета – дітонародження. Друга зводилася до того, що шлюб – це
необхідне зло: краще одружитися, ніж «згоріти від любовної пристрасті». Тобто
усвідомлювалася потреба задоволення сексуальних відносин, яку необхідно
узаконити за допомогою шлюбу. Третя точка зору повністю відкидала шлюб:
необхідно бути вільним, щоб присвятити себе релігії.
Православна церква, на відміну від католицької, допускала не тільки
анулювання шлюбу, але і розлучення, хоча і прирівнювала його до тяжкого
гріха. Ставлення до розлучення завжди було негативним. Але при цьому люди
розуміли, що якщо розлучення поганий в принципі, то і шлюб гарний лише в
ідеалі, тобто в разі, коли норми і правила сімейного життя дотримуються обома
подружжям.
Православ’я підкреслює значення трьох основних стосунків у сім’ї:
ставлення влади, відносини відповідальності і відносини любові. Головна
перевага шлюбу перед безшлюбністю полягала в кращих умовах для виховання
дітей.
Чоловік визнається єдиним главою сім’ї. Обов’язками чоловіка в
християнській родині полягають в тому, щоб бути як духовним головою сім’ї,
так і її захисником, приймати на себе відповідальність за долю сім’ї, дружини і
дітей, самовіддано любити дружину і дітей, якщо знадобиться - віддати за них
своє життя.
Дружині у православ’ї належить друге місце в сім’ї. Дружина повинна
бути цнотливою, чистою. Вона заручена з чоловіком для спілкування,
народження дітей, допомозі чоловікові, піклуванню про дім. Виховання дітей у
сім’ї повинно ґрунтуватись на турботі .Не словом, а прикладом свого життя, так
як діти схильні наслідувати батьків в добром і поганому. Корисно дітей вчити
наукам і мистецтвам, але вчити їх жити по-християнськи вкрай необхідно.
Негативним, проте неоднозначним, залишається ставлення церкви до
розлучення, що вважається гріхом з одного боку, оскільки дане явище
призводить до негативних наслідків: психічних страждань, соціальної
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розгубленості, травмуванню незахищеної дитячої психіки. Зазначені наслідки,
у свою чергу, породжують нові проблеми. «Те, що відбувається, стає
справжньою трагедією для особи й народу» [5]. З іншого боку, православною
церквою в деяких випадках «з причини духовної недосконалості подружжя» та
заради «спасіння грішників», церква надає можливість брати шлюб другий,
третій та навіть четвертий раз. Розпад шлюбу, що допускається в певних
випадках, руйнує ідею про нерозривність церковного шлюбного союзу.
Процеси, що відбуваються у сучасному світі та впливають на сім’ю,
спотворюючи її зміст, викликають занепокоєння у діячів православної церкви.
Про це також йдеться у соціальному вченні УПЦ. Особливу увагу привертають
проблеми

руйнування

традиційних

зв’язків

між

батьками

та

дітьми,

приниження соціальної цінності материнства та батьківства, дитячого сиріцтва
при живих батьках, статева розбещеність та дошлюбні зв’язки.
В сучасній Україні православні віруючі об’єднані навколо Української
православної церкви – автономного церковного утворення при одночасному
канонічному

підпорядкуванні

Московському

патріархату

(УПЦ

МП);

Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та
Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ).
Православні священики зазначають, що церква має певний досвід впливу
на сімейні стосунки, тому пропонують власний шлях подолання кризи
інституту

сім’ї.

На

Ювілейному

Соборі

Предстоятелем

Української

Православної Церкви Блаженнішого Мітрополита Київського та всієї України
(Московського Патріархату) Володимиром йшлося про те, що сьогодні інститут
традиційної сім’ї перебуває у кризовому стані та потребує захисту та поваги так
само як й традиційні цінності, виразивши сподівання на те, що духовна
допомога новоствореним сім’ям у підготовці до Таїнств Вінчання, Хрещення та
виховання дітей, а також розбудови родини як малої Церкви стане питанням
постійного піклування на всіх парафіях Української Православної Церкви,
оскільки міцна та багатодітна родина, яка живе в православній традиції є
основою майбутнього, як Церкви, так і всього українського народу [6].
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Криза інституту сім’ї в сучасному суспільстві – одна з головних передумов
активного пожвавлення інтересу до питань шлюбу в православному богослов’ї
XX – початку XXI ст. Проблема збереження сімейних цінностей не тільки у
світському середовищі, але й серед віруючих, недостатня розробленість
«шлюбної» тематики , викликали закономірну реакцію Церкви в минулому
столітті: осмислення і поглиблення християнського вчення про шлюбно-сімейні
відносини.
Українська православна церква

опублікувала Декларацію ювілейного

помісного собору УПЦ КП «Церква і світ на початку третього тисячоліття»,
прийняту в м. Київ із нагоди святкування 2000-ліття Різдва Христового. Варто
зазначити, що цей документ є в значній мірі міркуванням про ідеальні умови, в
яких православна церква та віруючі, які її утворюють, могли б найбільш повно
реалізовувати різні форми християнського служіння. Декларація складається з
16 розділів, у яких розглядається церква, суспільство, їхні взаємозв’язки й
актуальні питання сьогодення
Розділ декларації, присвячений сімейним питанням має назву: «Проблема
сім’ї». Погляди на більшість питань в розумінні української сучасної сім’ї,
залишаються незмінними з боку православ’я. Сім’я повинна створюватись на
основі любові, без якої вона не може існувати. Чоловік і жінка створені для
цілісного єднання один з одним у любові. (Бут. 2:24)
Церква наполягає на нерозривній єдності чоловіка й дружини та єдиною
можливою причиною для розлучення за Євангелієм вважає

подружню

невірність, проте дозволяє другий й іноді третій шлюб, як виправдання
людської немочі та недосконалості. Можливо це є свідченням того, що таїнство
шлюбу перетворилось просто на традицію,а вінчання – на данину моді. Проте,
поділяючи думку, зазначену у Декларації, головна причина розпаду сім’ї
лежить моральній площині. В результаті втрати духовних засад виникла ціла
низка сімейних та суспільних проблем, серед яких так звана сексуальна
революція, пияцтво та наркоманія, що є прямими наслідками відсутності
нормальної сім’ї та робить неможливим існування в ній здорової психологічної
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атмосфери. Важливе місце серед кола актуальних проблем сучасної сім’ї, що не
сприяють її зміцненню займає проблема свідомого припинення вагітності, яка
також набула широкого розповсюдження. Церква прирівнює аборт до вбивства,
оскільки вважає зародження людської істоти даром Божим, тому посягання на
життя майбутньої особистості розглядає порушенням заповіді «не вбивай».
Однак Православна церква не відкидає жінок, що зробили аборт, проте
закликає їх до покаяння та наголошує на тому,що продовження людського роду
є однією з цілей шлюбного союзу, встановленого Богом [1, с. 178].
Підводячи підсумок, зазначимо, що на

існування української сучасної

сім’ї та її еволюцію серйозно впливають

зміни у соціально-політичній,

духовно-культурній та освітній сферах нашого суспільства. Про це кажуть
представники наукових кіл, що займаються вивченням інституту сім’ї. Сім’я є
віддзеркаленням процесів, що відбуваються у суспільстві й не може залишатись
осторонь від них. З свого боку, релігійні діячі вважають, що наслідком кризи
сім’ї послужила секуляризація суспільства, яка проявилась і сімейному житті
людини. Секуляризація дозволяє реалізовувати життєві цілі без необхідності
враховувати у своїх діях світ надприродного, виходити з його можливого
схвалення або засудження. Даний процес привів до втрати сім’єю сакральної,
божественної сутності.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Виступаючи

за

збереження православних сімейних цінностей, церква повинна зайняти чільне
місце в духовній сфері сімейно-шлюбних відносин. Та, на жаль, теоретична
сторона переважає у поглядах церкви на існування сім’ї. Спостерігається
відірваність її вчень від реалій сьогодення. Це унеможливлює вирішення
соціальних процесів, в яких православні організації прагнуть брати участь.
Релігійна організація може відмовитися від держави, бути нейтральною в
політиці і замкнутися в рамках релігійної культури, але відсунутися від
соціальних труднощів своїх віруючих вона не в змозі. Наслідком такої
відстороненої позиції може стати втрата сили її впливу на кола віруючих та тих,
хто прагне знайти в ній свого духовного провідника та захисника.
257

Список використаних джерел:
1. Декларація Ювілейного Помісного собору Української Православної
Церкви

Київського Патріархату «Церква і світ на початку третього

тисячоліття

//

Документи

Ювілейного

Помісного

собору

Української

Православної Церкви київського Патріархату, присвяченого святкуванню
2000-ліття Різдва Христового / Ювілейний Помісний собор Української
Православної Церкви київського Патріахату 9 – 10 січня 2001 року. Документи
і матеріали. – К.: 2001.–С.132-178.
2. Савинов Л. И. Семья и общество: история, современность и взгляд в
будущее: [ред. В. В. Петров]. - Саранск: Изд-во Мордов.ун-та, 1992. – 49с.
3. Шубаро О. Б. Христианские семейные ценности в современном
обществе / О. Б. Шубаро // Материалы Межд. науч. конф. «Семья и женщина в
современном мире: социальные и культурные аспекты», г. Минск, Ин-т
философии

АН

РБ.

[Электронный

ресурс:

режим

доступа:

http://elib.bsu.by/handle/123456789/39181].
4. Форсова В. В. Православные семейные ценности / В. В. Форсова //
Социс, 1997. - №1. – С. 64.
5. Основи

соціальної

концепції

Української

Православної

Церкви/

[Електрон. ресурс] - Режим доступу: //http://www/patriacrhia.ru/ua/1207692.html
6. Офіційний

сайт

«Православие

Ru».

–

Режим

доступу:

http://www.pravoslavie.ru/.
УДК 364 (045)
Осіпова Л.В., к.е.н., доцент
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Проведено

аналіз

сучасних

тенденцій

та

структури

бюджетного

фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення в
умовах євроінтеграції України. Проаналізовано сучасні тенденції щодо
соціального захисту та оцінено витрати на соціальний захист у різних країнах.
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Виявлено проблеми у системі соціального захисту України та розглянуто
основні шляхи їх подолання.
Ключові слова: євроінтеграція, соціальний захист, фінансове забезпечення,
бюджетна децентралізація.
Постановка

проблеми.

Європейський

вибір

України

передбачає

необхідність створення умов для набуття членства в Європейському Союзі
шляхом масштабного впровадження загальноєвропейських норм і стандартів до
законодавства

та

системи

державного

управління.

Наріжним

каменем

функціонування сучасної держави, де реалізація соціальних пріоритетів стоїть
на першому місці, є соціальний захист населення. Стратегія соціальної політики
держав членів Європейського Союзу спрямована на забезпечення сталого рівня
життя населення, підвищення рівня зайнятості, зменшення нерівності у
доходах, посилення соціального захисту населення і подолання бідності.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій. В

наукову

розробку

дослідження проблеми фінансування соціального захисту населення надали
свій внесок такі вчені, як: Скуратівський В. А, Палій О. М., Лібанова Е. М.[1],
Кір’ян Т. М. [2], Рудик В. А. [3], Качула С.В., Бодня Д.А., Поривай А.А. [5] та
ін.

Проте

в

умовах

продовження

соціальних

реформ

та

динаміки

трансформаційних процесів питання критичного аналізу діючого бюджетного
фінансування соціального захисту, пошуку шляхів його удосконалення
залишаються не вирішеними.
Мета статті. Визнання Україною стратегічним пріоритетом формування
європейської моделі соціального захисту, що обумовлює необхідність реалізації
конструктивних підходів до реформування вітчизняної системи соціального
захисту та його фінансового забезпечення з метою максимально можливого їх
наближення до відповідних загальноєвропейських норм і стандартів. Виходячи
з цього, актуальним є визначення основних напрямів розвитку системи
фінансового забезпечення соціального захисту в Україні у контексті
євроінтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Формуванню сучасних систем соціального
захисту у світі сприяло усвідомлення необхідності створення соціальних
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амортизаторів ринкових ризиків. В Україні поняття «соціальний захист» почали
широко вживати лише на етапі переходу до ринку як його атрибут, хоча в тій
чи іншій формі соціальний захист завжди був притаманний українському
суспільству. Нині не всі сприймають термін «соціальний захист» щодо
населення загалом, вважаючи, що він стосується лише найнужденніших або
незахищених верств населення. Дедалі частіше соціальний захист передбачає
комплекс

заходів,

спрямованих

на

створення

безпечного

соціального

середовища людини [1].
Право громадян на соціальний захист передбачає право на забезпечення їх
у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також через старість
та в інших випадках, передбачених законом, закріплено у статті 46 Конституції
України. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним
страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і
організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення;
створенням мережі державних, комунальних та приватних закладів по догляду
за непрацездатними. При цьому пенсії та інші види соціальних виплат,
допомог, що є основним джерелом існування людей, мають забезпечувати
рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого
законом [2].
У науковій літературі зустрічаєм різні визначення поняття «соціальний
захист», а саме Т. М. Кір’ян та Ю. В. Пасічник трактують соціальний захист як:
«Соціальний захист населення – державна підтримка певних категорій
населення, які можуть зазнавати негативного впливу ринкових процесів,
забезпечення відповідного рівня життя шляхом надання правової, фінансової,
матеріальної допомоги окремим громадянам (найбільш вразливим верствам
населення), а також створення соціальних гарантій для економічно активної
частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов життя та праці
громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів» [3, ст.46].
В. А. Рудик тлумачить соціальний захист населення як «систему заходів
економічного, організаційного та правового характеру, що реалізується
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державою щодо громадян, які у зв’язку з настанням соціального ризику
потребують матеріального забезпечення (допомоги)» [4, с. 15].
Але захист має не лише компенсаційний, а й превентивний характер, його
головне

призначення

-

упередження

бідності

у

суспільстві.

Система

соціального захисту забезпечує реалізацію права людини на соціальну
допомогу у разі настання соціального ризику і передбачає існування системи
заходів держави щодо реалізації цього права. Існують і інші судження та
трактування сутності соціального захисту населення. Узагальючи різні підходи
ми погоджуємося із думкою С. В. Качули, Д. А. Бодні, А. А. Поривая, що в
Україні існує розгалужена система соціального захисту, яка об’єднує
законодавчо визначені економічні, соціальні, юридичні гарантії і права,
соціальні інститути, що забезпечують їх реалізацію та відповідно формують
інституційні умови підтримки життєзабезпечення і діяльного існування різних
соціальних верств і груп населення [5, с. 253].
За

стандартами

Ради

Європи

і

Європейського

Союзу

соціальне

забезпечення віднесено до системи, яка включає крім соціального забезпечення
(через соціальне страхування) також інші форми соціального захисту, зокрема
державну соціальну допомогу, а також спеціальний і особливий (додатковий)
соціальних захист для окремих категорій населення. Таке розуміння має
важливе значення для національного законодавства, оскільки в Україні все ще
немає

загального

закону

про

соціальний

захист

населення

[6].

Найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою соціального
забезпечення є соціальне страхування, яке становить відповідну систему
правових відносин щодо надання матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам (членам їхніх сімей) у разі настання страхових
випадків у розмірах і порядку, визначених законами, за рахунок грошових
фондів, які формуються шляхом сплати страхових платежів роботодавцями та
особами, на користь яких здійснює страхування. Зокрема, загальний обсяг
фінансування заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших
найбільш вразливих категорій населення збільшується в 2017 році проти
показників 2016 року майже на 56% або на 40,5 млн. грн. до 91,7 млн. грн .
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В умовах євроінтеграції економіки України та пов’язаних із цими
процесами трансформаційними змінами відбувaється стaновлення і розвиток
системи соціaльного зaхисту нaселення тa зaбезпечення соціaльних гaрaнтій. В
Україні діяльність держави з приводу фінансування соціальної сфери має
надзвичайно важливе значення для життя суспільства. Це зумовлено різким
падінням доходів більшості населення і орієнтацією громадян на отримання
допомоги саме від держави.

Значний рівень фінансового забезпечення

соціальних видатків в Україні не свідчить, що система соціального захисту
населення в Україні є ефективною з точки зору доступності та якості надання
соціальних послуг і соціальної допомоги.
В Україні фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
здійснюється шляхом надання соціальної допомоги та соціальних послуг в
установах соціального обслуговування. Закон України «Про соціальні послуги»
(як нормативно-правового акту у сфері соціального захисту) соціальні послуги
фінансуються

за

рахунок

коштів

державного

та

місцевих

бюджетів,

спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за
соціальні послуги, коштів благодійної допомоги (пожертвувань), коштів
одержувачів

соціальних

послуг

та

інших

джерел,

передбачених

законодавством [7, с. 45].
Бюджетне фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
населення в Україні за 2014—2016 роки показано на рис. 1.

Розроблено автором на основі [8]
Рисунок 1 - Бюджетне фінансування соціального захисту та соціального
забезпечення населення в Україні за 2014—2016 рр.
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Дослідження показало, що видатки Зведеного бюджету України на
соціальний захист та соціальне забезпечення на 2016 рік становлять
251 227,7 млн. грн., що більше ніж у 2015 році на 4,06 %. Так, у 2015 році
бюджетне

фінансування

функцій

соціального

захисту

та

соціального

забезпечення населення складало 176339,84 млн. грн., що становило 25,94%
видатків Зведеного бюджету України та 8,91 % ВВП. Аналіз тенденцій
фінансування системи соціального захисту за останнє десятиліття дозволяє
зазначити про суттєве збільшення номінальних обсягів цих витрат.
Дослідження статистичних даних показало, шо в нашій країні сформована
переважно централізована система соціального захисту населення, про що
свідчить співвідношення у зведеному бюджеті України видатків державного і
місцевих

бюджетів

на

соціальний

захист

та

соціальне

забезпечення.

Незважаючи на те, що в європейських країнах існують різні рівні централізації
системи соціального захисту, дослідники вважають, що централізована система
є менш ефективною, ніж децентралізована.
Нині триває процес перебудови державних фінансів, започаткований в
2014–2015 рр. у напрямі їх децентралізації, що стало наслідком підтвердження
у 2015 році загального курсу на євроінтеграцію, оскільки європейський досвід
децентралізованого управління виявився успішним. Відповідно до концепції
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні основними повноваженнями органів місцевого самоврядування
базового рівня у сфері соціального захисту населення визначено забезпечення
розвитку об’єктів соціального та культурного призначення та надання
соціальної допомоги через територіальні центри. Структурні підрозділи
територіальних органів центральних органів виконавчої влади на базовому
рівні уповноважені також надавати ряд послуг соціального захисту населення,
зокрема здійснювати виплату пенсій, субсидій, компенсацій, забезпечення
надання пільг тощо. Такий розподіл повноважень необхідний задля підвищення
доступності та якості соціальних послуг, збільшення обсягу послуг, що
надаються вразливим верствам населення, розширення потенціалу органів
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місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення. В Україні за
період 2012 – 2016 рр. коефіцієнт децентралізації витрат бюджетів на
соціальний захист та соціальне забезпечення становив у середньому близько
40% [9].
В Україні фінансування соціального захисту та соціального забезпечення
здійснюється не тільки шляхом надання соціальної допомоги, а й надання
соціальних послуг в установах соціального обслуговування. Мережа закладів та
установ, що надають соціальні послуги, налічує близько 2 тис. суб’єктів, якими
обслуговується майже 2 млн. осіб. Всі установи соціального обслуговування
населення в Україні мають кошторисний принцип фінансування, який не
дозволяє переорієнтувати бюджетні потоки фінансування соціальних послуг на
користь інтересів громади та провести реальну децентралізацію у сфері
соціального захисту населення.
Розглянемо динаміку частки видатків Зведеного бюджету України на
соціальний захист та соціальне забезпечення у загальній сумі видатків
зведеного бюджету та у ВВП за останні 5 років (табл. 1).
Таблиця 1 - Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у
видатках зведеного бюджету та ВВП в Україні
Роки

Видатки
зведеного
бюджету, всього,
млрд. грн

ВВП,
млрд. грн

2012

492,4

1408,9

2013
2014
2015
2016

505,8
523,1
679,9
835,6

1454,9
1566,7
1979,4
2383,2

Видатки на соціальний захист та соціальне
забезпечення
всього,
частка у загальній
частка у
млрд. грн
сумі видатків
ВВП,%
зведеного бюджету,%
125,3
25,5
8,90

145,1
138,0
176,3
258,3

28,69
26,38
25,93
30,91

9,97
8,81
8,91
10,84

Складено автором на основі [9]
Дані табл. 1 свідчать, що у 2016 р. частка видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення у ВВП та у видатках зведеного бюджету досягла
найвищого рівня та становила відповідно –10,84% та 30,91%. Коливання
видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за аналізований період
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у ВВП у межах 8,81–10,84 відсотків є доволі значним та свідчить про
значимість соціальної функції держави щодо соціального захисту та
соціального забезпечення в Україні. Частка у загальній сумі видатків зведеного
бюджету на соціальний захист є порівнянним з багатьма зарубіжними країнами.
Зокрема, в 2015 р. в Німеччині цей показник складав 25,0%, Італії–28,9%,
Польщі –19,4%. Набагато нижчий від України є цей показник в Ісландії–15,7%,
Ірландії– 17,0%, Канаді – 17,2%, і вищий –в Бельгії –29,2%, Австрії –28,0%,
Данії–28,8% [10].
Вагомою часткою бюджетного фінансування галузі у 2016 році були
видатки на соціальний захист сім'ї, дітей та молоді в цілому 36479,9 млн. грн.,
що склало 20,6 % загальних видатків на соціальний захист зі зведеного
бюджету. З місцевих бюджетів у 2016 році на соціальний захист сім'ї, дітей та
молоді було витрачено 36449, 43 млн. грн., що склало 13,16 % видатків
місцевих бюджетів у цілому та 1,84 % ВВП. Децентралізоване бюджетне
фінансування функцій соціального захисту населення в Україні у 2016 році
також мали: допомога у вирішенні житлового питання (90,75%), соціальний
захист на випадок непрацездатності (85,62 %), соціальний захист ветеранів
війни та праці (82,44%), обсяг яких з місцевих бюджетів відповідно складав
14081,07 млн. грн., 7448,44 млн. грн. та 4427,47 млн. грн. [11].
Але важливим є той факт, що з 2012 по 2016 рік кількість населення, яка
охоплена соціальною допомогою, а саме виплати по субсидіям, зросла з 1845,3
тис. осіб до 7677,2 тис. осіб, тобто на 75,96%, а це є свідченням
катострофічного зростання кількості неплатоспроможного населення в країні
[12, с. 62; 13, с. 215]. Але абсолюний показник видатків на соціальний захист та
соціальне зебезпечення та його частка у загальній сумі видатків зведеного
бюджету та у ВВП самі по собі ще не відображають той факт, наскільки повно
народ країни охоплений увагою і опікою з боку держави, чи вирішено питання
упередження зростання рівня бідності та чи досягнуто належного рівня якості
життя у суспільстві. По-перше, обсяги ВВП наведених країн в розрахунку на
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душу населення неспівставні з обсягами цього показника в нашій країні. Тобто,
якщо в Канаді частка у загальній сумі видатків зведеного бюджету на
соціальний захист та соціальне забезпечення складали у 2015 р. 17,2% це не
означає, що аналогічний показник який склав 25,93% в Україні, забезпечує
рівень соціального захисту на рівні вище ніж у Канаді.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, у системі
соціального захисту України присутня низка проблем, які потребують
негайного вирішення: непрозора законодавча база, наявність великої кількості
неефективних соціальних пільг, недосконала система фінансування та
бюрократія

в

органах

соціального

захисту.

Поліпшення

фінансового

забезпечення соціального захисту в процесі європейської інтеграції країни
неможливе без зміцнення фінансової бази та підвищення фінансової
незалежності місцевих бюджетів.
Державна система фінансування соціальних виплат, пільг і допомоги
залишається одним з основних складників всезагальної та комплексної системи
соціального захисту України та потребує реформування, зміни підходів до
організаційних принципів надання та фінансування державної соціальної
допомоги, впровадження нових шляхів та методів, які без додаткових затрат
коштів, матеріальних засобів дадуть змогу працювати більш результативно на
користь тих, хто потребує соціального захисту. Такими напрямами є:
вдосконалення законодавства в соціальній сфері, перехід від надання пільг та
дотацій до адресної допомоги, скорочення переліку неефективних соціальних
виплат, зменшення монополії держави на ринку соціальних послуг.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС
Визначено

перспективні

напрями

міжнародного

інтеграційного

співробітництва України. Проаналізовано зовнішньоекономічну діяльності
України на світовому ринку. Розглянуто проблема забезпечення сталого
зростання обсягів експорту вітчизняних товарів до країни ЄС, оптимізація
його структури

на тлі економічних

і соціально-політичних процесів

глобального характеру та загострення російсько-українських відносин.
Виявлено

тенденцій,

проблеми,

перспективи

зовнішньоторговельного

співробітництва країни та Євросоюзу та проведено аналіз експортноімпортних операцій за 2012–2016 роки.
Ключові слова:

зовнішньоекономічні відносини, інтеграція, інтеграційні

об’єднання, Європейський Союз, світовий ринок, експорт товарів, імпорт,
квоти.
Постановка проблеми. Із самого початку існування країни як суверенної
держави важливою частиною стратегії національного розвитку України є
зовнішньоекономічні

відносини.

Геополітично

Україна

перебуває

між

великими інтеграційними об’єднаннями: Європейським Союзом (ЄС) на заході
й об’єднаннями країн пострадянського простору на сході, найважливішими з
яких є Євразійський економічний союз (ЄАЕС) і Співдружність незалежних
держав (СНД).
Трансформаційні
зовнішньоекономічного

процеси

в

економіці

розвитку

України,

призвели

до

зміна

вектору
активізації

зовнішньоторговельних відносин з країнами Європейського Союзу (ЄС). З
набуттям чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (2014 р.) та її
складової – поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що вступила в
силу 1 січня 2016 року, а також враховуючи те, що 1 вересня 2017 року Угода
вже офіційно та в повному обсязі вступила в силу на особливу увагу заслуговує
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проблема забезпечення сталого зростання обсягів експорту вітчизняних товарів
до країни ЄС, оптимізація його структури на тлі економічних і соціальнополітичних процесів глобального характеру та загострення російськоукраїнських відносин.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблематика

зовнішньоторговельних відносин України та ЄС була у фокусі наукових
досліджень вітчизняних вчених весь період зі здобуття країною незалежності та
побудови економіки держави за ринковими принципами. Особливої активізації
такі дослідження зазнали з моменту розробки, підписання та реалізації Угоди
про асоціацію з ЄС та початку дії зони вільної торгівлі між Україною та
країнами Європейського Союзу. Світова економічна наука вже накопичила
певний досвід вирішення даних проблем. Так, основні економічні теорії
міжнародного обміну висвітлені у працях: класиків – А. Сміта, Д. Рікардо,
неокласиків – Е. Хекшера, Б. Оліна, Е. Мунделла, Р. Джонсона, Дж. Р. Хікса й
ін., та представників сучасних наукових концепцій – С. Робокка, К. Сіммондса,
Ж. М. Сіроена, К. Дж. Ланкастера, С. Ліндера, Ж. Лафайя, Ф. Перу, В. Вернона,
І. Крейвіса, П. Самуельсона й ін.Теоретико - методологічну базу сучасних
процесів європейської інтеграції розкрили в своїх наукових дослідженнях: Г.
Асланян, М. Гнатюк, Н. Гнидюк, М. Калина, І. Кравчук, О. Овчар та ін.
Незважаючи на значні наукові здобутки, невирішеними залишаються
питання щодо активізації зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами
ЄС, які намітилися в останні роки та відкривають нові можливості для
економіки України.
Постановка завдання. У системі зовнішньоекономічних пріоритетів
України євроінтеграція посідає особливе місце. Стратегічною метою її
економічного розвитку є здобуття гідного місця в міжнародному поділі праці,
зокрема, у сфері зовнішньої торгівлі. Європейський Союз є наймогутнішим
глобальним економічним об’єднанням, найбільшим і найпривабливішим
регіональним ринком світу, а також одним з ключових партнерів України у
зовнішньоторговельних відносинах,
269

Метою роботи є розробка теоретичних і науково-методичних засад
розвитку зовнішньоекономічної діяльності держав та науково-практичних
рекомендацій щодо вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України в
контексті міжнародної євроінтеграції.
Об'єктом даного дослідження є процес розвитку зовнішньоекономічних
відносин України з ЄС в контексті міжнародної інтеграції.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Найбільш

плідне

співробітництво України з ЄС на сучасному етапі євроінтеграції стосується
саме її торговельно-економічних аспектів. Так, з 1 січня 2016 р. розпочалося
довгоочікуване тимчасове застосування Розділу IV Угоди «Торгівля та
пов’язані з торгівлею питання», який містить положення про створення
поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі між Україною та
Євросоюзом (ПВЗВТ). Вона передбачає: скасування сторонами ввізних мит на
більшість товарів; запровадження правил визначення походження товарів;
приведення Україною своїх технічних регламентів, процедур, санітарних та
фітосанітарних заходів та заходів щодо безпеки харчових продуктів у
відповідність до європейських; спрощення митних процедур та попередження
шахрайства, контрабанди, інших правопорушень у сфері транскордонного
переміщення вантажів; посилення Україною захисту прав інтелектуальної
власності.
Європейський Союз для України на даному етапі є досить потужним
центром співпраці не тільки з європейським контингентом, а й з багатьма
іншими країнами світу. І це пов’язано не лише з вигідним економікогеографічним положенням країни в центрі Європи та шляхами виходу на
зовнішній ринок, а й з порівняно високим науково-технічним, економічним,
мінерально-сировинним, ґрунтовим і трудовим потенціалами [ 2 ].
Не менш важливим є те, що з 1 вересня 2017 року повністю набрала
чинності глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі (ГВЗВТ) між ЄС та
Україною. Вона є частиною Угоди про асоціацію. Попередньо з 1 січня 2016
року ГВЗВТ застосовувалась тимчасово. Це є потужною віхою в двосторонніх
торгових відносинах і відкриває нові економічні можливості як для ЄС, так і
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для України. Український бізнес отримує стабільний та передбачуваний
преференційний доступ до найбільшого ринку у світі, в якому мешкають понад
500 мільйонів споживачів, і вже за перші вісім місяців 2017 року експорт з
України до ЄС та імпорт з ЄС до України зросли на 27%, якщо порівнювати з
відповідним періодом 2016 року.
Окрім цього, 1 жовтня 2017 року набув чинності регламент Європейського
Парламенту та Ради щодо тимчасових “автономних торгових преференцій” для
України. Це дозволить Україні експортувати більше сільськогосподарської
продукції до ЄС відповідно до Угоди про асоціацію та глибокої та всеосяжної
зони вільної торгівлі без плати митних зборів. Також цей крок пришвидшить
скасування митних тарифів для кількох промислових груп товарів відповідно
до Угоди про асоціацію. Це має сприяти збільшенню екcпорту з України до ЄС
та допомогти у протистоянні наслідкам російських обмежувальних заходів
проти України [ 2 ].
Даний перехідний період, щодо скасування митних тарифів, триватиме для
ЄС протягом семи років (до 2023 р.), а для України – впродовж десяти (до 2026
р.). По закінченні перехідного періоду ЄС скасує для українських виробників
мита для 95,8% товарних груп. Українською стороною в підсумку буде
скасовано мита для 96,5% товарних груп [ 3 ].
Процес взаємного відкриття ринків відбувався асиметрично: зі сторони ЄС
було негайно скасовано мита для 94,7% тарифних ліній промислової продукції і
82,2% тарифних ліній продукції сільського господарства, в той час як Україна у
поки запровадила преференційний режим лише для 49,2% продукції за всією
товарною номенклатурою. Відповідним чином зазнали змін і пропорції у рівні
тарифного захисту між сторонами: середньоарифметична ставка ввізного мита
на європейську продукцію в Україні знизилась з 4,95% до 2,42%, тоді як зі
сторони ЄС – з 7,6% до 0,5%. По закінченні 10-річного перехідного періоду
Україна

збереже

за

собою

залишкові

рівні

ввізних

мит

для

8,7%

сільгосппродукції, що у підсумку надасть їй дещо вищий рівень тарифного
захисту. Динаміку лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС ми
можемо спостерігати в табл. 1.
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Таблиця 1 - Динаміка лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною
та ЄС відповідно до положень поглибленої та всеосяжної зони вільної
торгівлі, % [3]

Товарні групи

За всією товарною
номенклатурою
Сільгосппродукція
(групи HS 01-24)
Промислові товари
(групи HS 25-97)

Середньоарифметичні ставки ввізного мита,%
Базові ставки ( до
З моменту набуття
По закінченні 10набуття чинності)
чинності угоди
річного
(2016р.)
перехідного
періоду (2026 р.)
Україна
ЄС
Україна
ЄС
Україна
ЄС

4,95

7,6

2,42

0,5

90,32

0,05

9,29

19,8

6,77

0,6

1,38

0,24

3,67

3,9

1,12

0,5

0,00

0,00

Зазначені зміни у режимі тарифного регулювання двосторонньої торгівлі
України з ЄС безпосередньо вплинули на динаміку потоків товарів і послуг між
ними. Частка країн ЄС у зовнішньоторговельному обороті України зросла з
37,5% у 2015 р. до 39,7% у 2016 р. та до 39,2% за підсумками І кварталу 2017 р.
Водночас простежується тенденція до скорочення розриву між експортними й
імпортними поставками – коефіцієнт покриття імпорту експортом зріс з 0,67 у
2013 р. до 0,88 у 2015 р. та до 0,91 за підсумками І кварталу 2017 р. Наочно
динаміку таких змін ми можемо спостерігати на рис. 1.

Рисунок 1 - Динаміка зовнішньої торгівлі України з ЄС у 2011-2016рр.,
млрд. дол. США [3]
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Україна як потужний виробник багатьох видів агропромислової продукції
впродовж багатьох років займає вагомі позиції в світовій структурі експорту
сільськогосподарськими та продовольчими товарами, тому для виявлення
тенденцій, проблем, перспектив зовнішньоторговельного співробітництва
України та Євросоюзу доповнимо дослідження аналізом експортно-імпортних
операцій за 2012–2016 роки. Горизонт дослідження було обрано таким чином,
щоб детально простежити зміни, які відбулись у зовнішньоторговельних
відносинах між Україною та ЄС з початку дії автономних торговельних
преференцій для України з боку ЄС та функціонування зони вільної торгівлі.
Продукція українського ринку експортується в різні країни світу і це є
одним

з

основних

показників

економічного

розвитку

держави.

Зовнішньоторговельні операції у січні–березні 2017р проводились з партнерами
із 98 країн світу. Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до
Білорусі – 18,8%, Єгипту – 8,0%, Польщі – 6,3%, Індії – 5,8%, Ірану – 3,6%.
Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації – 20,5%,
Китаю – 16,6%, Німеччини – 9,0%, Швеції – 6,2%, Швейцарії – 5,5%.
Кризові

явища

в

економіці

держави,

різка

зміна

вектору

зовнішньоекономічного розвитку призвели до зменшення експорту за період
дослідження на 32 448 млн. дол. США, або на 47,16%. Необхідно відзначити
наявність негативного тренду всього періоду дослідження з різким зменшенням
обсягів експорту у 2014–2015 роках (активна фаза економічної кризи в Україні)
і сповільненням спаду у 2016 році (-1 765 млн. дол. США, або -4,63% до
попереднього року).
Імпорт до України за 2012-2016 рр. зменшився на 45 408 млн. дол. США,
або на 53,64%. Головними причинами зменшення імпорту у країну в
2012–2016 роках були кризові явища в економіці та різка девальвація гривні у
2014– 2016 роках. Негативний тренд стосовно імпорту товарів простежувався у
2012–2015 роках з різким зменшенням обсягів у 2014–2015 роках. Відзначаємо
відновлення обсягів імпорту у 2016 році (+1 716 млн. дол. США, або +4,62% до
попереднього року), незважаючи на кризові прояви в економіці держави та
продовження девальвації національної валюти.
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Сальдо зовнішньої торгівлі товарами за весь період дослідження, окрім
2015 року (+611 млн. дол. США), було від’ємним з позитивною динамікою у
2012–2015 роках. Відзначаємо появу від’ємного сальдо у 2016 році та його
значні розміри (-2 888 млн. дол. США) [ 4, с. 48-49 ].
Експорт товарів у ЄС за 2012-2016 рр. зменшився на 3 585 млн. дол. США
(11% загального розміру зменшення експорту країни за п’ять років), або на
20,99%. При цьому можемо виділити такі тенденції:
– експорт у країни Євросоюзу у 2012–2016 роках зменшувався меншими
темпами, ніж експорт України загалом, що привело до зростання його долі з
24,82% у 2012 році до 37,12% у 2016 році, що робить ЄС провідним
споживачем експортної продукції України;
– чітко видна тенденція впливу зміни зовнішньоторговельних відносин
між Україною та Євросоюзом на розмір експортних поставок країни; так,
початок дії автономних торговельних преференцій для України з боку ЄС у
2014 році привів до короткострокового зростання експортних постачань
(+244 млн. дол. США, або +1,46% до попереднього року), а початок
функціонування зони вільної торгівлі змінив негативний тренд зменшення
експорту товарів до Європейського Союзу на позитивний у 2016 році
(+481 млн. дол. США, або +3,70% до попереднього року).
Імпорт товарів з Євросоюзу за період дослідження зменшився на
9 015 млн. дол. США (20% загального розміру зменшення імпорту до країни за
п’ять років), або на 34,47%. При цьому можемо виділити такі тенденції:
– імпорт з країн ЄС у 2012–2016 роках зменшувався меншими темпами,
ніж імпорт товарів в Україну загалом, що привело до зростання його долі з
30,90% у 2012 році до 43,67% у 2016 році, а це робить Європейський Союз
провідним постачальником імпортної продукції в Україну;
– після негативного тренду у 2012–2015 роках у 2016 році відбувається
збільшення розмірів імпорту на 1 811 млн. дол. США, або на 11,81%, що
свідчить про те, що імпорт з країн ЄС відновлюється більш швидкими темпами,
ніж експорт до Євросоюзу.
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Сальдо зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Європейським
Союзом за весь період дослідження було від’ємним з позитивним трендом у
2013–2015 роках. Особливої уваги потребує вплив сальдо зовнішньої торгівлі
товарами між Україною та ЄС на сальдо зовнішньої торгівлі України загалом.
Якщо у 2012 та 2013 роках негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами між
Україною та Євросоюзом складало 57,26% та 75,36% негативного сальдо
зовнішньої торгівлі України загалом, то з 2014 року саме сальдо зовнішньої
торгівлі товарами між Україною та ЄС має виключний негативний вплив на
формування негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами України загалом.
Наведена ситуація є критичною для економіки України та ставить під сумнів
ефективність

функціонування

зони

вільної

торгівлі

між

країною

і

Європейським Союзом [4, с. 49 ].
В уряді падіння українського експорту до ЄС пояснювали насамперед
активізацією бойових дій на Донбасі, одним з наслідків якої стала зупинка
ключових виробництв регіону [ 5 ].
Для об’єктивного пояснення означених тенденцій, а також перспектив
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах
євроінтеграції необхідно визначити проблеми, що виникають у підприємств
при функціонуванні на ринку ЄС та стримують використання можливостей,
наданих асиметричною торговельною лібералізацію в рамках ПВЗВТ.
Проблеми вітчизняних підприємств при функціонуванні на європейському
ринку доцільно розглянути в розрізі ключових галузей, що забезпечують
український експорт до ЄС: агропромислового комплексу та харчової
промисловості, металургії, машинобудування.
В структурі експорту українських товарів до ЄС переважають чорні
метали, їх частка в 2016р. становила 19,8%, у 2017р.- 18,0%, зернові культури
11,7% та 13,4%, електричне обладнання 11,1% і 9,5% відповідно. Питома вага
зазначених товарів у загальному обсязі експорту України до держав-членів ЄС
у І півріччі 2017р склала 72,8% або 5 982,5 млн. дол. США [ 6 ].
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диверсифікованим, у ньому переважають транспортні засоби, обладнання і
хімічна продукція. Питома вага даних товарів у загальному обсязі імпорту з
держав-членів ЄС за звітний період склав 67,0% або 6 378,3 млн. дол. США.
Структуру експорту товарів до країн ЄС та імпорту з країн ЄС можемо
побачити на рис. 2.

Рисунок 2 - Структура експорту товарів до країн ЄС та імпорту з країн
ЄС у 2017 р., % [6]
На сьогодні сільськогосподарський експорт відіграє ключову роль в
торговельно-економічних відносинах України з ЄС. Адже найбільші обсяги
експорту до країн ЄС мали саме продукція агропромислового комплексу та
харчової промисловості - 30,5% від загального обсягу експорту, а частка
імпорту продукції АПК та харчової промисловості з країн Євросоюзу склала
10% від загального обсягу. Саме він в даний час компенсує втрати від змін в
зовнішньоторговельній політиці України та поступового виходу з ринків країн
Митного союзу, особливо ринку Росії. Потужні українські агрохолдинги, що
виробляють зернові культури, кукурудзу та пшеницю, були представлені на
європейських ринках ще перед підписанням Угоди про асоціацію. Вони дуже
швидко використовують надані ЄС квоти, які є незначними в порівнянні з
загальними обсягами експорту та на фоні надзвичайно великої конкуренції з
європейськими виробниками. Так, за даними Міністерства аграрної політики, за
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2016 р. було в повному обсязі використано квоти на мед, цукор, овес, ячмінну
крупу і борошно, солод, кукурудзу, оброблені томати та інші продуктові групи
[ 7, с. 189].
Україна за станом на І квартал 2017 р. вже вичерпала квоти на експорт
м’яса птиці в країни ЄС, на 64% вичерпана квота на цукор, на 78% – на
виноградні і яблучні соки. Проблема замалого розміру квот не є безпосередньо
проблемою українських аграріїв, але вона значно впливає на можливості
збільшення обсягу експорту до ЄС [8].
Основна

специфічна

проблема

підприємств

української

харчової

промисловості в контексті експорту її продукції до країн ЄС полягає в
невідповідності продукції європейським технічним, санітарним, фітосанітарним
стандартам, у використанні застарілого обладнання та технологічних процесів.
Тому українські виробники продуктів харчування не можуть навіть забезпечити
поставки в межах квот, наданих ЄС [9, с. 4].
Так, існує низка тарифних квот на групи товарів, які ще не були заповнені
експортерами за умовами безмитних поставок до країн ЄС у повному обсязі
(гриби, часник, яловичина, баранина, цукрові сиропи, висівки, свинина,
продукти з обробленого молока, крохмаль та багато інших позицій). В список
незатребуваних квот також потрапили оброблена продукція з молочних
вершків і зернових, сигари і сигарети, а також продукти переробки солоду і
крохмалю. На те є різні причини. Деякі групи квот потребують від українських
виробників проходження особливих процедур сертифікації та отримання
відповідних дозволів. Наприклад, процес отримання дозволу щодо доступу
молока та молочних продуктів на ринки Європейського Союзу тривав 7 років.
Було проведено 4 версифікаційні місії FVO [11]. У 2016 році було вперше
частково використано квоти на вершкове масло (46%) та сухе молоко (30%).
Перш за все необхідно, щоб українська аграрна продукція відповідала
європейським стандартам безпеки та якості [10].
Значне скорочення експорту металургійної продукції в 2014-2016 рр. було
викликано втратою виробничих потужностей на Донбасі. Але виробництв,
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розміщених за межами окупованих територій, цілком достатньо, щоб
задовольнити попит, який багато в чому залежить від кон’юнктури світового
ринку.

Головною

проблемою

вітчизняних

підприємств

металургійного

комплексу в умовах євроінтеграції є низька якість продукції. Хоча Україна
входить в десятку світових виробників металургійної продукції, за якістю вона
поступається виробникам з інших країн в наслідок технічної відсталості галузі,
високої енергомісткості виробництва, низької якості сировини тощо. Без
адаптації до міжнародних стандартів українська промисловість не має жодних
шансів на процвітання в довгостроковій перспективі, тому присутність
української

металургії

на

ринках

ЄС

вимагає

термінової

адаптації

виробничих процесів до високих європейських стандартів щодо умов праці та
екології [7, с. 190 ].
Висновки та подальші дослідження. На сьогодні право експорту своєї
продукції на територію Європейського Союзу мають 266 українських
підприємств. З них 86 підприємств – виробники продукції для споживання
людиною, 180 підприємств – виробники нехарчової продукції.
Дослідження

показує,

що

Україна

перебуває

в

стійкому

тренді

деіндустріалізації, коли експорт продукції АПК зростає, а промислової
продукції скорочується. Крім того, ми невпинно рухаємося в пастку
глобалізації – нарощуємо експорт сировини, нехтуючи розвитком внутрішньої
переробки і це ще один виклик. Для прикладу, замість розвитку експорту муки,
яка дає певну частину доданої вартості на кожній тонні, ми будуємо
інфраструктуру під вивіз з країни зерна. Тому, коли говорять, що в Україні
побудовано новий зерновий термінал, не варто сильно цьому радіти. В
довгостроковій перспективі ціни на сировину відносно цін на послуги і робочу
силу знижуються. Тому країна, яка продає сировину завжди програє тій країні,
яка виробляє кінцеві продукти з вищою доданою вартістю. Україна – країна, що
виробляє і експортує в основному сировину та напівфабрикати. Це означає, що
світовий цикл падіння цін на сировину призводить до зниження обсягів
валютної виручки країни та є одним з факторів девальвації гривні.
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ЗАСОБАМИ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
Перспективою вирішення проблеми побудови програм занять з фізичного
виховання у З є використання інноваційних видів рухової активності. Метою
роботи є обґрунтування доцільності застосування у системі фізичного
виховання студенток легкої атлетики із застосуванням бігових навантажень
різних режимів енергозабезпечення. Встановлено покращення швидкості,
вибухової сили, спритності, загальної витривалості. Доведена доцільність
застосування новітніх видів рухової активності у системі фізичного виховання
студентів ЗВО.
Ключові слова: легка атлетика, студентки, фізична підготовленість, фізичні
якості.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Процес фізичного виховання студентської молоді
відіграє

важливу

роль

у

формуванні

гармонійно

розвиненої

та

конкурентоспроможної особистості. Рівень підготовленості випускників вищих
навчальних закладів до майбутньої професійної діяльності залежить від
багатьох чинників, таких як спрямованість навчального процесу, його зміст та
структура, методи та засоби. Система засобів, які використовуються для
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корекції фізичної підготовленості студентів, часто не приваблює молодь,
носить характер обов'язкових заходів, а не цікавих занять, які забезпечували б
не лише фізичний розвиток, але й емоційне розслаблення [3]. Запорукою
високих показників у майбутній виробничій діяльності має стати спеціалізована
фізична підготовка, що забезпечує формування і вдосконалення тих якостей
особистості, які мають суттєве значення для визначеної професії [7].
Прискорення темпів соціальних, економічних, технологічних, екологічних
і кліматичних змін у світі призвело до низки проблем, пов'язаних зі зміною
стану здоров'я людства, в тому числі студентської молоді [3]. Останнім часом
зростає

кількість

студентів

із

недостатнім

рівнем

функціональних

можливостей. Таке явище спостерігається на тлі гіпокінезії та гіподинамії
молоді [8, 11].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують відомості, які вказують
на те, що ефективним й економічно вигідним шляхом підвищення рівня
фізичної і функціональної підготовленості людини залишається впровадження
у повсякденне життя різних засобів фізичного виховання із застосуванням
різних оздоровчих технологій [1, 6, 9, 10, 12].
З метою успішного подолання труднощів, пов’язаних із переходом молоді
до незвичних умов навчання у вищих освітніх закладах, 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 [2].
У теперішній час заняття з фізичного виховання, які проводяться за
програмою вищих навчальних закладів, не спрямовані на покращення
адаптаційних можливостей студентів до фізичних навантажень аеробного й
анаеробного спрямування [11], оскільки їхньою метою не передбачено
врахування індивідуальних функціональних можливостей студентів.
Для корекції фізичного стану науковці пропонують застосовувати різні
види фізичної діяльності. Серед них найбільш ефективними є циклічні вправи,
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до яких належить біг. Доступність бігу для осіб різного віку, статі і рівня
фізичного

стану

дозволяє

використовувати

його

для

цілеспрямованої

активізації аеробних або анаеробних процесів енергозабезпечення. Якість таких
тренувань залежить від того, наскільки ефективно організм може мобілізувати
та використати енергетичний потенціал, наскільки досконало буде сформована
система регуляції цих процесів [12].
На думку науковців ефективність бігових тренувань залежить від
періодичності занять, а також від співвідношення їх інтенсивності і тривалості
[12]. Однак при цьому необхідно враховувати функціональну готовність
організму до виконання фізичної роботи.
Ю.М. Фурманом [11] встановлено, що цілеспрямовану корекцію аеробної
та

анаеробної

застосування

лактатної
бігових

продуктивності
навантажень,

можна

здійснювати

збалансованих

за

шляхом
режимом

енергозабезпечення й величиною внутрішнього об’єму, враховуючи при цьому
періодичність занять і метод тренувань. Вченим доведено, що зростання
аеробної та анаеробної лактатної продуктивності можливе лише при
застосуванні тренувань періодичністю не менше трьох разів на тиждень і
величиною внутрішнього об’єму не нижче порогового рівня. Бігові тренування
у змішаному режимі енергозабезпечення ефективніше підвищують аеробну
продуктивність організму, ніж в аеробному. Тренування в аеробному режимі
енергозабезпечення більш ефективно впливають на аеробну продуктивність
організму при застосуванні безперервного методу, ніж повторного. Підвищення
анаеробної лактатної продуктивності можливе лише при застосуванні бігових
тренувань змішаного режиму енергозабезпечення.
Мета роботи – за динамікою показників фізичної підготовленості
студенток І-ІІ курсів економічних спеціальностей ВТЕІ КНТЕУ обґрунтувати
доцільність застосування у системі фізичного виховання легкої атлетики із
застосуванням бігових навантажень різних режимів енергозабезпечення.
Застосовано наступні методи дослідження :
педагогічне тестування фізичної підготовленості;
методи математичної статистики.
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Обстеження фізичної підготовленості проводилися з урахуванням фаз
менструального

циклу.

Вищевказані

дослідження

проводилися

в

післяменструальну фазу (6-12 доба по завершенню менструації) і в
післяовуляторну фазу (16-24 доба по завершенню менструації). Обстеження
студенток не здійснювалося у фази менструації та овуляції (на 12-13 день після
припинення

менструальної

фази)

через

погіршення

працездатності

і

координації рухів [1, 10]. Обстеження дівчат здійснювалося до початку занять
(на початку навчального року) та через 24 тижнів.
В експерименті брали участь студентки віком 19-20 років. Перед початком
експерименту

нами

створено

дві

групи:

контрольну

(18

осіб)

та

експериментальну (18 осіб). Тривалість кожного заняття фізичним вихованням
в обох групах становила 90 хвилин, а періодичність занять 2 рази на тиждень.
Зміст занять контрольної та експериментальної груп відрізнялися тим, що на
відміну від контрольної (КГ), яка займалася за робочою програмою «Фізичне
виховання», студентки експериментальної (ЕГ) групи – у спортивній секції
«Легка атлетика» із застосуванням бігових навантажень різних режимів
енергозабезпечення.
Зміст програми занять у групі ЕГ визначався методом тренування
(безперервний,

повторний,

енергозабезпечення

роботи

інтервальний
(аеробним,

та

комбінований),

анаеробним

та

режимом
змішаним),

інтенсивністю та об’ємом бігових навантажень.
Застосовані методи дослідження дозволили встановити ефективність
занять за запропонованими програмами на показники фізичної підготовленості
студенток, яку оцінювали за результатами тестів [4, 12], що характеризують
швидкість, вибухову силу, спритність, силову динамічну витривалість м’язів
плечового поясу, активну гнучкість хребта й загальну витривалість.
Для аналізу ефективності впливу застосування занять на показники
фізичної підготовленості студенток порівнювали зв’язані вибірки, де ряди
динаміки відображали зміни ознак залежно від етапу експерименту. Вірогідна
відмінність

середніх

значень

показників
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фізичної

підготовленості

здійснювалася за t-критерієм Стьюдента [5]. Відмінність вважалася вірогідною
при рівні значимості p < 0,05.
Виклад основного матеріалу. Результати обстежень показали, що заняття
фізичною культурою за запропонованими програмами викликають позитивні
зміни фізичної підготовленості студенток 19-20 років.
До початку занять середні значення показників фізичної підготовленості у
студенток контрольної і експериментальної груп вірогідно не відрізнялись між
собою (p>0,05).
Як свідчать дані таблиці 1, дослідження фізичної підготовленості
студенток через 24 тижнів від початку занять дозволили виявити відмінності
впливу занять фізичною культурою за запропонованими програмами.
Таблиця 1 - Вплив занять фізичною культурою на показники фізичної
підготовленості студенток 19-20 років (КГ n=18, ЕГ1 n=19, ЕГ21 n=18)
Середні значення, xֿ ± mֿ
до початку
занять

біг 100м зі старту, сек
стрибок у довжину з місця, см
човниковий біг 4*9, сек
згинання-розгинання рук в упорі
лежачи, макс. кільк. разів
нахил тулуба вперед з
положення сидячи, см
рівномірний біг 2000 м, хв

через 24
тижні

групи

Показники

xֿ

mֿ

xֿ

mֿ

КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ

16,84
16,91
175,12
176,53
11,02
11,32
12,03
13,05
8,94
9,12
12,06
12,21

0,9
0,7
3,31
2,96
0,41
0,38
0,59
0,77
1,59
1,89
0,96
0,63

15,93
14,54*
182,56
189,12*
10,54
10,02*
13,05
14,21
10,03
13,04
11,32
9,95*∆

1,1
0,9
2,96
2,11
0,48
0,42
0,53
0,69
1,21
2,05
0,34
0,31

Примітки:
1.* – р<0,05 – вірогідна відмінність значень відносно величини,
зареєстрованої до початку дослідження;
2.∆ – р<0,05 – вірогідна відмінність значень відносно показників
контрольної групи
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У студенток експериментальної групи під впливом тренувальних занять у
секції «Легка атлетика» із застосуванням бігових навантажень різних режимів
енергозабезпечення через 24 тижні від початку дослідження зареєстровано
вірогідне покращення результатів виконання тестів, які характеризують
швидкість (на 14,01%), вибухову силу (на 7,13%), спритність (на 11,48%), а
також загальну витривалість (на 18,51%).
Порівнюючи результати досліджень фізичної підготовленості студенток
через 24 тижнів від початку занять, встановлено, що час подолання дистанції
2000м у представниць експериментальної групи по завершенні дослідження
виявились вірогідно кращими (на 12,10%) у порівнянні із результатами
студенток контрольної групи.
Слід вказати, що, незважаючи на позитивну динаміку у результатах
виконання контрольних тестів студентками контрольної групи, вірогідних змін
через 24 тижні від початку занять не зареєстровано.
Отримані результати досліджень підтверджують існуючі відомості
науковців про позитивний вплив засобів новітніх технологій фізичного
виховання на організм людини.
Висновки. Здійснений аналіз дозволив встановити, що у досліджуваних
студенток до початку занять за запропонованими програмами рівень фізичної
підготовленості відповідав «середньому».
Заняття у спортивній секції «Легка атлетика» із застосуванням бігових
навантажень

різних

режимів

енергозабезпечення

сприяють

вірогідному

покращенню показників виконання тестів, що характеризують швидкість,
вибухову силу, спритність, а також загальну витривалість.
Доцільність застосування у системі фізичного виховання студенток легкої
атлетики

із

застосуванням

бігових

навантажень

різних

режимів

енергозабезпечення підтверджується вірогідно кращими результатами прояву
загальної витривалості (12,10%) у представниць групи ЕГ у порівнянні із
результатами студенток контрольної групи.
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Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
спрямовані на вивчення впливу інноваційних технологій фізичного виховання
на фізичну підготовленість студентів-юнаків.
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УДК 796.011.3-057.87
Сальникова С.В., к.н.фіз.вих.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОЖЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗВО З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Стаття присвячена дослідженню теоретичних питань щодо можливості
впровадження сучасних технологій фізичного виховання в навчальний процес
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студентів закладів вищої освіти. Обґрунтовано доцільність використання
таких технологій. Проаналізовано основні напрямки впровадження сучасних
технологій у систему фізичного виховання студентів ЗВО з метою покращення
їх фізичних якостей.
Ключові слова: сучасні технології, фізичне виховання, фізична культура,
студенти.
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Прискорення темпів соціальних, економічних,
технологічних, екологічних і кліматичних змін у світі призвело до низки
проблем, пов'язаних зі зміною стану здоров'я людства, в тому числі
студентської молоді [2]. Останнім часом зростає кількість студентів із
недостатнім рівнем функціональних можливостей. Таке явище спостерігається
на тлі гіпокінезії та гіподинамії молоді [11].
Процес фізичного виховання студентської молоді відіграє важливу роль у
формуванні гармонійно розвиненої та конкурентоспроможної особистості.
Система засобів, які використовуються для корекції фізичної підготовленості
студентів, часто не приваблює молодь, носить характер обов'язкових заходів, а
не цікавих занять, які забезпечували б не лише фізичний розвиток, але й
емоційне розслаблення [2, 8].
Аналіз даних спеціальної літератури дозволяє стверджувати, що думки
фахівців щодо основних аспектів побудови програм занять з фізичного
виховання у ЗВО вкрай суперечливі [12]. Перспективою вирішення цієї
проблеми є використання у системі фізичного виховання студентів вищих
навчальних закладів сучасних видів рухової активності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одними із завдань курсу
фізичного виховання в системі вищих навчальних закладів України, з одного
боку, виступають збереження й зміцнення здоров’я студентів, сприяння
правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримка фізичної
і розумової працездатності, вдосконалення спортивної майстерності студентів,
які активно займаються спортом; з іншого – виховання у студентів мотивації до
систематичних занять фізичною культурою і спортом [8].
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Як показала практика, традиційний підхід до використання професійних
засобів і методів в системі фізичного виховання студентів ВНЗ через свою
недосконалість втратив актуальність і виявився певною мірою неефективним.
Отримання бажаного результату можливе через впровадження в навчальний
процес ЗВО інноваційних технологій фізичного виховання.
Дослідження науковців в галузі фізичного виховання, реабілітації,
рекреації

та

валеології

дозволяють

стверджувати,

що

використання

інноваційних технологій фізичного виховання в умовах сучасного вищого
навчального закладу – це невід’ємна частина процесу еволюції суспільної
науки [8].
Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про те, що формування
потреби в здоровому способі життя відбувається завдяки використанню
різноманітних засобів фізичної культури і спорту за умови активної участі
особистості в фізкультурній діяльності, що викликає позитивні емоційні
переживання [11, 12].
Отримані відомості спеціальної наукової літератури переконливо свідчать
про

те,

що

формування

здорових

звичок

відбувається

як

наслідок

цілеспрямованої виховної роботи і не є автоматичним результатом тієї чи іншої
діяльності.
Мета статті полягає у вивченні і узагальненні представлених у спеціальній
науковій літературі відомостей щодо можливостей і ефективності використання
сучасних засобів та технологій фізичного виховання, які сприяють покращенню
фізичних якостей студентської молоді.
Виклад основного матеріалу. Результати досліджень, проведених доктором
наук з фізичного виховання і спорту Л.П. Пилипей, засвідчили, що фізична
культура і спорт займають значне місце поряд із іншими видами дозвілля
студентів. Автор вказує, що 22 % з числа опитаних юнаків та дівчат виявили
бажання займатись плаванням; сучасними видами спорту – 20 %; аеробікою –
17 %; прикладними видами і футболом – по 12 %; волейболом – 9 %;
баскетболом – 7 %; настільним тенісом – 5 %; легкою атлетикою – 3 %; карате
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– 2 %; дзю-до – 2 %; рештою видів спорту – 1 %. Однак, серед всіх
респондентів фізкультурою і спортом займаються тільки 38,4 %. Науковцями
також встановлено ряд причин такої невідповідності, серед яких відсутність
умов та інвентарю за місцем проживання становить 69,1 %; відсутність знань з
методики самостійних занять – 81,3 %; відсутність вільного часу – 64 %. З
урахуванням існуючих програм і побажань студентів розроблено реальну
гнучку програму професійно-прикладної фізичної підготовки, впровадження
якої сприяло покращенню мотивації до занять [5].
Результати

досліджень,

проведених

вітчизняними

науковцями

Ю.М. Фурманом та В.О. Оніщук, свідчать про успішне застосування методики
ендогенно-гіпоксичного дихання в комплексі з фізичними вправами, що
позначилося на покращенні функціонального стану хворих на бронхіальну
астму студентів [13].
О.Ю.

Фанигіною

розроблено

новітній

комплекс

організаційно-

педагогічних умов фізичного виховання студенток з використанням засобів
аквааеробіки в навчальному процесі вищих навчальних закладів, який включає:
мотиваційні чинники, засоби і методи контролю, нормативи фізичної
підготовленості, алгоритми розробки програм занять [10].
Р.А. Самохою розроблено зміст інноваційних технологій фізичного
виховання, які передбачали застосування під час занять форм, методів і засобів
відроджених національних видів фізичного гартування. Ефективність такого
нововведення

забезпечувалася

впровадженням

у

виховну

діяльність

студентської молоді народних традицій; застосуванням у навчально-виховному
процесі засобів фізичного виховання з козацької системи підготовки;
формуванням у студентів системи знань про здоров’я, здоровий спосіб життя та
рухову активність у процесі обов’язкових, секційних та самостійних занять за
місцем їхнього проживання [9].
За результатами власних досліджень, Т.В. Колтушовою теоретично
обґрунтовано,

експериментально

апробовано

та

доведено

ефективність

методики вторинної профілактики порушень рухової функції хребта в період
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ремісії у студентів. Автором розроблена профілактична програма «школи
оздоровлення

хребта»

(теоретико-практичних,

як

організованих,

так

і

самостійних занять фізичною культурою, спрямованих на підвищення рівня
знань, інформованості та практичних навичок про заходи щодо зниження
загострень наявних порушень і поліпшення якості життя студентів) [3].
Теоретичний аналіз спеціальної літератури, а також проведені анкетування
студентів дозволили А.І. Підлісному розробити організаційно-методичні умови
реалізації самоконтролю фізичної підготовленості студентів, як фактора
підвищення мотивації до фізичного самовдосконалення [6].
С.А. Романченко розроблено спеціальну програму з корекції статури
студенток, що включає засоби і методи тренування з урахуванням соматотипу
на основі використання комп'ютерних технологій [7].
Ю.М. Фурманом [11] доведено, що зростання аеробної та анаеробної
лактатної

продуктивності

можливе

лише

при

застосуванні

тренувань

періодичністю не менше трьох разів на тиждень і величиною внутрішнього
об’єму не нижче порогового рівня. Бігові тренування у змішаному режимі
енергозабезпечення
організму,

ніж

ефективніше

підвищують

аеробному.

Тренування

в

аеробну
в

продуктивність

аеробному

режимі

енергозабезпечення більш ефективно впливають на аеробну продуктивність
організму при застосуванні безперервного методу, ніж повторного. Підвищення
анаеробної лактатної продуктивності можливе лише при застосуванні бігових
тренувань змішаного режиму енергозабезпечення.
Серед вітчизняних науковців Т.А. Базилюк було обґрунтовано та
розроблено програму

застосування

інноваційної

технології аквафітнесу

ігрового спрямування з елементами баскетболу для інтегрального впливу на
розвиток функціональних і психофізіологічних можливостей студентів [1].
Результати досліджень Петренко Н.В. [4] довели ефективність оздоровчотренувальних занять із диференційованим використанням засобів аквафітнесу
та можливість використання авторської програми у системі фізичного
виховання студентів ВНЗ економічного профілю. Крім того, аналіз отриманих
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результатів застосування програми Петренко Н.В. свідчить, що така програма
може використовуватися як підґрунтя для підвищення ефективності фізичної
підготовки студентської молоді.
Висновки. Отже, цілеспрямоване впровадження в навчальний процес ЗВО
інноваційних технологій фізичного виховання сприяють всебічному розвитку
студентської молоді, формуванню здорового способу життя через виховання у
студентів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть
спрямовані

на

вивчення

впливу

засобів

фізичного

виховання

різної

спрямованості на фізичну підготовленість студентів.
Список використаних джерел:
1. Базылюк Т.А., Козина Ж.Л. Игровой аквафитнес в физическом
воспитании студенток. Харьков. Точка, 2013. 144 с.
2. Головкіна Вікторія, Сальникова Світлана. Ефективність застосування
елементів аквафітнесу під час факультативних занять плаванням зі студентками
ВНЗ. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного
тренування: науково-методичний журнал. Випуск 2. Вінниця: ТОВ «Планер».
2017, С. 22-27
3. Колтошова Т. В. Вторичная профилактика нарушений функции
позвоночника у студентов средствами физической культуры: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04. Омск: ОГТУ, 2006. 24 с.
4. Петренко Н.В. Оптимізація фізичної та розумової працездатності
студентів економічних спеціальностей засобами аквафітнесу : автореф. дис. …
канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. Київ, 2015. 20с.
5. Пилипей Л. П. Модернізація системи фізичного виховання УАБС.
Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного
виховання і спорту : тези доповідей ІІI Міжнародної науково-методичної
конференції, м. Суми, 14–15 квітня 2016 р. С. 26-29.
6. Подлесний О.І. Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб
підвищення

мотивації

до

професійно-прикладної

фізичної

підготовки

студентів-судноводіїв: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз.
292

виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення». К., 2008. 22 с.
7. Романченко С. А. Коррекция состояния здоровья студентов в процессе
занятий физической культурой: автореф. дис. на здобуття наук. автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04 К.: 2006. 20 с.
8. Сальникова С. В. Удосконалення фізичного стану студентів шляхом
застосування інноваційних технологій фізичного виховання. Соціальнополітичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України:
Збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції.
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. С. 408-413.
9. Самоха Р.А. Інноваційні технології фізичного виховання студентів
педагогічних університетів із застосуванням народних традицій.: автореф. дис.
… канд. пед. наук : спец. 13.00.07. Академія педагогічних наук України
Інститут проблем виховання, Київ, 2007. 19с.
10. Фаныгина О. Ю. Коррекция физической подготовленности студенток
вуза в процессе занятий оздоровительными видами плавания: дис... канд. наук
по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02 – «Фізична культура, фізичне виховання
різних груп населення». К., 2004. 282 с.
11. Фурман Ю. Бекас О. Статеві особливості вдосконалення аеробної та
анаеробної продуктивності організму осіб постпубертатного періоду онтогенезу
біговими тренуваннями. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у
сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: у 3 т.
Уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту
ім. Лесі Українки, Т.3. 2008, С.350-353.
12. Фурман Ю.М. Мірошніченко В.М., Драчук С.П. Перспективні моделі
фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих
навчальних закладів. К.: НУФВСУ, вид-во "Олімп. л-ра". 2013, С.24-43.
13. Фурман Ю.М. , Онищук В.Є. Ефективність застосування методики
«ендогенно-гіпоксичного» дихання за показниками спірографії в системі
фізичної реабілітації студенток, хворих на бронхіальну астму. Фізична
культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця, 2010. № 10. С. 101-107.
293

УДК 339.9 : 930.1(045)
Стопчак М.В., д.і.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ
У статті проаналізовано актуальні проблеми інтеграційної стратегії
України в контексті основних аспектів сучасного розвитку Євросоюзу.
Проаналізовано як досягнення України у реалізації євроінтеграційних прагнень
українського суспільства у політичній, економічній, соціальній сферах, так і
невирішені проблеми. Охарактеризовані причини, що гальмують шлях
української держави до ЄС. Показано, що шлях України до ЄС пролягає через її
швидкі внутрішні соціально-економічні, політичні, правові трансформації.
Ключові слова: євроінтеграція України, Європейський Союз, досягнення та
проблеми євроінтеграції, політичні, економічні, соціальні чинники.
Ключові слова: Європейський Союз, європейська інтеграція України, розширення
Євросоюзу, переваги та ризики євроінтеграції, політичні, економічні, соціальні
чинники.
Постановка проблеми. Курс на євроінтеграцію – одна з ключових вимог
Революції гідності. Сьогодні цей курс є наріжним каменем внутрішньої та
зовнішньої політики Української держави.
Для України європейська інтеграція надзвичайно важлива. Адже вона
відкриває

шлях

до

модернізації

економіки,

подолання

технологічної

відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові
ринки.

Крім того, членство у ЄС відкриє шлях до колективних структур

спільної безпеки Євросоюзу, дозволить ефективніше співробітничати з
європейськими

державами

у

боротьбі

з

тероризмом,

організованою

злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо.
Тому не випадково у ході прес-конференції у Мистецькому арсеналі у Києві
28 лютого 2018 р. Президент України П. Порошенко наголосив, що планує
«заякорити у Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію». На його
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думку, поправки до Основного закону могли б стати страховкою від будь-яких
несподіванок та імперативом для всіх політичних сил на роки вперед [1].
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій. Вітчизняні

фахівці

присвятили низку статей, монографій, більш як сто дисертаційних досліджень
євроінтеграційній

проблематиці. Активно працюють у цій сфері В. Шпак,

О. Шеретюк, А. Юричко, Е. Воронова, В. Литвин, Ю. Бараш, О. Їжак,
Ю. Алєксєєва, Т. Зінчук, А. Гальчинський, С. Віднянський, С. Толстов,
М. Юрчак та ін. Але при наявності досить значного масиву різнопланової
літератури із зазначеної проблеми, має місце неоднозначне, часто суперечливе
трактування євроінтеграційного досвіду української політичної еліти за роки
незалежності України, її досягнень та прорахунків на цьому шляху. Все це
зумовило необхідність підготовки представленої публікації.
Метою статті є аналіз, на підставі сучасних аналітичних праць та новітніх
статистичних матеріалів, досягнень України на євроінтеграційному шляху,
виділення

конкретних

проблем,

які

потрібно

розв’язати

українському

політикуму з метою пришвидшення цього процесу.
Виклад основного матеріалу. Оскільки євроінтеграційні орієнтири
набули практичного втілення у низці рішень та дій як української держави, так і
офіційних органів Європейського Союзу, виникає потреба у ретельному аналізі
уже зробленого у цьому напрямку. Такий аналіз дасть можливість не лише
реально оцінити стан євроінтеграційного поступу України, його досягнення, а й
виявити недоліки і прорахунки, основні тенденції і можливості його активізації
в політичній, економічній та культурній сферах.
Серед досягнень України на цьому шляху можна виділити наступні:
– З 1 вересня 2017 р. у повному обсязі запрацювала Угода про асоціацію
України з Європейським Союзом. При цьому варто зауважити, що більшість
розділів Угоди почали тимчасово діяти ще з 1 листопада 2014 р., а
найголовніша – економічна частина угоди – почала функціонувати з 1 січня
2016 р. У перший рік вільної торгівлі з ЄС український експорт до Союзу зріс
на понад 3%, а товарообіг – на понад 6%. За 6 місяців 2017 року зовнішня
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торгівля товарами та послугами України з країнами ЄС зросла на 22,8 % і
склала 9,4 млрд. доларів. На сьогодні 41,1% української торгівлі припадає на
Європейський Союз, у той час як на Росію – лише трохи більше 10% [2]. Це
свідчить про те, що ЄС став головний торговельним партнером нашої країни.
– Запровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу. Станом на
кінець грудня 2017 р. безвізовим режимом скористались майже 380 тис.
українців, а наприкінці квітня 2018 р. ця цифра зросла до 487 тис. осіб [2]. Які
можливості надає громадянам України запровадження безвізового режиму з
Європейським Союзом? Відтепер громадяни України можуть перетинати
кордон із країнами ЄС без звичного оформлення візи. Потрібен лише
біометричний закордонний паспорт громадянина України. Громадяни України
можуть перебувати на території країн Шенгенської зони ЄС не більше 90 днів
протягом будь-якого 180-денного періоду. Безвізовий
відвідувати

режим дає право

культурні та спортивні заходи, здійснювати журналістські

подорожі, поїздки на лікування, короткострокове навчання тощо. Проте,
безвізовий режим не дає права на роботу в країнах ЄС та Шенгенської зони в
цілому, у тому числі, короткострокову. Він

також не дає права на постійне

проживання в країнах ЄС (Шенгенської зони) та довготривале навчання. Для
цього, як і раніше, потрібно оформити спеціальну візу. Порушення правил
безвізового режиму громадянами України загрожує їм негайною депортацією
та забороною на повторний в'їзд до країн ЄС на декілька років.
– У жовтні 2017 р.

був затверджений урядовий План заходів щодо

виконання Угоди про асоціацію, визначено обсяг правових та інституційних
заходів щодо її виконання. На основі даного плану передбачено затвердити
політичну урядово-парламентську «дорожню карту» гармонізації вітчизняного
законодавства з правом ЄС. Проект цієї карти на 2018 р. містить низку
євроінтеграційних законопроектів, які має розглянути Верховна Рада України.
– Розпорядженням Уряду України 25 жовтня 2017 р. затверджено Стратегію
комунікації європейської інтеграції на період до 2021 р. Основною метою
Стратегії є утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки
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членства України в Європейському Союзі, інтеграції в європейський
економічний, культурний та політичний простір та здійснення процесу
внутрішніх реформ і перетворень у бік більш вільного, справедливого,
демократичного, успішного і прозорого суспільства. Стратегія визначає
комунікаційні цілі та цільову аудиторію. Передбачається, що реалізація
Стратегії здійснюватиметься спільними зусиллями органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та
бізнесу за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених
центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на
відповідний рік, та інших джерел, не заборонених законодавством. Для
реалізації

Стратегії

також

можуть

залучатися

фінансові

можливості

вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових
організацій тощо.
– З 1 лютого 2018 р. Україна набула повноправного членства в
регіональній конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила
походження, що дозволить збільшити експорт до Євросоюзу. Участь України в
Пан-Євро-Мед є важливою для бізнесу. Адже частка українського експорту до
країн-учасниць Пан-Євро-Мед станом на початок 2018 р. складала 58,9%, з них
40,3% –

до країн ЄС. Країни-учасниці конвенції можуть використовувати

матеріали і сировину одна одної без втрати преференційного статусу
походження [3].
– Прийнято головні рамкові законопроекти в сфері енергетики та
енергоефективності:

«Про

енергоефективність

будівель»,

«Про

ринок

електричної енергії», «Про створення Фонду енергоефективності», «Про
житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання».
– Розроблено і затверджуються дорожні карти наближення законодавства
України до права ЄС в сферах державних закупівель, санітарних і
фітосанітарних заходів, поштових та кур'єрських послуг, комп'ютерних і
телекомунікаційних послуг, послуг з міжнародних морських перевезень. Ці
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документи стануть основою для рішень щодо відкриття ринку ЄС для України
в цих сферах.
– Розроблено закон «Про основи державної політики в сфері європейської
інтеграції», яким створюються інституційні механізми для ефективного
виконання Угоди. Мова йде серед іншого й про залучення комітетів ВР на
початкових етапах до розробки євроінтеграційних законопроектів, посилення
здатності Секретаріату Верховної Ради аналізувати їх на відповідність праву
ЄС.
– Затверджено план заходів з підготовки до впровадження спільного
авіаційного простору України з Європейським Союзом та його державамичленами.
– Є певні досягнення у створенні в Україні системи контролю безпеки і
якості продуктів харчування. Проте, у рамках зобов'язань України в цій сфері –
однієї з наймасштабніших в рамках Угоди про асоціацію, для створення
гармонізованої з європейською системою контролю безпеки і якості харчової
продукції української системи, Україна повинна імплементувати ще понад
250 законодавчих актів Євросоюзу та розробити і схвалити близько 40 власних
підзаконних актів.
Серед проблем України на

шляху євроінтеграції станом на початок

2018 р. можна виділити наступні:
–

відставання у здійсненні

реформ. Із загальної кількості (551)

законодавчих актів, директив ЄС, які повинна виконати або впровадити
Україна, поки

реалізовано тільки 82, 10 – частково виконані, 107 –

не

виконані, а 352 тільки чекають на розгляд [3].
–

Через низькі темпи реалізації реформ і проблеми з корупцією в

Україні Євросоюз вдався до попереджень про можливість скасування
безвізового режиму. Для недопущення подібного розвитку подій Єврокомісія
висунула до української влади 6 вимог, зазначивши при цьому, що їх
невиконання потягне за собою серйозну загрозу скасування безвізу. Серед цих
вимог:

1) посилити співпрацю з установами ЄС для запобігання ризиків
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нерегулярної міграції;

2) роз’яснювати громадянам їх обов'язки і права в

рамках безвізового режиму;

3) забезпечити незворотність антикорупційних

реформ; 4) відновити авторитет Національного агентства з питань запобігання
корупції та створити ефективну систему верифікації електронних декларацій; 5)
скасувати обов’язковість електронного декларування для антикорупційних
активістів; 6) посилити боротьбу з організованою злочинністю.
Для підтвердження серйозності свої намірів Рада ЄС в лютому 2017 р.
затвердила механізм призупинення безвізового режиму з третіми країнами Він,
зокрема, передбачає 5 факторів, які можуть стати причиною скасування
безвізового режиму: чотири з них стосуються питання міграції, одна –
гальмування реформ.
– Недостатні темпи взятих Україною на себе зобов'язань призвели до того,
що

вона

не

отримала

від

Європейського

Союзу

останній

транш

макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн. євро в рамках затвердженої в
2015 році програми загальною сумою у 1,8 млрд. євро. Україною не було
виконано 4 із 21 умови надання такої допомоги.
– Значною лакуною у реалізації євроінтеграційних зобов’язань України є
транспортна сфера, її адаптація до європейських вимог. Адже протягом 2017 р.
в країні не було імплементовано жодної директиви ЄС з цього питання. У
Верховній Раді це питання через міжфракційну боротьбу, лобістські настрої не
вдається конструктивно розглянути. Найбільш проблемним сектором по
адаптації є морський транспорт.
– Відсутній прогрес і щодо синхронізації вітчизняного законодавства із
законодавством ЄС щодо митниці. Верховною Радою України до сьогодні так і
не прийняті рішення про приєднання країни до Конвенції про єдиний режим
транзиту і Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами.
– Проблемною залишається також сфера екології, оскільки поки не
імплементована директива Євросоюзу про зменшення вмісту сірки в деяких
видах палива, про поліпшення якості атмосферного повітря, про використання
ГМО.
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– У сфері громадського здоров'я досі не реалізовані директиви ЄС про
стандарти якості та безпеки забору та зберігання крові.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнюючи, слід
наголосити, що європейська інтеграція для України є безумовно шляхом
покращення та модернізації економіки, сприятиме наближенню нашої держави
до високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту
українського населення. Разом з тим, здійснений аналіз свідчить, що на шляху
до ЄС Україні ще потрібно зробити чимало важливих кроків, особливо у
законодавчій сфері. Їх швидка реалізація дозволить продовжити процес
подальшого зближення України з Європейським Союзом, з тим, щоб згодом
стати повноправним членом цього унікального міжнародного співтовариства.
Варто зазначити, що викладений у статті матеріал не вичерпує
досліджувану проблему. Вона надзвичайно багатогранна, низка її аспектів
потребує

подальшого

наукового

дослідження.

Серед

них:

ставлення

європейських держав до євроінтеграційних прагнень України, бачення
європейськими державами місця нашої держави у концепціях розширення
Європейського Союзу; комплекс викликів і ризиків, які постають перед
Україною у контексті реалізації нею євроінтеграційної стратегії, особливо в
умовах кризової ситуації в самому Євросоюзі – виходу з

цієї організації

Великої Британії, боротьби за перерозподіл повноважень і обов’язків між його
членами, проблеми з розміщення біженців тощо. Це залишає для науковців
широке поле для продовження ґрунтовних досліджень складного, але
доленосного поступу України до об’єднаної сім’ї європейських народів.
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УДК 796
Чехівська Ю.С.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СТРЕТЧИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ
ЗАНЯТЬ ПІЛАТЕСОМ
На сьогоднішній день спостерігається тенденція погіршення здоров’я та
загальної фізичної активності, особливо серед молоді. Протягом останніх
років

проведено

чимало

досліджень,

присвячених

вивченню

проблеми

вдосконалення змісту фізичного виховання. Однією із таких проблем фахівці
називають падіння інтересу до традиційних занять фізичним вихованням.
Зокрема, вони наголошують, що причиною низької мотивації студентів до
занять фізичними вправами є відсутність можливості вибору форм занять,
незадоволеність традиційним змістом програмного матеріалу фізичного
виховання. Тому починають впроваджуватися нові напрями фізичного
виховання, які заохочують молодь до активних занять фізичними вправами.
Ключові слова: стретчинг, гнучкість, пілатес, фізичні якості.
Постановка

проблеми.

Абсолютною

більшістю

людей

стретчинг

сприймається всього лише як необхідний елемент підготовки в деяких видах
спорту, таких як гімнастика або акробатика. Хоча за своєю потенційною
користю стретчинг варто рекомендувати практично кожній людині, що стежить
за своїм здоров'ям. Необхідно з’ясувати важливість і значущість вправ на
гнучкість під час занять пілатесом, як засіб підготовки організму до заняття та
відновлюючий факторю.
Аналіз останніх джерел і публікацій. Добре відомо, що вправи на
гнучкість роблять організм більш гнучким, але менш відомий такий факт, що
вони сприяють зміцненню м’язів. Вивченням впливу гнучкості на стан м’язевої
системи та організму в цілому займалися Борисенков Д.Ю., Буркова О.Л.,
Давидов В.Ю., Джані Д. та ін.
Сильні м'язи потрібні нам для того, щоб зберігати рівновагу у
вертикальному положенні, починати рух з місця, нагинатися і підніматися.
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М'язи, треновані на гнучкість, - найсильніші. Природно, гнучкість - лише одна
зі складових хорошої фізичної форми. Щоб збільшити силу і витривалість
м'язів, необхідно виконувати аеробні вправи. Стретчинг - необхідний елемент
всіх комплексів, спрямованих на підтримання гарної фізичної форми.
Мета: визначити ефективність та необхідність використання стретчингкомплексів під час занять пілатесом.
Виклад основного матеріалу. Стретчинг - це вид аеробіки, який
представляє

собою

комплекс

вправ

на

розтягування. Для

отримання

оптимального результату необхідно виконувати щодня вправи на гнучкість.
Вправи можна виконувати всі підряд або ж частково на вибір [1].
• Розвиває гнучкість, що дозволяє більш вільно рухатися і допомагає
зберегти рухливість в старості.
• Запобігає травми, оскільки м'язи і суглоби можуть рухатися легко, не
перенапружуючись.
• Зменшує ревматичні і м'язові болі, оскільки м'язову напругу слабшає
після фізичного навантаження.
• Стрибки, підйоми і нахили виконуються з більшою легкістю, оскільки
добре розроблені м'язи скорочуються з більшою силою.
• Після того як зникає м'язова напруга, з'являється відчуття здоров'я.
Переваги виконання регулярної розтяжки стають особливо очевидними з
віком. Згодом зв'язки і суглоби втрачають свою гнучкість і еластичність, тоді як
розтяжка допомагає запобігти цим процесам, а ваші рухи будуть залишатися
такими ж легкими і плавними, як і в молодому віці [2, 3].
Є декілька методик стретчингу:
1.

Статичний стретчинг передбачає утримання пози на розтяжку

певних м’язів протягом 10-30 секунд. Це класична методика і вона є найбільш
ефективною для покращення контурів тіла.
2.

Повільний

стретчинг

чудово

підходить

для

розминки,

він

виконується у повільному темпі і забезпечує розтягування м’язів на
максимальну довжину.
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3.

Динамічний

стретчинг

–

це

повільні

пружинні

рухи,

що

закінчуються утриманням статичних положень в кінцевій точці амплітуди
рухів.
4.

Балістичний стретчинг передбачає махи руками і ногами, а також

згинання і розгинання тулуба з великою швидкістю та амплітудою.
5.

Парний (пасивний) стретчинг виконується за рахунок зовнішнього

тиску на м’язи, який здійснює ваш інструктор або партнер [1, 7].
Можна використовувати легку ритмічну розтяжку як розминку перед будьякими фізичними навантаженнями або практикувати стретчинг протягом 20-30
хвилин як заключний етап силового або аеробного тренування. Перевагою
даного виду занять спортом є те, що розтягуватися можливо вдома,
скориставшись

телевізором

або

ноутбуком,

керуючись

спеціальними

відеокурсами. Виконувати вправи на гнучкість за текстовими матеріалами не
рекомендується - це може виявитися дуже травматичним [2, 5].
Особливості занять стретчингом:
- Розтягуватися потрібно до певної межі. Тобто розтяжка не повинна
викликати больових відчуттів.
- Роблячи розтяжку не потрібно пружинити, але при цьому потрібно робити
утримання.
- Краще робити тренування на розтягування після фізичного навантаження.
- Роблячи вправи на розтягування необхідно правильно дихати: дихання не
потрібно затримувати і не потрібно форсувати видих. Дихання повинно бути
звичайним і спокійним. У перерві між вправами можна буде зробити
глибокий вдих і видих [3].
Необхідно запам’ятати декілька важливих вимог, які потрібно враховувати
при заняттях стретчингом:
- не намагайтесь тягнути м’язи занадто сильно.
- кожну позу потрібно утримувати приблизно 10-30 секунд.
- дихання повинне бути глибоким і рівним.
- виконуючи вправу, зберігайте стійке положення.
- увага має бути зосереджена на тій частині тіла, яку ви розтягує [2].
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Даний вид аеробних занять відрізняється від інших тим, що він широко
застосовується в лікувальній фізкультурі. Завдяки популярним вправам можна
досягти релаксації. Перед заняттями аеробікою необхідно проконсультуватися з
фахівцем. Тренування стретчингом підходять усім, кому дозволені заняття
загально-фізичною підготовкою.
Основна задача стретчингу – розвинути гнучкість тіла. При цьому вираз
«без болю немає перемог» в жодному разі не можна застосувати до розтяжки. З
точки зору фізіології це виглядає так: у стані стресу м’язи постійно
перебувавють у стані напруги (гіпертонусі), не дозволяючи крові та лімфі
нормально циркулювати. М’язи під час стретчингу не лише розслабляються, а і
приходять у тонус – до них приливає більше крові, в результаті чого
покращується їх живлення (трофіка). Зрештою, покращується кровопостачання
і серцевого м'яза, і інших внутрішніх органів, у тому числі головного мозку.
Тому можна сміливо сказати, що стретчинг напружує м’язи, але розслабляє
мозок. Перевагу слід надавати активному стретчингу, коли людина розтягує
себе сама, без сторонньої допомоги [4].
Правила стретчингу:
1.

Починати заняття потрібно з крупних м’язових груп і поступово

переходити на більш дрібні, вправи слід виконувати на вдихові і обов’язково
зберігати стійке положення тіла.
2.

Займайтесь регулярно і переконаєтеся, що стретчинг – це

ефективний засіб вдосконалення свого тіла.
Статичне розтягування гармонійно і природно розвиває і зміцнює системи
і функції організму. Такі вправи активізують м’язові волокна завдяки їх
скорочення у відповідь на розтяг.
Гнучкість нашого тіла – це свобода рухів і дій. Якщо правильно підібрати
статичне навантаження для окремих його частин, то вона покращиться в багато
разів. Додаткова рухливість дуже важлива, так як в нашому житті все пов’язане
з рухом [1].
Якщо ж поєднувати фітнес, стретчинг та інші фізичні навантаження, то ви
надовго збережете прекрасне здоров’я і відмінне самопочуття. Статичні вправи
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підходять практично всім, незалежно від віку та стану здоров’я. Крім того, ви
можете займатися за методикою «Стретчинг вдома», так як вона не вимагає
жодних витрат на спеціальне обладнання або ж екіпіровку.
Заняття стретчингом можуть бути дуже захоплюючими й корисними. Вони
підходять для будь-якого віку й незалежно від стану здоров'я, корисні для
підтримки гнучкості, рухливості й гарної фізичної форми, допоможуть
схуднути й зберегти молодість тіла. Що особливо приємно, вам не знадобиться
ніяке спеціальне екіпірування, і ви навіть зможете займатися самі після
декількох занять із професійним інструктором [3, 6].
У результаті систематичних занять відбуваються певні зміни в системі
дихання, що забезпечують збільшення споживання організмом кисню.
Підвищується сила дихальних м'язів й обсяг максимального вдиху й видиху. У
результаті за один дихальний рух у легені може надходити більша кількість
повітря. Легені тренованого організму більші за обсягом, у них збільшена
кількість кровоносних судин і поверхня легенів, що бере участь у газообміні. У
процесі тренування підсилюється робота гладкої мускулатури дихальних
шляхів (трахеї, бронхів) [4, 8].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Стретчинг − вправи на
розтягування

корисні

і

необхідні

всім,

кому

дозволено

займатись

загальнофізичними вправами, незалежно від віку і ступеня розвитку гнучкості.
Для досягнення найкращих результатів вам необхідно включити цілий ряд
вправ на гнучкість в свої щоденні тренувальні заняття. Ви можете виконувати
всі вправи підряд або частина з них за вибором в залежності від бажання і
потреб.
Виконання стретчинг-комплексів:
- надає стимулюючий вплив на кровообіг і циркуляцію лімфи в організмі;
- вправи на гнучкість надають розслаблюючу дію на м'язи і знімають різні
больові відчуття;
- сповільнює і робить поступовими процеси організму, пов'язані зі
старінням;
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- м’язи, які регулярно треновані в розтягуванні, зберігають свою
еластичність, добре забезпечуються кров'ю і поживними речовинами;
- вправи на розтягування - це ефективний засіб зниження психічного
напруження.
Рекомендується займатися стретчингом абсолютно всім. Вправи на
гнучкість необхідні кожній людині, не залежно від віку, стану здоров'я, роду
діяльності, спортивного спрямування, яким вона займається.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
УКРАЇНА В ПОЛІТИЦІ «СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА»: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Проаналізовано зміст програми Європейського Союзу «Східне партнерство»,
з’ясовано чинники, які зумовили її започаткування щодо сусідів на східному
кордоні, визначено успіхи її реалізації для України, а також можливості, що
приховує в собі членство у ній для інтеграції в ЄС.
Ключові слова: Україна, Європейський Союз, інтеграція, програма «Східне
партнерство».
Постановка проблеми. Інтеграція в Європейський Союз, визначена на
рівні вищого державного керівництва ключовим пріоритетом зовнішньої
політики України, зумовлює необхідність наукового осмислення проблеми,
формування адекватних відповідей на виклики, які під впливом різноманітних
чинників постають на шляху наближення нашої держави до Європи,
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віднайдення можливостей для активізації співпраці та набуття повноправного
членства Європейському Союзі вже в недалекому майбутньому. У цьому
контексті увагу привертає адресована сусідам на східному кордоні союзна
ініціатива «Східне партнерство», членом якої наша держава є та з якою вона
пов’язує певні сподівання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з того, що членство в
програмі «Східне партнерство» відкриває перед її учасниками перспективи
поглиблення співпраці з Європейським Союзом, звернення до неї дослідників є
цілком виправданим та прослідковується в науковому доробку українських та
зарубіжних фахівців фактично з моменту її прийняття та впродовж всього
періоду реалізації до сьогодні включно. Найбільший інтерес серед напрацювань
попередників, на нашу думку, викликають студії С. Віднянського, Ю. Макара,
О. Добржанської, С. Бочарова, Л. Адамскі, П. Залевського, К. Федоровича, ін.
Мета статті. Проаналізувати зміст «Східного партнерства», з’ясувати
можливості, які надає участь у його функціонуванні державам-членам,
визначити успіхи, досягнуті Україною на шляху інтеграції до ЄС крізь призму
участі в програмі партнерства.
Виклад основного матеріалу. Європейська політика сусідства (ЄПС),
започаткована у 2004 р. задля створення на кордонах розширеної Спільноти
зони стабільності, миру і добробуту, а також недопущення виникнення нової
лінії розподілу між ЄС і його сусідами, стала загальною стратегією союзників
щодо сусідніх країн. Та, об’єднавши в одну когорту суттєво відмінні за рівнем
розвитку держави, дуже скоро вона продемонструвала свою недосконалість та
невідповідність існуючим реаліям. Відтак, у 2006 р. з ініціативи Польщі та за
погодженням з головними союзними інститутами в межах діючої ЄПС фахівці
почали розробляти окремий її напрям, пов'язаний з сусідами на східному
кордоні ЄС. Східні сусіди невипадково виявилися виокремленими союзниками
в окрему групу, адже саме цей регіон приховує в собі як колосальні
можливості, так і небезпеки, серед яких – перебої з постачанням енергоресурсів
унаслідок конфліктів між Росією і сусідніми країнами, нерозв’язані конфлікти в
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Придністров’ї й Нагірному Карабасі, Південній Осетії та Абхазії. Що ж до
України, наша держава займає окремішнє місце в політиці Республіки Польща,
головного ініціатора «Східного партнерства» та активного його промоутера,
найбільше з поміж усіх держав-членів ЄС зацікавленого у тому, аби на
східному кордоні Спільноти, а заразом кордоні РП з «іншим світом», панували
стабільність, порядок та процвітання. І в цьому контексті вкотре слід згадати
добре відому як політикам, так і широкому загалу тезу про те, що без
незалежної України не буде незалежної Польщі, а ескалація українськоросійського конфлікту, свідками якого ми є, приховує в собі загрозу не лише
для самої України, але й для Польщі також. Сприяння Україні у взаєминах з ЄС
вже давно встигло стати візитівкою зовнішньої політики офіційної Варшави, а
остання – позиціонувати себе лобістом українських інтересів на теренах
європейсько-атлантичного простору.
Зауважимо, що започаткування окремої програми щодо східних сусідів не
один раз обговорювалася на зустрічах країн-членів Вишеградської четвірки,
члени якої погоджувалися з тим, що запуск багатобічного формату для Східної
Європи украй необхідний, проте з практичного боку серед них було багато
розбіжностей. У підсумку, Польща почала проводити паралельні переговори
щодо «Східного Партнерства» зі Швецією [1]. Остаточне рішення про
започаткування програми Європейський Союз прийняв під впливом російськогрузинського збройного конфлікту в серпні 2008 р.
Презентована у травні 2008 р. на Раді ЄС та урочисто відкрита
Європейським Союзом на Празькому установчому саміті у травні 2009 р.,
польсько-швецька програма «Східне партнерство» передбачає особливий
формат співпраці ЄС з країнами на східному кордоні та основоположною своє
метою має ведення багатостороннього та двостороннього діалогу з ними на
предмет підписання угод про асоціації та сприяння у проведенні глибинних
демократичних реформ, встановлення верховенства права. Окрім України, до
формату співпраці залучені також Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія,
Молдова – пострадянські держави, які тією чи іншою мірою демонстрували
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бажання рухатися в бік Європи та досягли на цьому шляху певних успіхів, а
також, з огляду на географію свого розміщення та потенціал, виявилися
стратегічно важливими для союзників.
За участю глав держав та глав урядів держав-членів і держав-партнерів що
два роки проводяться саміти (таким чином, до сьогодні їх відбулося п’ять:
7 травня 2009 р. у Празі, 29–30 вересня 2011 р. у Варшаві, 28–29 листопада
2013 р. у Вільнюсі, 21–22 травня 2015 р. у Ризі, 24 листопада 2017 р. у
Брюсселі). Події, пов’язані з більшістю з них, були доленосними для України.
Згадати хоча б Вільнюський саміт партнерства, «провалений» президентом
В. Януковичем – попри очікування, рішенням президента Україна відмовилася
підписати Угоду про асоціацію, чим, з однієї сторони, продемонструвала
наявність

більш

пріоритетних,

ніж

інтеграція

до

Євроспільноти,

зовнішньополітичних устремлінь, водночас, з іншої, – поставила під питання
успішність як «Східного партнерства», так і Польщі як модератора взаємин
Європейського Союзу з сусідами на Сході. Зауважимо, що Україна була
першою з-поміж країн-партнерів СхП, яка почала переговори про підписання
Угоди про асоціацію з ЄС ще в 2007 р., а в березні 2012 р. парафувала її, тому
були всі підстави вважати, що саме наша держава стане першою, яка цю угоду
підпише. На користь подібним сподіванням позначалися також настрої
широкого загалу: у 2013 р. 59 % українців підтримували ідею європейської
інтеграції держави, водночас лише 24 % були проти [1]. Та сильний тиск на
українську владу Кремлівського керівництва у поєднанні з неспроможністю ЄС
запропонувати офіційному Києву вигідні умови DСFTA, спричинили до
невтішних для України результатів саміту [2] .
За усі десять років, що відділяють нас від моменту започаткування
польсько-швецької ініціативи, як у самому Європейському Союзі, так і в
країнах, на які вона безпосередньо спрямовується, відбулося багато змін. Та,
якщо Азербайджан, Вірменія та Білорусь під впливом внутрішніх чинників
опинилися в хвості євроінтеграції, нашій державі, навпаки, вдалося досягти
помітних успіхів. «Серед шести країн Східного партнерства, – переконаний
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О. Чумаченко, – Україна в багатьох питаннях стоїть попереду інших країн. І це
створює

специфічну

роль

України

як

пілотного

учасника

Східного

партнерства» [3]. Увагу, зокрема, привертають декілька вкрай важливих, з
точки зору перспективи європейського її майбутнього, моментів. Так,
виконавши всі умови, 11 червня 2017 р. Україна отримала безвізовий режим з
ЄС, а вже 1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію з
Європейським Союзом. Годі й казати, що від моменту її підписання 21 березня
та 27 червня 2014 р. (політична та економічна частини відповідно) й до
впровадження Україна відчувала шалений тиск Російської Федерації, яка,
вважаючи нашу державу своєю вотчиною, шляхом застосування військової
сили намагалася не допустити її зближення з Європою. Та, попри триваючий
конфлікт на Сході та анексію Криму Росією, дедалі очевиднішим стає той факт,
що Україна, аналогічно Грузії та Молдові, вже вичерпала можливості
партнерства та потребує нових, поглиблених форм співпраці.
Ще відносно недавно сподівання виходу взаємин з ЄС на якісно новий
рівень у Києві пов’язували з V самітом «Східного партнерства», що в листопаді
2017 р. пройшов у Брюсселі. «Місце його проведення, – наполягає комісар із
політики сусідства Й. Ган, – вибрано не випадково; це робиться для того, щоб
засвідчити: партнерство з сусідами з пострадянського простору – це справа
всієї співдружності, а не лише країн, що географічно зацікавлені у розширенні
зв’язків на східних кордонах ЄС» [4]. Та, всупереч піднесеним заявам
європейських лідерів, прийнята на саміті декларація принесла Україні
розчарування: попри визнання «європейських прагнень та європейського
вибору» нашої держави, питання її вступу до Спільноти залишилося відкритим
на невизначений термін. Серед чинників, що негативним чином впливають на
перспективи європейської інтеграції України, – триваючий конфлікт на Донбасі
та недостатньо успішні, на думку євросоюзних політиків, реформи. У виступі
голови Єврокомісії Ж.-К. Юнкера, зокрема, наголошувалося на проблемах
реформування судової системи та боротьбі з корупцією. Водночас, значною
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мірою на результати саміту вплинула також інституційна неготовність самого
ЄС до наступного розширення, а також дедалі більш відчутний скепсис
європейців, невдоволених міграційною кризою та терористичними загрозами, а
відтак, неготових голосувати за політиків, нехай навіть опосередковано
дотичних

до

поповнення

Спільноти

новими

країнами-членами.

«Як

Євросоюзові, так і Україні, Грузії та Молдові, які вже мають із ЄС угоди про
асоціацію та безвізові режими, ще є до чого докладати зусиль», – зауважив з
цього приводу Й. Ган [4].
Попри відсутність у прийнятій декларації бажаних для України рядків, у
ЄС, разом з тим, не відмовилися від поглиблення співпраці з нашою державою:
за умови, якщо офіційний Київ надалі рухатиметься у напрямку демократичних
реформ і допоки цей процес буде позначений очевидними позитивними
результатами, Брюссель готовий надавати фінансову допомогу, відкривати
принади європейського ринку і безвізову свободу [5].
Висновки і перспективи подальших досліджень. Посилаючись на думку
фахівців, а також відповідно до особистих переконань, здобутки України як
держави-члена «Східного партнерства», рівно як і спроможність програми
гарантувати своїм учасникам успіхи просування шляхом інтеграції у ЄС, –
питання риторичне та спричиняє до дискусії. Не викликає заперечень,
водночас, той факт, що триваюча актуальність проблеми європейської
інтеграції України надалі спричинятиме до продовження наукових пошуків
навколо її вивчення, в тому числі і в аспекті участі держави в програмі «Східне
партнерство» та супроводжуватиметься появою нових наукових напрацювань у
цій площині, адже наявний на сьогодні масив праць недостатньо вичерпує зміст
проблеми.
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ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОРИ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

УДК 340.116
Бахновська І.П., к.ю.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ ЇЇ
ЕЛЕМЕНТІВ
Стаття присвячена закономірності розвитку правової системи через
зближення природно-правових і державно-правових основ та відповідність
правових явищ актуальним суспільним відносинам, втому числі збалансування
тенденцій до глобалізації та національної ідентифікації. Підкреслюється що
формування самостійної національної правової системи цей вияв єдності
суспільства як системи, один з важливих проявів реалізації державного
суверенітету.
Ключеві слова: правова система, елементи правової системи, система права,
структура системи права, правова норма, інститут права, галузь права,
узгодженість права.
Постановка проблеми. Необхідність дослідження природи система права
та зв’язків її елементів обумовлена активним розвитком та вдосконаленням
суспільних відносин, що як наслідок зобов’язує законодавця звертатись до
деталізації

правових

приписів,

встановлення

особливостей

реалізації

громадянами своїх прав та здійснення обов’язків.
З’ясування юридичної природи поняття «система» є особливо важливим в
контексті

розгляду

питання.

Проведення

відповідних

інтеграційних

і

реформаторських заходів у сфері правового життя є стратегічним напрямком
сучасної української держави. Входження в європейський простір - вимагає
забезпечувати ефективні механізми соціального розвитку.
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Правова система - багатогранне явище, а процес формування національної
правової системи охоплює величезне коло проблем, від вирішення яких багато
в чому буде залежати правове забезпечення економічного, політичного,
соціального розвитку суспільства. Це набуває актуальності в умовах, коли
правова наука потребує узагальнюючої категорії, дозволяючи оперувати нею
при науковому аналізі всієї правової дійсності. Саме правова система
покликана стати універсальною категорією.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є з`ясування юридичної
природи та особливостей національної правової системи України, здійснити
комплексний аналіз її елементів, їх ролі в формуванні правової держави та в
становленні громадянського суспільства..
Досягнення поставленої мети вимагає вирішення наступних основних
завдань: уточнити поняття "правова система суспільства" з метою його
подальшого

використання

для

дослідження

природи

і

особливостей

національної правової системи України; розкрити можливості використання
понятійного апарату системного аналізу для дослідження національної правової
системи і застосувати його; досліджувати взаємозв'язок елементів правової
системи, розкривши специфіку їх розвитку в умовах Української дійсності;
показати взаємозв'язок і взаємозумовленість правової системи з іншими
правовими явищами.
Предметом

дослідження

є

загальні

закономірності

формування,

функціонування та розвитку національної правової системи України, аналіз її
елементів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Система права досліджувалась
багатьма вченими-теоретиками, серед них: Л. Богачова, К. Горобець,
Л. Заморська, В. Костицький, Ю.Оборотов, Н. Онищенко, С. Погребняк,
Ю. М. Риженко та інші. Слід зауважити, що, розглядаючи окресленепитання,
окремі правники досліджують співвідношення системи права і структури права.
Виклад основного матеріалу. Проблема правової системи за багатьма
своїми параметрами залишається на сьогодні все ж не до кінця і не в повній
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мірі розробленої. Особливо це стосується співвідношення правової системи з
правом, правовою ідеологією, механізмом правового регулювання, системою
права, системою законодавства, принципами права. Багато аспектів змісту
правової системи часто аналізуються лише з юридичних позицій, залишається
за межами дослідження їх складна соціальна природа.
Поняття «система права» слід відрізняти від поняття «правова система»,
що є ширшим за своїм змістом. Окрім системи права, правова система охоплює
правову свідомість, правовідносини, правові форми державної діяльності та
інші правові явища.
П. Рабінович під системою права розуміє систему всіх чинних юридичних
норм певної держави.[6, с.105]
Н. Оніщенко, присвятивши монографічне дослідження правовій системі,
пропонує таку дефініцію поняття «система права» – це обумовлена
економічним і соціальним устроєм структура права, що відображає внутрішню
узгодженість і єдність юридичним норм і одночасно їх поділ на відповідні
галузі та інститути.[4, с. 31]
В юридичній літературі наводяться й інші визначення поняття системи
права, однак при цьому завжди підкреслюється, що це: а) системне утворення,
тобто не проста сукупність або сума елементів, а цілісне утворення, наділене
конкретними

властивостями,

зв’язками,

внутрішньою

структурою;

б)

об’єктивне явище, оскільки обумовлена суспільними відносинами, що склалися
в суспільстві; в) обумовлене національними, історичними, культурними або
іншими соціальними факторами; г) динамічне, здатне змінювати свою
внутрішню організацію під впливом зовнішнього середовища його внутрішню
будову, то мають на увазі певну форму організації правових норм, що діють в
державі,

такий

порядок

їх

побудови,

при

якій

норми

позитивного

(об’єктивного) права знаходяться в єдності, узгодженості і взаємозв’язку і
диференціюються на інститути і галузі.[4, с. 236]
Структура системи права є її внутрішньою структурою. Структуру закону
можна розкривати через: 1) визначення первинного елементу системи 316

нормативно-правової норми; 2) розглядання суб'єкта правового регулювання як
об'єктивного чинника, що викликало ці норми в певних групах.
Такий підхід до пошуку структури права призводить до висновку, що його
основними структурними елементами, крім правових норм, є їх організовані
об'єднання - інститути права, підгалузі права, галузі права.
Це визначення фіксує характер зв'язків між елементами системи права та
формулює основні принципи його побудови. До них відносяться.
Єдність системи права. Це обумовлено тим, що: 1) право як
цивілізаційного явища ґрунтується на єдиних визначальних принципах права,
визначає його основний зміст, а регулятивні вимоги, що суперечать цим
принципам, не вважаються законними; 2) будь-які норми та принципи права
засновані на тому ж ставленні однаковому до них з боку держави, яка
встановлює, підтримує і готовий застосовувати заходи державного примусу за
їх порушення; 3) соціальний зміст права визначається системою органічно
уніфікованих,

взаємозв'язаних

матеріальних,

соціальних,

культурних,

ідеологічних та інших умов суспільства.
Узгодженість системи права. Це пов'язано з наявністю підпорядкованості
та координаційних зв'язків між нормами, установами, галузями права та
відсутністю суперечностей у цій системі.
Диференціація (поділ) системи права. Ця концепція відображає поділ
системи права на його відносно незалежні послідовно структуровані елементи:
а) структуру верховенства права; б) структура правових інститутів - їх поділ на
окремі правові норми; в) структура підгалузі права - її розподіл на логічно
взаємопов'язані юридичні інститути в рамках окремих галузей права; г)
структура галузі - її розподіл на логічно пов'язані правові установи та підгалузі
права; г) структура системи права - поділ її на логічно взаємопов'язані галузі
права.
Об'єктивність системи права. Система права не є наслідком довільного
розсуду

суб'єкта

законотворення,

але

адекватне

правове

вираження,

відображення системи соціальних відносин, дійсно існує, оскільки воно: 1)
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створене відповідно до потреб суспільства, а не законодавцем; 2) може змінити
свою внутрішню структуру, відповідним чином реагувати на динаміку потреб
суспільства і, таким чином, стабілізувати її, а держава заохочує лише надання
зовнішньої офіційної форми системи права - її галузям, інститутам, які
організовані об'єктивно.
Система права є персоніфікованою системою формування суспільства,
оскільки:
- є її функціональна система, бо її походження, існування та розвиток
обумовлені реалізованими загальнолюдськими потребами в організації,
регулюванні та організації суспільного життя. Відсутність цих якостей
робить неможливим стабільність, безпеку та розвиток суспільства,
тобто основні умови для його існування взагалі;
- є іі інституційним втіленням, яке означає, що системно організовані,
згруповані правові норми містяться в основному в правових актах,
інших джерелах прав, що дають йому чітке інституційне будівництво;
- має стабільний і одночасний динамічний характер, що забезпечує
збереження суспільства, стабілізацію її основних відносин, соціальну
систему, а з іншого - організовує та впорядковує їх стійкий розвиток;
- пов'язана як безпосередньо, так і опосередковано з діяльністю іншої
соціальної

формації

-

держави,

її

органів

-

законодавчої,

правоохоронної, контролю та нагляду тощо, які виконують функції у
правових формах за певними методами.
Правова система потребує розуміння того, як саме вона складається, на
яких критеріях вона побудована. В юридичній науці внутрішнє поділ систем
права на складові частини - галузі та інститути - традиційно розглядається з
урахуванням таких основних критеріїв, як предмет і спосіб правового
регулювання.
Правова карта світу включає в себе численну кількість національних
правових систем, кожна з яких інтегрує всю правову дійсність конкретної
держави: має свою специфіку, структуру, формується в певний історичний час,
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в конкретному регіоні, характеризується національними особливостями,
виникає в суспільствах з різними звичаями, віруваннями, має різноманітні
джерела. У конкретному суспільстві правова система, яка відображає його
соціально-економічну, політичну і культурну своєрідність, кваліфікується як
національна правова система тієї чи іншої країни.[8]
Неможливо ототожнювати галузі права з галузями законодавства. Їх
співвідношення потрібно розглядати як єдність форми і змісту, де зміст права −
сукупність елементів системи права, перш за все галузей права, а форма права −
сукупність джерел права, що утворює систему законодавства.
Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене, потрібно зазначити, що
природа системи права досі залишається дискутабельною та водночас вкрай
актуальною темою для наукового дослідження.

Крім того, проблемними

питаннями що впливають на формування та вдосконалення правової системи є
вдосконалення законодавства, забезпечення верховенства права, зміни методів
правового регулювання, створення надійного

механізму

соціального

і

правового захисту особистості, зміцнення влади суду, реформування судової
системи, правоохоронних органів, а також підвищення культури і професійної
готовності їх співробітників, забезпечення високого рівня правового виховання
населення.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ПАТЕНТНОМУ ТРОЛІНГУ В УКРАЇНІ
У статті розкривається сутність патентного тролінгу, його прояви та
можливості протидії йому в Україні.
Ключові слова: інтелектуальна власність, патент, патентний тролінг,
майнові права, особисті немайнові права, промисловий зразок.
Постановка

проблеми.

Використанням

запатентованих

об’єктів

інтелектуальної власності свідчить про зростання інтересу суспільства до
патентування відповідних результатів інтелектуальної діяльності та інших
досягнень

окремими

його

членами,

оскільки

забезпечення

прозорості

зазначеного процесу сприятиме розвитку економіки країни в цілому і
підвищенню рівня правової культури зокрема.Зважаючи на реалії сьогодення в
Україні поширюється негативне явище, як «патентний тролінг», що перейшов у
сферу окремого прибуткового бізнесу, від якого потерпають насамперед
імпортери,

втрачаючи

патентного

права,

прибутки.Патентні

завдають

шкоди,

тролі

обмежують

підривають
проведення

принципи
наукових

досліджень, інноваційну діяльність, стримують підприємницьку ініціативу. В
результаті порушується конкуренція на ринку, сповільнюється технологічний
розвиток, страждають інтереси споживачів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнямзазначеною
проблемою займаються зарубіжні науковці із середини 2000-х рр. цього
століття, такі як: CatherineTuckerColleen V. Chien, JamesBessen, J. P. Mello,
James F. McDonough III, JeniferFord, Lanning G. Bryer, Matthev D. Asbell,
MichaelRisch, SarahPerez, Scott J. Lebson та ін.
Проблему поширення патентного тролінгу в Україні досліджують юристи,
економісти, науковці та практики, серед яких: Г. О. Андрощук, О.А. Бородіна,
Я. Г. Воронін, А. Г. Жар, О.М. Левковець, А.М. Нікончук, Ю. Г. Охромєєв, І. О.
Шатова та ін. Але дане питання захисту від патентного тролінгу все ще не
вирішене, та потребує подальшого дослідження.
Мета статті. Розглянути прояви патентного тролінгу в Україні, що полягає
у зловживанні правами інтелектуальної власності. З’ясувати ефективні
механізми

боротьби

з

патентними

тролями

та

притягнення

їх

до

адміністративної відповідальності за недобросовісну конкуренцію.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі інтелектуальна власність
сьогодні є одним з найцінніших активів, а вартість багатьох підприємств, які
гуртуються на інтелектуальній власності, часто є набагато більшою, ніж активи
суб’єктів господарювання. Все частіше стає інтелектуальна власність об’єктом
протиправних посягань, порушення правил патентування, патентних війн, а
також відвертих зловживання в цій сфері, так званий патентний тролінг.
Явище патентного тролінгу походить з США і має свою давню історію.
Патентними

тролями

називали

фірми,

які

фактично

не

займались

виробництвом, а лише скуповували патенти й ініціювали судові процеси з
вимогою заборони виробництва або сплати роялті, заробляючи в такий спосіб
гроші. Фактично патентні тролі в Америці не були ані виробниками, ані
винахідниками, а володіли лише майновими правами на об’єкт інтелектуальної
власності і реалізовували ці права лише шляхом заборони, власне, тому і
дістали таку назву [1].
Перший успішний патентний троль жив і діяв ще в XIX столітті. Його
звали Джордж Селден. У 1879 р він зміг подати патентну заявку на бензиновий
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автомобільний двигун, проте йому вдалося відтягнути момент остаточної
реєстрації на 16 років. Тим часом автомобільна галузь зросла і у 1895 році
пастка закрилася. Селден уклав низку ліцензійних угод з автомобільними
компаніями. Другий окружний суд США в 1911 році підтримав його, вказавши,
що Селден "лише скористався затримками, які допускав закон", за одним
важливим винятком - Генрі Форд, який вирішив не піддаватися шантажу та
виграв процес у Селдена.
Перша масштабна хвиля патентних позовів сталася в 1880-і роки, коли
були зареєстровані десятки тисяч патентів на дрібні особливості відомих
технологій. Наприклад, 6211 патентів на соху і плуг - "патентні акули", як їх
тоді називали, тягли до суду фермерів, звинувачуючи їх у використанні чужої
технології [2].
Один з відомих патентних тролів, компанія NTP Inc. “заробила” на
патентній війні з компанією – виробником телефонів Blackberry більше 600
мільйонів доларів, а інший відомий патентний троль VirnetX, який отримав
патент на технології сервісу відеозв’язку, внаслідок чого подав позов до
найлояльнішого до патентних тролів суду – техаського суду, виграв 368
мільйонів доларів у компанії Apple. Також статистика судочинства між
компаніями показує, що більше половини позовів у сфері інтелектуальної
власності подаються саме патентними тролями [3].
Запропонував вперше термін «патентний троль» (англ. – patent troll), або
патентний рейдер» американський юрист Пітер Деткін (PeterDetkin) на початку
2000-х рр., який тлумачив його таким чином: «патентний троль - це компанія
або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні з добросовісного
виробника товарів (який їх своєчасно не запатентував) і/або послуг ліцензійних
або інших платежів за використання належних йому (тролеві) патентів»
[4, с.144].
Явище патентного тролінгу приживається і в Україні та суттєво впливає
на наші економічні перспективи. Користуючись прогалинами у законодавстві,
винахідливі особи одержують патенти на давно відомі дизайн чи технології,
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після чого шантажують суб’єктів господарювання, яким пропонують заплатити
за давно відомі всім речі.
Так, 10 лютого 2014 року Український інститут промислової власності
зареєстрував патент на промисловий зразок «сірник» авторства львів’янки
Анастасії Штукалюк, яка навчалася на архітектора в НУ “Львівська
політехніка”.
Окрім того, ще один львівський студент Олександр Листвак отримав
патенти на промислові зразки: «пробка для закупорювання пляшок»,
«запальничку», «вішалку для одягу», «лопатки для харчових продуктів»[5].
Протидіяти патентним тролям в Україні можливо, оскільки згідно з
українським законодавством патенти, які були видані на ненові об’єкти можуть
бути визнані недійсними в судовому порядку, а свідоцтва на реєстрацію
торгової марки можуть бути анульовані за позовом. Для того, щоб зупинити
незаконні дії патентних тролів треба виконати наступні дії:
1. подати позов до суду про визнання недійсним патенту троля чи
анулювання свідоцтва про реєстрацію торгівельної марки;
2. надати суду докази відсутності новизни корисної моделі або
промислового зразка або довести факт більш раннього користування торговою
маркою;
3. довести суду, що зацікавлена особа самостійно і, головне, до подачі
тролем заявки на патент, корисну модель чи торгову марку, почав
використовувати виріб, який пізніше запатентували як промисловий зразок, чи
метод виготовлення, чи торгову марку, а саме маємо на увазі

про право

попереднього користування, яке встановлюється судом або в рамках
зустрічного позову або в якості оцінки доказів відповідача. Право попереднього
користування дає його суб’єкту можливість продовжувати виготовлення виробу
без отримання дозволу у власника патенту/свідоцтва та без виплати
винагороди.
Звісно патентний троль може продовжити атаку та зареєструвати новий
патент, змінивши незначну деталь, і все почнеться заново, але, як вже
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зазначалось вище, обсяг ринку патентного тролінгу в Україні не такий значний
і патентні тролі на зацікавлені в тривалих суперечках, а хочуть отримати, хай
невеликі гроші, але швидко. У випадку, коли патентний троль бачить
підприємство, яке системно захищається, він шукатиме менш сильну жертву.
Шишка Р.Б. для боротьби з патентними тролями пропонує використати
наступні правові інструменти:
1) солідарне страхування відповідальності патентовласників, за якої при
поданні заявки сплачується загальнообов’язковий страховий внесок, який може
бути повернутий в разі добросовісності заявника та витрачається на
задоволення вимог потерпілих від тролінгу суб’єктів господарювання;
2) інституту тролінгової застави, за якої при виявленні недоліків заявки та
ознак недобросовісності заявника при наполяганні на наданні правової охорони
спірному об’єкту він має внести заставу, яка витрачатиметься на ці ж цілі.
Принагідно зауважимо, що в деяких країнах ЄС суд може зобов’язати власника
патенту до розгляду спору внести грошову заставу в розмірі потенційних
витрат сторін на судовий процес. До того така застава пропорційна ймовірна
сумнівам у платоспроможності патентовласника при можливому програші у
суді;
3) удосконалення патентно-інформаційного забезпечення патентного
відомства, що за сучасних інформаційних технологій та програмного
забезпечення є найбільш реальним. Принаймні є міжнародна класифікація
промислових зразків, яку слід імплементувати у процедури перевірки заявки на
видачу охоронного документу чи надання охорони. Тож при електронній заявці
є можливість уже на цій стадії відхилити заявку за мотивами відсутності
новизни та зловживання правом на отримання охоронного документу. Наразі в
Україні фахівців у сфері інтелектуальної власності, хоча б за виданими
дипломами, чи не більше чим у інших країнах;
4) позитивна заборона права після користування промисловими зразками;
5) позбавлення патентних тролів прав на подання заявок на певний,
зокрема трьохрічний строк [6].
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У Європейських країнах у боротьбі із патентними тролями було
застосовано механізмзобов’язати власника патенту до розгляду спору внести
грошову заставу в розмірі потенційних витрат сторін на судовий процес. При
цьому застава застосовується тим вірогідніше, чим більше сумнівів у
платоспроможності патентовласника у разі програшу у судовому процесі [7].
Нажаль жодна норма в національному законодавстві безпосередньо не
передбачає відповідальності патентних тролів за зловживання правами, в тому
числі

за

конкурентним

законодавством.

Сучасним

законодавством

не

передбачено відповідальності патентних тролів за зловживання правами, які
певним чином мають умовний характер, оскільки надаються під їх особисту
відповідальність у частині відповідності об’єкта умовам патентоздатності.
Висновки і перспективи подальших досліджень: Одже, щоб протидіяти
патентним тролям достатньо довести право попереднього користування, яке
дозволяє продовжувати випуск продукції у такому ж обсязі, при цьому не
порушуючи права патентотримача. Також, анулювати патент через суд,
оспорюючи критерій “новизни”, хоч це й достатньо довгий шлях. А
найдієвіший механізм — захистити свою продукцію через отримання
аналогічного патенту.
Також, першими кроками у боротьбі з патентним тролінгом в Україні є
надання права Вищому суду з питань інтелектуальної власності на скасування
за прискореною процедурою патентів на корисні моделі та промислові зразки,
що отримані недобросовісними заявниками під їх відповідальність, і насправді
не

відповідають

критерію

новизни.

Зазначене

дасть

можливість

Антимонопольному комітету України притягувати патентних тролів до
адміністративної відповідальності за ст. 15 ЗУ “Про захист від недобросовісної
конкуренції” – досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
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МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ (ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗГІДНО
УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА)
Статтю

присвячено

розгляду

проблем

матеріально-правової

природи

давності. Характеристику інституту давності зроблено крізь призму
особливостей

предмету

та

методів

правового

регулювання

права

інтелектуальної власності в Україні.
Ключові слова: давніть, строк, позовна давність, інтелектуальна власність.
Інтелектуальна власність є продуктом діяльності людського суспільства.
Вона є втіленням людської ідеї у конкретному об’єкті навколишнього світу.
Розповсюдження та використання цих ідей сприяє розвитку усього суспільства,
326

але породжує необхідність визнання та охорони майнових та немайнових прав
творця / автора цього об’єкта.
Метою

цієї

роботи

є

окреслення

матеріально-правової

природи

інтелектуальної власності з позиції українського цивільного законодавства.
Проблемам

аналізу

матеріально-правових

аспектів

у

сфері

інтелектуальоївласності присвячені праці українських та іноземних правників
Бержель
Жоль

Ж.,

Максимова С.І.,

К.,Журавльової Т.,

Исаевої

Вахонєвої
Е.,

Т.,Волк

Исакова

В.,

И.,Гаврилюка Р.,
Красавчикова

О.,

Максимова С., Новицкого И., Оборотова Ю.,Погребняк С., Пушняк О.,
Сучкової Г., Тенилової Т., Тилле А. та ін.
Відповідно до міжнародних конвенцій результати інтелектуальної
діяльності уже давно почали поділяти на дві основні групи: твори літератури і
мистецтва або літературно-художня власність і технічні творчі витвори або
промислова власність. Звідси і поділ творчості: літературно-художня творчість і
науково-технічна творчість. Зазначені групи видів творчості об'єднували і
об'єднують широке коло окремих видів інтелектуальної, творчої діяльності.
Право інтелектуальної власності згідно ч. 1 ст. 418 ЦКУ є правом особи
на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим
законом. Інакше кажучи, правом інтелектуальної власності є сукупність
правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення,
оформлення, використання і охорони результатів інтелектуальної діяльності
людей.
До об'єктів інтелектуальної власності Цивільний кодекс України
відносять результати інтелектуальної діяльності, а саме:
- літературні та художні твори;
- комп'ютерні програми;
- компіляції даних (бази даних);
- виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення;
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та результати науково-технічної творчості та прирівняні до них, а саме:
- наукові відкриття;
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
- раціоналізаторські пропозиції;
- сорти рослин, породи тварин;
- комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів
і послуг), географічні зазначення;
- комерційні таємниці.
В усіх суб'єктів права інтелектуальної власності виникають права, які
прийнято поділяти на дві основні групи: особисті немайнові права і майнові
права на об'єкти інтелектуальної власності.
Особисті немайнові права належать автору незалежно від його майнових
прав і зберігаються за ним у випадку переходу його майнових прав на
результати інтелектуальної діяльності до іншої особи (ч. 1-2 ст. 423 ЦКУ). Але,
слід мати на увазі, що суб'єктам прав на засоби індивідуалізації учасників
цивільного обороту, товарів і послуг належать стосовно цих засобів лише
майнові права (ст. 464). Право визнаватися автором результату інтелектуальної
діяльності (право авторства) є особистим немайновим правом і може належати
тільки тій особі, творчою працею якої створено цей результат інтелектуальної
діяльності.
Чинне законодавство України про інтелектуальну власність наділяє
суб'єктів права виключними правами на об'єкти інтелектуальної власності.
Суб'єкту майнових прав на результати інтелектуальної діяльності або засоби
індивідуалізації належить виключне право правомірно використовувати цей
об'єкт інтелектуальної власності на свій розсуд у будь-якій формі та у будьякий спосіб (ч. 1 ст. 424 ЦКУ).
Використання іншими особами об'єктів інтелектуальної власності, щодо
яких їх право володільцеві належить виключне право, допускається тільки з
дозволу суб'єкта цього права.
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Чинне законодавство містить способи захисту інтелектуальної власності.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» захисту авторського
права і суміжних прав присвячує спеціальний розділ V, який містить 4 статті.
Зазначений Закон проголошує, що авторські права і суміжні права, у випадку їх
порушення,

захищаються

в

порядку,

встановленим

адміністративним,

цивільним і кримінальним законодавством [8].
Будь-яке відтворення, розповсюдження та інше використання, а також
ввезення в Україну без дозволу осіб, які мають авторське право і суміжні права,
примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм,
відеограм, програм мовлення є порушенням авторського права і суміжних прав,
що є підставою для судового захисту. Примірники творів, фонограм, відеограм,
виготовлених і розповсюджених з порушенням авторського права і суміжних
прав, визнаються контрафактними [8].
Закон про авторське право передбачає цивільно-правові способи захисту
авторського права і суміжних прав. Використання чужого твору без договору з
особою, що має авторське право і суміжні права, недотримання умов
використання

твору

і

об'єктів

суміжних

прав,

порушення

особистих

немайнових і майнових прав осіб, що мають авторське право і суміжні права,
захищаються в судовому порядку судом.
Закон України про авторське право передбачає таку цивільно-правову
відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав [3]:
- особи, що мають авторське право або суміжні права, можуть вимагати:
відшкодування збитків, заподіяних їм порушенням авторського права і
суміжних прав, включаючи упущену вигоду;
- вилучення і направлення на їх користь доходу порушника, одержаного
ним внаслідок порушення авторського права або суміжних прав, замість
відшкодування збитків;
- виплати компенсації, що визначається судом, у розмірі від 10 до 50 000
мінімальних заробітних плат, встановленої законодавством України,
замість відшкодування збитків або стягнення доходу.
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Важливим є питання з’ясування поняття давності у праві інтелектуальної
власності. У першу чергу, воно пов’язане із поняттям чинності особистих та
майнових прав суб’єктів права.
Відповідно до норм Цивільного кодексу України встановлені наступні
строки чинності майнових прав інтелектуальної власності:
- строк чинності майнових прав інтелектуальної власності спливає через
сімдесят років, що відраховується з 1 січня року, наступного за роком
смерті автора чи останнього співавтора;
- строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання
спливає через п'ятдесят років, що відраховується з 1 січня року,
наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за
відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком
здійснення виконання;
- строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на фонограму,
відеограму спливає через п'ятдесят років, що відраховуються з 1 січня
року, наступного за роком її опублікування, а, за відсутності такого
опублікування, протягом п'ятдесяти років віддати її вироблення - з
1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми, відеограми;
- строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу
(програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що
відраховуються з 1 січня року, наступного за роком її першого
здійснення.
Майнові права на винахід, корисну модель та промисловий зразок,
компонування інтегральних мікросхем, на сорти рослин і породи тварин мають
певну специфіку, про що йдеться у відповідних розділах Цивільного кодексу
України.
Цивільним кодексом України, законами України про інтелектуальну
власність можуть бути передбачені випадки дострокового припинення
майнових прав інтелектуальної власності, крім того власник охоронного
документа на об'єкт інтелектуальної власності може сам відмовитись від своїх
прав на такий об'єкт.
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Згідно ст. 425 ЦКУ авторське право діє протягом усього життя автора і 70
років після його смерті та строк дії авторського права закінчується через 70
років після того, як твір було оприлюднено. Якщо взятий автором псевдонім не
викликає сумніву щодо особи автора або якщо авторство твору, оприлюдненого
анонімно або під псевдонімом, розкривається не пізніше ніж через 70 років
після оприлюднення твору.
Авторське право на твори, створені у співавторстві, діє протягом життя
співавторів і 70 років після смерті останнього співавтора. Право авторства на
твори посмертно реабілітованих авторів діє протягом 70 років після їх
реабілітації.
Автору та іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право
надавати іншим особам дозвіл на використання твору будь-яким одним або
всіма відомими способами на підставі авторського договору.
Право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті
автора, діє протягом 70 років від дати його правомірного опублікування. Будьяка особа, яка після закінчення строку охорони авторського права по
відношенню

до

неоприлюдненого

твору

вперше

його

оприлюднює,

користується захистом, що є рівноцінним захисту майнових прав автора. Строк
охорони цих прав становить 25 років від часу, коли твір був вперше
оприлюднений. Строк дії авторського права після смерті автора і строки,
встановлені частинами третьою - сьомою цієї статті, починаються від дня
смерті автора чи з дня настання подій, передбачених у зазначених частинах, але
відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті чи роком, в якому
відбулася зазначена подія [3].
Позови про захист авторського права і (або) суміжних прав
пред'являються до суду за загальними правилами підсудності, недотримання
яких тягне за собою повернення заяви позивачу, про що постановляється
ухвала. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із
заявою до належного суду.
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Відповідно до частини четвертої статті 151 ЦПК (1618-15) та частини
третьої статті 53 Закону № 3792-XII (3792-12) за заявою заінтересованої особи
суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання
порушення авторського права і (або) суміжних прав. При цьому до заяви
повинні бути додані документи та докази, які підтверджують, що саме заявник
є суб'єктом відповідного права і що його права можуть бути порушені у разі
невжиття заходів забезпечення позову.
При цьому статтею 53 Закону №3792-XII (3792-12) встановлено інший
строк подання позовної заяви у разі вжиття заходів забезпечення позову до його
пред'явлення (15 днів, а не 10 днів згідно зі статтею 151 ЦПК) (1618-15).
Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати
першого запису виконання.
Особисті немайнові права виконавців, передбачені частиною першою
статті 38 цього Закону, охороняються безстроково. Права виробників фонограм
і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування
фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо
фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу [3].
Організації мовлення користуються наданими цим Законом правами
протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.
Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року,
наступного за роком, у якому закінчилися передбачені цією статтею строки
захисту. До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм і
відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти чи забороняти
використання виконання, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також
право на одержання винагороди у межах установленого цією статтею строку. У
разі, якщо відповідач по справі порушення авторського права і (або) суміжних
прав відмовляє у доступі до необхідної інформації чи не забезпечує її надання у
прийнятний строк, робить перешкоди у здійсненні судових процедур, або з
метою збереження відповідних доказів щодо інкримінованого порушення,
особливо у випадку, коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної
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шкоди особі, яка має авторське право і (або) суміжні права, або коли є
очевидний ризик того, що доказ буде знищено, суд або суддя одноособово
мають право за заявою заявника застосувати тимчасові заходи до пред'явлення
позову або до початку розгляду справи за участю іншої сторони (відповідача)
шляхом [8]:
- винесення ухвали про огляд приміщень, в яких, як припускається,
відбуваються дії, пов'язані з порушенням авторського права і (або)
суміжних прав;
- накладення арешту і вилучення всіх примірників творів (у тому числі
комп'ютерних програм і баз даних), записаних виконань, фонограм,
відеограм, програм мовлення, щодо яких припускається, що вони є
контрафактними, засобів обходження технічних засобів захисту, а
також

матеріалів

і

обладнання,

що

використовуються

для

їх

виготовлення і відтворення;
- накладення арешту і вилучення рахунків та інших документів, які
можуть бути доказом вчинення дій, що порушують або створюють
загрозу порушення (чи підтверджують наміри вчинення порушення)
авторського права і (або) суміжних прав.
Заява про застосування тимчасових заходів розглядається тільки за
участю заявника у дводенний строк з дня її подання.
На відміну від об´єктів авторського права, винаходи, корисні моделі і
промислові зразки як рішення практичних завдань можуть повторюватися,
створюватися різними способами незалежно один від одного. Тому їх правова
охорона припускає формалізацію в законі певних ознак, дотримання
спеціального порядку визначення пріоритету, перевірку новизни і встановлення
особливого режиму використання.
Патентне право (право промислової власності) забезпечує другу частину
об´єктів творчості (складову інтелектуальної власності) не менш важливу, ніж
перша його частина (духовна творчість). Слід брати до уваги, що в умовах
ринкової економіки, як перші об´єкти (духовної творчості), так і другі (науковотехнічної творчості), виступають товаром.
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Патентне право ми визначаємо як сукупність норм, що регулюють
майнові й особисті немайнові відносини, які виникають у зв´язку з
використанням авторства на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, з
охороною

прав

на

винаходи,

корисні

моделі

і

промислові

зразки,

установленням режиму використання цих об´єктів, матеріальним і моральним
стимулюванням, а також захистом прав авторів і патентовласників.
Об´єктами патентного права є винаходи, корисні моделі і промислові
зразки, яким надається правова охорона, що не суперечить суспільним
інтересам,

принципам

гуманності

і

моралі

та

відповідає

умовам

патентоздатності.
До джерел патентного права належить Конституція України (ст.ст. 41,
54), ЦКУ, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
«Про охорону прав на промислові зразки». До джерел патентного права
відносять також міжнародні угоди, зокрема Паризьку конвенцію з охорони
промислової власності (1883 p.), Євразійську патентну конвенцію (1995 р).
Спори, пов´язані з порушенням прав та інтересів патентовласників,
розв´язуються судом,

встановленому чинним законодавством України. Так,

суди відповідно до їх компетенції розглядають спори про:
- авторство на промисловий зразок;
- встановлення власника патенту;
- порушеннямайнових прав власника патенту;
- укладання та виконання ліцензійних договорів;
- право попереднього користування;
- винагороду автора;
- компенсації.
Термін дії патенту на винахід діє 20 років, без повторної можливості
продовження. Виключенням може бути термін дії патенту, де об'єктом
винаходу є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин. В
цьому випадку термін дії патенту на винахід в Україні може бути продовжений
ще на 5 років.
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Патенти на нові сорти рослин діють протягом 20 років з дня надходження
заявки до Установи, строк дії може бути продовжено Установою, але не більш
як на 10 років. Патент на промисловий зразок видається на 10 років від дати
подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням
власника патенту, але не більш як на п'ять наступних років.
Строк позовної давності у забезпечені права на патент становить 10 років
з дня правопорушення.
Таким чином, норми, що регулюють питання позовної давності у праві
інтелектуальної

власності,

мають

низку

особливостей,

пов’язаних

із

специфікою предмету правового регулювання (інтелектуальна діяльність),
суб’єктним складом правовідносин (творець / автор, колектив авторів і т.п.),
строками чинності особистих та майнових прав учасників правовідносин у
сфері права інтелектуальної власності.
Отже, в силу істотного значення інтелектуальної діяльності і, особливо, її
результатів для соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства попит
на неї також інтенсивно зростає. Вона часто стає об'єктом неправомірних дій,
зловживання,

недозволеного

використання,

тому

потребує

надійної

і

ефективної правової охорони. Поняття давності у праві інтелектуальної
власності, у першу чергу, пов’язане із поняттям чинності особистих та
майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, хоч і не виключає, за
певних умов, застосування загальноприйнятих у цивільному праві строків
чинності прав інтелектуальної власності та позовної давності.
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Костюк Н.П.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДИ
ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА
У статті досліджується природа правозастосовної діяльності, досліджені
нормативістська, психологічна, соціологічна і школа природного права щодо
розуміння правозастосування.
Ключові

слова:

правозастосовна

діяльність,

юридична

природа

правозастосування, управлінська природа правозастосування.
Постановка проблеми Незважаючи на широке вивчення питань
застосування

норм

права,

існує

потреба

у

фундаментальному

дослідженніприроди правозастосовної діяльності, врахуванні нормативістської,
психологічної, соціологічної і школи природного права щодо розуміння
правозастосування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання щодо
змісту і сутнісних ознак застосування норм права вже доволі тривалий час
перебувають в центрі уваги вчених-правознавців. Застосуванню норм права в
цілому й окремим проблемам правозастосовної діяльності присвячено численні
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публікації радянських, вітчизняних і російських науковців, серед яких,
передусім, заслуговують на увагу праці М .Г. Александрова, С. С. Алексєєва,
Ю. Бро, В. М. Горшеньова, Є. В. Додіна, І. Я. Дюрягіна, В. В. Лазарева,
Я. Михаляк, П. Є. Недбайла, П. М. Рабіновича, О. Черданцева, В. Юсупова та
ін. Багато уваги приділяли поняттю застосування норм права такі вчені, як:
П. Н. Галанза, І. Є. Фарбер, вони розглядали застосування в якості однієї з форм
реалізації права. Досліджуючи процес застосування норм права, українські
науковці, передусім, звертали увагу на певні аспекти правозастосовної
діяльності, а саме: М. Д Гнатюк приділяв увагу дослідженню місця
правозастосування в процесі реалізації, П. М. Балтаджиокрему увагу приділив
вивченню юридичної мови правозастосовних актів, Є. Г Бобрєшов вивчав
проблеми теорії і практики судового правозастосування, Д. О. Бочаров вивчав
особливості процесу доказування в правозастосовній діяльності, В. В. Дума
вивчав форми здійснення правозастосовної діяльності, К. О. Клименко
зосередив

свою

увагу

на

вивченні

правозастосування

в

судовому

адміністративному процесі України, а К. М. Костовська зупинилась на
дослідженні юридичної техніки актів правозастосування в діяльності органів
внутрішніх справ, Л. І Пригара проаналізував юридичну техніку актів
правозастосування в цілому, О. В. Пунько досліджував правозастосовну
діяльність міліції, О. О. Уварова здійснила аналіз ролі принципів застосування
норм права.
Мета статті. Метою статті є дослідження природи правозастосовної
діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. За своєю юридичною
природою застосування норм права досить складне і багатопланове явище
[1, с. 14]. Ще в XIX сторіччі професор Ф. Ф. Мартенс в підручнику по теорії
держави і права звертав увагу на те, що кожен закон, видається для того, щоб
бути виконаним, щоб отримати точне і дійсне застосування. Хоча визначення
«застосування» і «виконання» він не давав, але вже на тому етапі розвитку
теорії права розмежовувалися ці поняття [2, с. 318]. Тільки в 1909 році
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О. А. Рождєственський в книзі «Загальна теорія права» дає визначення поняття
«застосування норм права». Під застосуванням він розуміє конкретне
підкорення закону того або іншого життєвого випадку, передбаченого законом
[3, с. 191].
Застосування норм права є завершальною стадією складного процесу
правотворчості, її підсумком, метою. Норма права стикається з об’єктом свого
регулювання і одночасно виходить із раціональної сфери правотворчості, щоб
увійти до ірраціональної сфери реального життя. Ще на початку 20-х рр. ХХ ст.
існувало три основних підходи до розуміння поняття «застосування норм
права»: психологічна школа, соціологічна та нормативістська. Представники
психологічної школи (М. Рейснер, І. Ільницький) звертали увагу на те, що
тільки спонтанний ентузіазм і інтуїтивні почуття справедливості можуть
насичувати застосування норм права [4, с. 181]. Формалізм призводить до
смерті норми права. І сьогодні, В. В. Глущенко також пропонує суб’єкту
застосування норм права керуватися правовими припущеннями, але не тими,
що ототожнюються з гіпотезою норми права, а інтуїтивними припущеннями
про необхідність застосування норм права в конкретній ситуації [5, с. 191]. Але
ми не погоджуємось з автором, тому що процес застосування норм права має
відбуватися у відповідності до принципу законності, нівелювання цього
принципу може призвести до свавілля органів державної влади, до зловживання
ними своїми повноваженнями. Існування соціологічної школи пов’язано з
іменами А. Гойбарга, П. Стучки, які розглядали застосування норм права як
автоматичний і соціально-детермінований процес [6, с. 121; 7, с. 454]. Недоліки
цієї школи виявлялися в тому, що поняття «законність» підмінялось поняттям
«доцільність», саме економічні, соціальні, а не правові фактори стали
визначальними в процесі застосування норм права. Застосування норм права
стало

основою

правотворчості.

На

сучасному

етапі

розвитку

теорії

застосування норм права також існують вчені, які підтримують соціологічну
школу, до них належить О. В. Литвишко, який вважає, що застосуванню норм
права органічно властивий комплексний характер суспільного впливу, що на
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кожного суб’єкта застосування норм права впливає громадська думка, яка
виконує стимулюючу функцію розгляду юридичної справи [8, с. 19]. На
соціальну сутність застосування норм права звертає увагу Скакун О. Ф., яка
зазначає, що соціальним призначенням застосування норм права є організація
суспільних відносин [9, с. 356].О. А. Маркіна вважає, що правозастосовна
діяльність є різновидом соціальної діяльності, вимагає соціологічного підходу
до її аналізу. Аналіз юридичної природи правозастосовної діяльності дозволяє
врахувати лише один аспект дії права. Насправді, право невіддільне від інших
явищ, і тому практичне застосування закону обумовлено цілим рядом інших неправових чинників. І, оскільки, всі ці фактори мають соціальну природу,
юридичний підхід до дослідження застосування права слід доповнити
соціологічним. На думку авторки, суть соціологічного підходу виражається
насамперед у тому, що застосування права починає розглядатися одночасно, як
соціальний процес [10, с. 9]. Ця точка зору заслуговує на критику, оскільки не
можна перебільшувати значення впливу неправових факторів на процес
застосування норм права. Так, ми погоджуємось з тим, що цей вплив існує, але
все ж таки застосування норм права, перш за все має юридичну природу. М. П.
Орзіх зазначає, що при застосуванні норм права правовий вплив забезпечує
передачу соціально-юридичної програми, яка міститься в праві і розрахована на
творче прийняття і переробку в свідомості [11, с. 17].
Нормативістська школа ототожнює правову реальність з нормою права,
характеризується чіткими формулюваннями, точністю нормативно-правових
актів, законодавець намагається охопити і сформулювати всі цікавлячі його
сфери реального життя, зробивши їх галуззю застосування норм права.
Позитивним є те, що тільки представники цієї школи визначили поняття
ефективності застосування норм права, враховуючи тривалість дії норми права,
сферу впливу, високу законодавчу техніку. Ми пропонуємо розглядати
застосування норм права поєднуючи ідеї усіх цих шкіл, оскільки: по-перше,
правова реальність більш складне явище, ніж це здається нормативістам, і на
застосування норм права впливають не тільки діючі норми права, а й пануючі
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ідеї

суспільства,

особливості

правосвідомості;

по-друге,

займаючись

застосуванням норм права суб’єкт застосування норм права керується не тільки
законом, а й

власним

досвідом, управлінськими

навиками; по-третє,

психологічні і соціально-психологічні фактори впливають на застосування
норм права. При визначенні застосування норм права слід особливу увагу
приділяти школі природного права, яка звертає увагу на те, що застосування
норм права не є механічним, а має на меті забезпечення прав і свобод людини
юридичними засобами. Права людини, мають природно-правове, позадержавне
походження, займаючись діяльністю по застосуванню норм права органи
державної влади зобов’язані гарантувати права і свободи індивіда та обмежити
свавілля державної влади в юрисдикційний спосіб. У правозастосовній
практиці мають використовуватися принципи природного права, а саме:
розумності, цілеспрямованості, справедливості, рівності, пропорційності.
Однією з найважливіших і дійових гарантій захисту прав і свобод людини в
правовій державі повинен бути юридичний механізм, що регламентує питання
конфлікту публічних і приватних інтересів у процесі застосування норм права,
особливо тоді, коли закон дає підстави тлумачити його зміст як в інтересах
держави, так і в інтересах громадянина.
Досліджуючи поняття застосування норм права, ми вважаємо за доцільне
зупинитись на управлінській природі застосування норм права, яка виявляється
в тому, що застосування норм права є одним із способів державно-правового
впливу на суспільні відносини з метою їх впорядкування. І. Я. Дюрягін на
початку 70-х років ХХ ст. звернув увагу на управлінський аспект застосування
норм права, і ми погоджуємось з тим, що організуючий вплив, який
здійснюється в процесі застосування норм права на суспільні відносини, є
різновидом управлінської діяльності, а відносини, що при цьому виникають різновидом управлінських відносин [12, с. 20]. Б. Малишев та О. Москалюк
визначають правозастосування як управлінську діяльність з винесення
індивідуально-конкретних приписів, якими одним учасникам правовідносин
надаються права, а на інших покладаються обов’язки [13, c.10]. І сьогодні вчені
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підтримують і досліджують управлінський аспект застосування норм права.
Р. Р. Палеха визначає, що «застосування норм права - це складне соціальноправове

явище,

яке

виступає

як

особлива

форма

реалізації

права,

характеризується своєю специфікою, має власний механізм правозастосування,
заснований на управлінській природі даної діяльності, здійснення і повний
«цикл»

якої

можливий

лише

за

участі

всіх

елементів

структури

правозастосовчої діяльності (суб'єктів, об'єктів, методів, актів)» [14, с. 6]
Управлінський характер правозастосування засвідчує його соціально-юридичну
природу, де суб’єкт правозастосування не тільки спрямовує, стимулює та
організовує поведінку інших учасників правовідносин, але й юридично
визначає траєкторію дій суб’єктів та одночасно здійснює контроль над ними
[15,

с.

95].

Соціально-правова

природа

правозастосування

зумовлена

необхідністю організації та впорядкування суспільних відносин. Щодо
юридичної природи - правозастосування, з одного боку, є специфічною формою
реалізації правових норм, а з іншого - засобом організації виконання норм
права і способом державно-правового впливу на суспільні відносини [16, c. 39].
Організаційні особливості застосування норм права виявляються у владному і
програмованому

управлінні

процесами

індивідуального

правового

регулювання. Основні елементи і параметри застосування норм права найбільш
чітко зорієнтовані, запрограмовані і контрольовані органами держави.
Виходячи з цього, ми можемо зробити висновок про те, що в теорії
застосування норм права можуть бути використані такі категорії, які
напрацьовані наукою управління: стадії управління, які слід розглядати, як
стадії застосування норм права; управлінська інформація, яка розглядається як
інформація про фактичні обставини справи; управлінське рішення, яке
розглядається, як акт застосування норм права.
У передбачених законодавством випадках застосування норм права є
необхідною організаційною передумовою реалізації правових норм, тобто
створення певних суспільних відносин. Застосування норм права - це діяльність
лише державних органів та уповноважених на це державою органів,
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громадських

об'єднань.

Вона

набуває

юридично

значущого

характеру

насамперед тому, що відносини, які виникають, змінюються або припиняються
у результаті такої діяльності, мають форму взаємних юридичних прав та
обов'язків конкретних суб'єктів. Такі відносини, зв'язки встановлюються
прийняттям (на підставі правових норм і відповідно до конкретних життєвих
ситуацій) індивідуальних формально-обов'язкових рішень (приписів) щодо
персоніфікованих суб'єктів. Прийняття таких рішень - визначальний елемент,
серцевина змісту правозастосовної діяльності. Застосування норм права є
юридично значущою діяльністю ще й тому, що відбувається тільки на підставі
юридичних норм і в порядку, передбаченому юридичними нормами. Це
своєрідний

процес

(процедура),

який

регламентується

спеціальними

процедурно-процесуальними нормами і підпорядковується певним загальним
вимогам

(принцип

верховенства

права,

законність,

обґрунтованість,

доцільність, справедливість, ефективність, гуманність), які забезпечують
правомірність та ефективність застосування норм права. Юридичні результати
застосування норм права, тобто відповідні (владні) рішення, фіксуються і
реалізуються у встановленій законодавством формі - актах застосування права
(правозастосовних актах).
Шляхом застосування норм права держава в своїй діяльності реалізує дві
основні функції: організовує виконання правових норм і охороняє і захищає
права учасників суспільних відносин від порушень і посягань на них.
Застосування норм права - це діяльність, яка одночасно є застосуванням
державним органом чи посадовою особою визначеної норми права для
вирішення конкретної правової справи чи питання, і разом з тим є реалізацією
відповідним органом чи посадовою особою своїх прав і обов’язків,
передбачених диспозицією норми права, яка застосовується. При цьому
потрібно, щоб дана конкретна справа чи питання належало до кола випадків,
передбачених гіпотезою цієї ж норми права. В нормативно-регулятивному
плані це означає, що державний орган чи посадова особа мають право і
зобов’язані реалізувати диспозицію норми права, яка їх уповноважує, тобто
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зобов’язує реально використати ті або інші владні повноваження із загального
комплексу

компетенції

відповідного

органу

чи

посадової

особи.

На

визначеному етапі застосування норм права приєднується до способів
безпосередньої реалізації норм права - дотримання, виконання, але у порівнянні
з безпосередніми формами реалізації права застосування норм права має більшу
соціальну значимість Саме тому дослідження проблем застосування норм права
не

втрачає

актуальності,

оскільки

в

процесі

правозастосування

задовольняються не особисті потреби суб’єктів застосування норм права, а
задовольняються потреби та інтереси всього суспільства [153, c. 64].
Аналізуючи правозастосування як одну із форм правореалізації, слід
згадати про те, що воно відрізняється від інших форм реалізації права тим, що
засновується на методі державно-владного припису компетентного органу, ця
теза є основоположною в обґрунтуванні природи правозастосування [34, c. 17].
Сьогодні ведуться дискусії з приводу договірного застосування норм права, але
ми

не

підтримуємо

цю

точку

зору,

оскільки

наявність

спеціально-

уповноваженого компетентного суб’єкта застосування норм права є однією з
ознак правозастосовної діяльності. Підсумовуючи все вищевикладене, слід
зазначити, що застосування норм права - це організаційно-правовий,
управлінський, творчий процес, метою якого є розгляд і вирішення
різноманітних індивідуальних справ, які мають юридичне значення, який
регламентується

спеціальними

підпорядковується
доцільності,

певним

ефективності,

процедурно-процесуальними

вимогам

(верховенству

обґрунтованості,

нормами

і

права,

законності,

справедливості,

гуманності),

здійснюється компетентним державними органами, уповноваженими на це
громадськими об'єднаннями або їх посадовими особами, в результаті якого
створюється акт застосування норм права, тобто приймається рішення по
конкретно-індивідуальній справі, є складовою здійснення прав і свобод особи і
спрямований на захист законних інтересів особи.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Дослідивши природу
правозастосування,

пропонуємо

розглядати
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застосування

норм

права

поєднуючи ідеї основних підходів до розуміння поняття «застосування норм
права»: психологічної, соціологічної, нормативістської та природної школи
права, оскільки: по-перше, правова реальність більш складне явище, ніж це
здається нормативістам, і на застосування норм права впливають не тільки
діючі норми права, а й пануючі ідеї суспільства, особливості правосвідомості;
по-друге, займаючись застосуванням норм права суб’єкт застосування норм
права керується не тільки законом, а й власним досвідом, управлінськими
навиками; по-третє, психологічні і соціально-психологічні фактори впливають
на застосування норм права, від рівня правової культури суб’єкта застосування
норм права залежить ефективність дії правозастосовних актів.Застосування
норм права - це організаційно-правовий, управлінський, творчий процес, метою
якого є розгляд і вирішення різноманітних індивідуальних справ, які мають
юридичне

значення,

який

регламентується

спеціальними

процедурно-

процесуальними нормами і підпорядковується певним вимогам (принципу
верховенства права, законності, доцільності, ефективності, обґрунтованості,
справедливості,

гуманності),

здійснюється

компетентним

державними

органами, уповноваженими на це громадськими об'єднаннями або їх
посадовими особами, в результаті якого створюється акт застосування норм
права, тобто приймається рішення по конкретно-індивідуальній справі.
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Державотворчі процеси завжди привертали до себе увагу мислителів і
науковців різних історичних епох. Усі вони намагалися розкрити головні
особливості виникнення та формування держави. Запропоновані ними теорії
державного устрою, розвитку, а також причини занепаду і сьогодні мають
важливе значення для розвитку політології, соціології та історії.
Історичний факт

та сучасна практика свідчать, щоб побудувати

національну державу можна тільки за умови, коли в суспільстві є населення,
яке зацікавлене в її існуванні. Новітня українська, двадцятилітня практика
державотворення та становлення нації неухильно аналізує перед українською
нацією два основні завдання: 1) об’єднати націю, адже без сконсолідованої
громадської

нації

звести

міцний

підмурівок

нашого

державотворення

неможливо; 2) визнати, що цей фундамент нестійкий без української
національної ідеї [1].
Важливість і актуальність даного питання. В умовах поглиблення
соціально-економічних реформ, що здійснюються в Україні одним із важливих
завдань дослідників історії науки є вивчення досвіду процесів державотворення
в Україні.
Основною метою дослідження є аналіз розвитку українського суспільства
в контексті державотворення на сучасному рівні.
В світовій практиці велику увагу цьому питанню приділяли: Ф.Фукуяма,
С.Хантінгтон, О.Тоффлер, А.Неклеса, Б.Барбер, Дж.Розенау, Р.Робертсон,
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М.Уотерс, Е.Гідденс, Д.Харві, Д.Гедд, К.Томпсон, Дж.Томплінсон та ін.Серед
українських фахівців з даного питання слід відзначити:В.Андрущенка,
В. Бабкіна, В.Бебика, В.Білоуса, Є.Головахи, В.Кременя, І.Кресіної, С.Макеєва,
О.Нагорної, С.Оксамитної, Н.Паніної, В.Ребкала, Ю.Римаренка, Ф.Рудича,
С.Рябова, О.Антонюка, М.Ходаківського, В.Храмова та інші [ 5].
У загальних рисах, державотворення – це теорія й практика формування
самостійної (суверенної) політичної організації етносу. Однак, у кожному
випадку державотворення має свої особливості. Українське державотворення –
суспільно-політичний процес спрямований на формування стійких державних
утворень на території України, за умови, якщо основою таких утворень був
український (проукраїнський) етнос.
Україна пройшла довгий та тернистий шлях у своєму розвитку, зазнала
безліч невдач, але все ж таки опанувала труднощі і стала самостійною,
незалежною державою. За сучасними версіями державотворення в Україні
починається від Антського союзу племен, потім - Київської Русі, ГалицькоВолинського князівства, продовжується за часів Козацької України, а в ХХ ст. УНР та сучасної України [6].
Суспільна ситуація, що виникла в Україні після розпаду СРСР і
проголошення незалежності України, поставила перед українським народом
нові завдання і, перш за все:
— будівництво власної суверенної держави;
— демонтаж тоталітарних політичних структур і будівництво правової
демократичної держави;
— трансформація централізованої державної економіки в багатоукладну,
ринкову, орієнтовану на соціальні потреби людей;
— національне відродження й оздоровлення міжнаціональних відносин в
Україні;
—

встановлення

рівноправних

зв'язків

сусідами [6].
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з

далекими

та

ближніми

Ряд українських істориків стисло і досить змістовно характеризують
політичну та

соціально-економічну

ситуацію

в Україні

в 90-х

роках

ХХ століття.
Перші дослідження історії незалежної України кінця ХХ століття
з’явились у формі підручників та поодиноких монографій. Лише з підготовкою
до святкування п’ятої та десятої річниць проголошення незалежності України
відбувається сплеск досліджень з історії української держави періоду
1990-2001 р. [4].
Свою теорію походження держав та класифікацію державної влади
запропонував В.К. Липинський - визначний діяч, український політик та
мислитель. Значну увагу в своїй діяльності В.К.Липинський приділяв проблемі
формування української держави. Він використовував ідеї західноєвропейських
політологів та соціологів, коригуючи їх у світлі українського досвіду. На думку
Липинського, українську націю можна найкраще сконсолідувати на основі
"територіального патріотизму", тобто пробудження солідарності між усіма
постійними мешканцями української території, без уваги на їх соціальну
приналежність, віровизнання, етнічне походження і навіть соціально-культурну
свідомість. І тільки тоді, коли відбудеться консолідація нації, можна говорити
про створення української держави.
Основними державотворчими подіями й процесами в незалежній Україні є:
заміна назви «Українська Радянська Соціалістична Республіка» на назву
держави «Україна» (закон від 17 вересня 1991 p.);
визначення правового статусу населення законом від 8 жовтня 1991 р,
«Про громадянство України»: громадянство України надавалося всім, хто
проживав на її території, не був громадянином іншої держави і не заперечував
проти прийняття українського громадянства;
· прийняття закону «Про Державний кордон України» (4 листопада
1991 p.), яким встановлювалися кордони, порядок їх охорони і перетину;
· прийняття Верховною Радою «Декларації прав національностей України»
(1листопада 1991 р.), у якій підкреслюється, що Україна гарантує всім народам,
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національним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні
економічні, політичні, соціальні й культурні права;
· формування Збройних сил на основі закону «Про збройні сили України»
(6грудня 1991 р.) і воєнної доктрини України (19 жовтня 1993 p.), яка базується
на без'ядерному і позаблоковому статусі України, принципі розумної
достатності озброєння, відмові від визнання будь-якої країни потенційним
противником;
· створення Служби Безпеки України (СБУ), компетенція якої полягає у
захисті

державного

суверенітету, конституційного

ладу, територіальної

цілісності, науково-технічного та оборонного потенціалу України, у боротьбі з
організованою злочинністю у сфері управління й економіки;
· затвердження Верховною Радою державної символіки України (січень—
лютий 1992 p.): Державний Герб (тризуб), Державний Прапор (синьо-жовтий),
Державний Гімн (музика Михайла Вербицького (1815—1870 pp.) до
національного гімну «Ще не вмерла України...», текст Павла Чубинського
(1853—1884 pp.); створення Національного банку України, Української
фондової біржі, посольств і консульств, експортно-імпортних організацій;
· формування трьох гілок влади — законодавчої, виконавчої і судової,
відповідних владних інститутів;
· формування багатопартійної системи;
· розробка й прийняття нині діючої Конституції України (1996 р.)
(конституційний процес триває, внесення змін до Конституції лишається
актуальним питанням) [2].
Особливостями державного будівництва в Україні є:
— становлення й утвердження незалежної держави відбувалося одночасно
з завершенням процесу становлення української політичної нації, формуванням
національної самосвідомості;
— тяжке соціально-економічне становище призвело до розчарування
частини населення в ідеї суверенності, чим прагнуть скористатися відкриті і
приховані противники незалежності.
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Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів,
спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й
культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів
довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалювання
держави, підвищення рівня життя його населення. Це вимагає формування
базових умов, які дозволяють планомірно підготовляти основу для кожного
наступного етапу перетворень.
Отже, держава та суспільство мають забезпечити випереджальну та
інноваційну участь у державотворчих процесах, розвивати духовні та культурні
потреби населення, набуття молоддю соціального досвіду, конкурентоздатність
на ринку праці, якісну освіту, формування загальнолюдських ціннісних
орієнтацій, патріотизму, національної і громадської свідомості серед молоді,
яка б змогла забезпечити безперервність розвитку держави України, базуючись
на державних і національних цінностях.
Висновки:
1.Рівень та характер розвитку суспільства визначаються моральноекономічними критеріями, а від їх вдосконалення та можливості адаптуватись
залежить динаміка стійкого соціально-економічного розвитку країни.
2. Аналіз історичних напрямків державотворення в Україні показав, що на
основі наукової діяльності та само актуалізації лежать володіння інформацією
та вдосконалення якісно нових знань.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ ПІДТРИМКИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
У статті розглядаються правові засади державної інфраструктурної
підтримки

підприємництва.

Автором

здійснюється

аналіз

чинного

законодавства та вносяться пропозиції по його удосконаленню.
Ключові слова: підприємництво, суб’єкт господарювання, інфраструктура,
державна підтримка, законодавство без абзацного відступу, курсив.
Постановка проблеми Підприємництво є важливим сектором вітчизняної
економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню
нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо. На сьогодні, з розвитком
малого

та

середнього

підприємництва

держава

пов’язує

проведення

структурних змін, забезпечення впровадження реформ в економіці та
вирішення соціальних проблем суспільства.
Успішне функціонування малого та середнього підприємництва належним
чином впливає на формування конкурентного середовища, обумовлюючи його
роль, як потужного двигуна економічного розвитку. Продуктивна робота малих
та середніх підприємств сприяє розвитку країни та є значним джерелом
поповнення

бюджетів

всіх

рівнів.
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Розвиток

малого

та

середнього

підприємництва, як один з важливих економічних чинників, потребує
ефективної державної підтримки і певні кроки на цьому шляху вже зроблені.
З

метою

поліпшення

бізнес-клімату,

забезпечення

дерегуляції

в

господарській діяльності, подальшого розвитку підприємництва в Україні
прийнято значну кількість нормативно-правових актів, у яких визначені основні
напрями державної політики у сфері розвитку малого та середнього
підприємництва, що спрямовані на створення сприятливих умов формування
конкурентного середовища в економіці України; підтримку підприємницької
ініціативи громадян; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності
суб’єктів малого та середнього підприємництва та поліпшення їх фінансового
стану.
Також на законодавчому рівні прийнято здійснено «інвентаризацію»
документів дозвільного характеру, внесено зміни до законодавчих актів щодо
посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері дозвільної
системи. Забезпечено значне спрощення ліцензування шляхом скорочення
переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Вживаються заходи
для прискорення перегляду регуляторних актів, прийнятих на регіональному
рівні. Разом з тим, зазначені заходи потрібно здійснювати на постійній основі з
врахуванням пропозицій, що надаються під час наукового аналізу чинного
законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з
правовими засадами державної інфраструктурної підтримки підприємництва,
досліджувалися здебільшого в рамках розгляду державного регулюючого
впливу на господарські відносини в працях таких вчених як: О. А. Дєгтяр,
А. Д. Діброва, В. В. Добровольська, О. П. Загнітко, В. І. Кушлін,
Т. Г. Морозова, Н. О. Саніахметова, С. Н. Шишкін та інших. Однак праці цих
авторів мають здебільшого економічний характер, стосуються окремої галузі
економіки або спрямовані на розкриття питань державної допомоги.
Системного

дослідження

правових
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засад

державної

інфраструктурної

підтримки підприємництва не проводилося, що обумовлює потребу у
проведенні такої роботи.
Метою статті є дослідження правових засад державної інфраструктурної
підтримки підприємництва та виявлення недоліків чинного законодавства у цій
сфері.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ст.92 Конституції України,
правові засади та гарантії підприємництва визначаються законами України [1].
Функціонування

державної

інфраструктури

підтримки

підприємництва

регламентується низкою законодавчих актів, до яких зокрема належать:
•

Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого

підприємництва в Україні”, який визначає завдання і заходи в розрізі
основних

завдань

державної

політики

щодо

розвитку

малого

підприємництва, одним з яких є формування регіональної інфраструктури
розвитку та підтримки малого підприємництва [2].
•

Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і

середнього підприємництва в Україні”, який визначає загальні правові та
економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого
і середнього підприємництва [3];
•

Закон України “Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за

принципом "єдиного вікна", який визначає засади підготовки та реалізації
інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"[4];
•

Закон України “Про центральні органи виконавчої влади", який

встановлює засади діяльності та взаємодії міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади [5];
•

Закон України “Про місцеві державні адміністрації", який встановлює

засади діяльності обласних, районних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій [6];
•

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні", який

встановлює засади діяльності місцевих рад та їх виконавчих органів [7].
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Крім цього, на рівні підзаконних нормативних актів 27.08.1995р. та до
цього часу є чинною постанова Кабінету Міністрів України № 687 “Про
Український фонд підтримки підприємництва”, а також розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р № 641-р “Про схвалення
Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього
підприємництва на 2014-2024 роки”, що передбачає розв’язання проблем
підприємництва, зокрема, шляхом сприяння розвитку інфраструктури його
підтримки [8;9].
Питання розвитку державної інфраструктури підтримки підприємництва
на законодавчому рівні закріплено у 2000 році Законом України “Про
державну підтримку малого підприємництва” та Законом України “Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”.
Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього
підприємництва в Україні”, що у 2012 році був прийнятий на заміну Закону
України “Про державну підтримку малого підприємництва”, нині відіграє
роль рамкового документа, що покликаний визначати загальне спрямування
державної політики у сфері підтримки розвитку малого підприємництва.
Водночас, його прийняття не супроводжувалось внесенням відповідних змін
до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” в частині повноважень місцевих
адміністрацій

та органів місцевого самоврядування

щодо підтримки

підприємництва, внаслідок чого норми згаданих законодавчих актів не
кореспондуються зі рамковим законом.
Також нормативно-правова база, згідно з якою функціонує державна
інфраструктура підтримки підприємництва, включає окремі акти Кабінету
Міністрів України, переважно це установчі документи відповідних органів
виконавчої влади та програмні (концептуальні) документи.
Відповідно до Закону України “Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні”, повноваження у сфері
підтримки розвитку підприємництва покладаються на Верховну Раду
України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган у
сфері розвитку малого і середнього підприємництва, інші центральні органи
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виконавчої влади, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та
органи місцевого самоврядування.
Повноваження Верховної Ради України у сфері підтримки розвитку
підприємництва передбачають насамперед прийняття відповідних законів та
визначення

засад

державної

політики

щодо

сприяння

розвитку

підприємництва, а також здійснення парламентського контролю.
Кабінет

Міністрів

України

забезпечує

формування

та

реалізацію

державної політики у сфері розвитку підприємництва, розроблення та
виконання

загальнодержавних

програм

розвитку

підприємництва

з

урахуванням загальнодержавних пріоритетів, здійснює заходи щодо розвитку
інфраструктури

підтримки

підприємництва,

координує

та

контролює

діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують надання державної
підтримки підприємництва.
Спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку підприємництва є
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики у сфері розвитку підприємництва. Сьогодні таким органом є
Міністерство

економічного

розвитку

і

торгівлі

України

(Мінекономрозвитку), яке уповноважено виконувати низку завдань та
функцій, які опосередковано пов’язані з цілями розвитку підприємництва.
Поряд з цим, Мінекономрозвитку є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної
політики з питань розвитку підприємництва. Саме на нього покладено
виконання низки спеціальних функцій щодо підтримки підприємництва,
визначених Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні”.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 252 ліквідовано
Державну служби України з питань регуляторної політики та розвитку
підприємництва і створення натомість Державної регуляторної служби
України. Як випливає з Положення про Державну регуляторну службу,
основними її завданнями є реалізація державної регуляторної політики,
державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду
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(контролю) у сфері господарської діяльності та координація дій органів
виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства і підприємництва з
питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності.
Разом з тим, з переліку завдань та функцій Державної регуляторної служби
вилучена низка напрямів стосовно розвитку підприємництва, що нині не
належать до повноважень цієї служби.
Так, до завдань Державної регуляторної служби (далі – ДРСУ) не
віднесено реалізацію державної політики у сфері розвитку підприємництва натомість її завдання зведено до координації дій органів виконавчої влади,
інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань спрощення
регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності. Також ДРСУ не
уповноважена готувати та подавати пропозиції стосовно формування
державної політики у сфері розвитку підприємництва, аналізувати стан
розвитку підприємництва, здійснювати заходи в рамках реалізації державної
політики у сфері розвитку та підтримки підприємництва, формування
механізмів такої підтримки та відповідної інфраструктури, організовувати
розроблення та забезпечувати виконання державних цільових програм
розвитку підприємництва, здійснювати методичне керівництво розробленням
регіональних програм підтримки та розвитку малого підприємництва,
проводити аналіз стану їх виконання тощо. Окремі з перелічених
повноважень передано Мінеконрозвитку.
В сфері державної регуляторної політики діяльність ДРСУ спрямована на
досягнення оптимального державного регулювання в економічній та соціальній
сферах. Такий підхід прозоро визначає реальні цілі та вмотивованість
державного втручання у життя громадян та суб’єктів бізнесу, а з іншого – надає
індикатори, за якими це регулювання буде визнано успішним, або навпаки.
Наявність цих інструментів надає можливість впливати на прийняття владних
рішень та будувати діалог «громадськість - бізнес – влада». Актуальність
такого діалогу пояснюється тим, що основними проблемами у бізнес-кліматі
України підприємці називають заангажованість відомчого регулювання та
високий рівень корупції при безпосередній реалізації повноважень органами
влади всіх гілок та рівнів.
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Без

належного

забезпечення

регуляторних

механізмів

неможливо

сподіватись на самостійне реформування державної влади на користь
суспільства та громадян. Економічно орієнтовані суб‘єкти повинні мати
можливість реального, а головне - законного впливу на ініціативи та діяльність
органів державної влади. Саме на це спрямований ключовий принцип
державної регуляторної політики – принцип прозорості та врахування
громадської думки, який полягає у відкритості для фізичних та юридичних осіб,
їх об'єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності,
обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та
пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та
юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення
прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх
об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Ключовою функцією ДРСУ у сфері реалізації державної регуляторної
політики є проведення експертиз проектів регуляторних актів, що подаються
для погодження та прийняття рішень про погодження проектів цих актів або
про відмову в їх погодженні, підготовка розробникам проектів регуляторних
актів пропозицій щодо їх удосконалення відповідно до принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також вжиття у
межах, встановлених законодавством України про державну регуляторну
політику, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів
господарювання, порушених внаслідок дії регуляторних актів, зокрема шляхом
проведення відповідно до закону експертиз регуляторних актів центральних та
місцевих органів виконавчої влади та прийняття за наявності законодавчо
визначених підстав рішень про необхідність усунення виявлених порушень
принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
З метою забезпечення неупередженого та об‘єктивного опрацювання
проектів регуляторних актів необхідно застосовувати практику проведення
узгоджувальних нарад, засідань, «круглих столів», робочих зустрічей за участю
розробників

проектів

регуляторних

актів,

представників

суб’єктів

господарювання та громадськості. Зокрема, щодо обговорення питань: типових
правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів; вимог
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до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах
електронного цифрового підпису; поводження з побічними продуктами
тваринного походження, що не призначені для споживання людьми; порядку
навчання

медичних

працівників

методам

проведення

щозмінного

передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних
засобів; затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від
провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного
благополуччя

населення,

періодичності

здійснення

планових

заходів

державного нагляду (контролю); правил проведення перевірок (інспекцій)
учасників ринків фінансових послуг; організації та проведення біржових торгів
з продажу необробленої деревини на товарних біржах; порядку реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних
операцій з металобрухтом; питань маркування алкогольних напоїв і тютюнових
виробів; функціонування фондових бірж; паркування транспортних засобів та
відповідальності за порушення правил паркування транспортних засобів;
проектів законів України «Про сільське господарство», «Про продовольчу
безпеку України» тощо.
Значна частина проектів регуляторних актів має доопрацьовуватися
головними розробниками на предмет виключення з переліку документів,
необхідних

для

отримання

суб’єктами

господарювання

будь-яких

адміністративних послуг, виписки або витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-якої іншої інформації в
паперовому вигляді, що міститься у державних реєстрах, а також скасування
необхідності нотаріального засвідчення документів (установчих документів
статутів тощо).
Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні” визначає компетенцію місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо
підтримки підприємництва. Разом з тим у Законі України “Про місцеві
державні адміністрації” та Законі України “Про місцеве самоврядування в
Україні” підприємництво не згадуються взагалі, що свідчить про відсутність
відповідних пріоритетів діяльності органів місцевої влади.
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Окремо Закон України “Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємництва в Україні” відносить до об’єктів інфраструктури
підтримки

розвитку

підприємництва

бізнес-центри,

бізнес-інкубатори,

інноваційні бізнес-інкубатори, науково – технологічні центри, центри
трансферу технологій, фонди підтримки малого підприємництва, лізингові
компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації,
основним завданням яких є сприяння розвитку підприємництва. Серед
вказаних інституцій до державної інфраструктури правомірно віднести
фонди підтримки підприємництва – інші інституції як правило створюються
зі змішаною структурою власності (з часткою комунальної власності) або як
приватні структури.
Вищезазначений

Закон

передбачає

створення

Українського

фонду

підтримки підприємництва, інших загальнодержавних, регіональних та місцеві
фондів підтримки підприємництва. Фонди підтримки підприємництва є
неприбутковими організаціями, основними функціями яких є сприяння
реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва шляхом
залучення та ефективного використання фінансових ресурсів. Український
фонд підтримки підприємництва є державною фінансовою установою, тоді як
засновниками регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва
можуть бути Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд
підтримки

підприємництва,

інші

загальнодержавні

фонди

підтримки

підприємництва, юридичні та фізичні особи. Кошти фондів підтримки
підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних
внесків фізичних і юридичних осіб, у т. ч. іноземних, та спрямовуються
виключно на фінансування розвитку та підтримки підприємництва.
Бюджетним кодексом України серед видатків державного та місцевих
бюджетів не передбачені видатки на реалізацію програм та заходів
підтримки підприємництва.
Характеристику

наявної

державної

інфраструктури

підтримки

підприємництва, її завдань та дієвості функціонування подане у табл. 1.
359

Таблиця 1 - Інфраструктура підтримки підприємництва
Орган

Завдання/функції щодо підтримки підприємництва

Результативніст

1) внесення
пропозицій щодо формування та реалізація Міністерство
Міністерство
поєднує функції
економічного державної політики у сфері розвитку підприємництва;
розвитку
і 2) підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетів і підтримки
видів підтримки суб’єктів підприємництва;
підприємництва з
торгівлі
3)
розроблення проектів державних програм розвитку багатьма
України
підприємництва, забезпечення їх виконання та здійснення повноваженнями
(Мінеконом
моніторингу виконання;
у сфері
розвитку)
4)
внесення пропозицій щодо визначення основних економічного
фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку.
розвитку підприємництва;
5)
утворення консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів;
6)
формування єдиної інформаційної системи для
забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку
підприємництва;
7)
забезпечення
представництва
в
міжнародних
організаціях,
8)
налагодження міжнародної співпраці;
9)
методологічне
забезпечення
діяльності
органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
сприяння розробленню і здійсненню ними заходів щодо
розвитку підприємництва;
10)
сприяння формуванню інфраструктури підтримки
підприємництва.
1)
узагальнення практики застосування законодавства з Повноваження
Державна
питань, що належать до її компетенції, розробка пропозицій мають переважно
регуляторна
політичний та
служба України щодо вдосконалення відповідних законодавчих актів;
2)
експертиза проектів законів України, регуляторних актів консультативно(ДРСУ)
центральних органів виконавчої влади, їх територіальних дорадчий, а за
органів, місцевих органів виконавчої влади;
деяким
3)
реалізація державної регуляторної політики, державної напрямами політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду контрольний
(контролю) у сфері господарської діяльності;
характер.
4)
аналіз проектів регуляторних актів центральних органів
виконавчої влади та їх регуляторного впливу та їх
погодження (або відмова в погодженні);
5)
методичне забезпечення діяльності регуляторних органів,
пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики; .
6)
аналіз стану здійснення заходів щодо реалізації
державної регуляторної політики;
7)
аналіз звітів про відстеження результативності
регуляторних актів;
8)
роз'яснення положень законодавства з питань державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
9)
координація дій органів виконавчої влади, взаємодії з
інститутами громадянського суспільства і підприємництва з
питань спрощення регуляторної бази та дерегуляції
господарської діяльності тощо.
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Продовження таблиці 1
визначення регіональних пріоритетів і видів Підтримка
державної підтримки підприємництва з урахуванням підприємництва не
загальнодержавних пріоритетів;
належить до
2)
розроблення проектів регіональних та місцевих пріоритетів
програм розвитку підприємництва, забезпечення їх діяльності і не
виконання й здійснення моніторингу виконання таких забезпечена
програм;
достатнім
3)
налагодження
співпраці
з
міжнародними бюджетним
організаціями,
адміністративно-територіальними фінансуванням.
утвореннями іноземних держав з питань розвитку
підприємництва;
4)
проведення
оцінки
фінансових,
економічних,
соціальних та інших показників розвитку підприємництва
та ефективності державної підтримки, прогнозування
розвитку підприємництва у відповідних регіонах;
5)
сприяння формуванню інфраструктури підтримки
підприємництва;
6)
методичне
забезпечення
органів
місцевого
самоврядування, сприяння розробленню та здійсненню
ними заходів щодо розвитку підприємництва.
Органи
1)
визначення пріоритетів та видів державної підтримки Підтримка
місцевого
суб’єктів підприємництва;
підприємництва не
самоврядування 2) участь у розробленні проектів регіональних та належить до
місцевих
програм
розвитку
підприємництва, пріоритетів
затвердження, забезпечення виконання та здійснення діяльності і не
моніторингу виконання таких програм;
забезпечена
3)
сприяння формуванню інфраструктури підтримки достатнім
підприємництва;
бюджетним
4)
сприяння діяльності громадських організацій, що фінансуванням.
представляють інтереси суб’єктів підприємництва.
Місцеві
державні
адміністрації

1)

Окреслені вище завдання та функції державних (комунальних) структур
підтримки підприємництва передбачають певні механізми взаємодії як за
горизонталлю (на центральному та місцевому рівнях), так і за вертикаллю.
В цій системі взаємодії Мінекономрозвитку є основним центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
сфері

підтримки

підприємництва,

на

нього

покладене

методологічне

забезпечення діяльності решти органів виконавчої влади, зокрема щодо
розроблення і здійснення заходів щодо розвитку підприємництва. Також
Мінекономрозвитку доручено загалом “сприяти формуванню інфраструктури
підтримки підприємництва”.
На Мінекономрозвитку також покладено координацію та методологічне
забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
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місцевого самоврядування в частині розроблення і здійснення заходів щодо
розвитку підприємництва, розроблення та виконання регіональних та
місцевих програм розвитку підприємництва.
Місцеві державні адміністрації взаємодіють з центральними органами
виконавчої влади та підзвітні їм в частині виконання державних програм та
заходів

щодо

підтримки

підприємництва.

Водночас

місцеві

державні

адміністрації підзвітні місцевим радам з питань виконання регіональних та
місцевих

програм у зазначеній

сфері.

Крім

того,

місцеві

державні

адміністрації та органи місцевого самоврядування уповноважені надавати
фінансову

підтримку

суб’єктам

підприємництва,

зокрема

з

коштів

відповідних місцевих бюджетів, виступати засновниками регіональних та
місцевих фондів підтримки підприємництва.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В Україні відсутня
цілісна та дієва державна система підтримки підприємництва, що охоплювала б
центральний

і

місцевий

рівні.

Державна

інфраструктура

підтримки

підприємництва складається з розрізнених органів (структур), що не мають
чітко окреслених та неналагоджених механізмами взаємодії. Для більшості
державних (комунальних) органів, що належать до інфраструктури підтримки
підприємництва, відповідні функції та завдання не є основними чи
пріоритетними, а їх організаційне та фінансове забезпечення, як правило,
здійснюється за залишковим принципом.
Повноваження

Мінекономрозвитку

як

спеціально

уповноважених

центрального органу виконавчої влади у сфері підтримки підприємництва в
значній мірі є декларативними і не передбачають дієвих механізмів впливу на
формування та реалізацію відповідної державної політики.
Діяльність ДРСУ сфокусована здебільшого на реалізації державної
регуляторної політики, а рівень ресурсного забезпечення її повноважень не
дозволяє цьому органу в повній мірі реалізувати свої повноваження. Підтримка
розвитку підприємництва є другорядним завдання для місцевих державних
адміністрацій та органів місцевого самоврядування і не забезпечується
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коштами місцевих бюджетів, крім того, спеціалізовані державні (комунальні)
структури зі сприяння розвитку підприємництва на місцевому рівні практично
відсутні.
Для сприяння розвитку підприємництва необхідне вирішення наступних
завдань:
- оптимізація ведення державних реєстрів, що містять відомості про
суб’єктів господарювання, та забезпечення вільного і безперешкодного доступу
до інформації із зазначених реєстрів; скорочення кількості документів
дозвільного

характеру

у

сфері

господарської

діяльності;

скасування

ліцензування видів господарської діяльності, в яких воно не є оптимальним
засобом регулювання або може використовуватись, як механізм монополізації
ринку; зменшення кількості документів, що подаються для отримання
документів дозвільного характеру та ліцензій;
- спрощення дозвільної системи у сфері містобудування; вдосконалення
механізму державного регулювання видачі документів дозвільного характеру у
сфері охорони навколишнього природного середовища; підвищення рівня
захисту прав інвесторів; посилення цивільної відповідальності посадових осіб
юридичних осіб; можливість звільнення посадової особи за рішенням
відповідного органу юридичної особи з виплатою звільненій особі вихідної
допомоги у підвищеному розмірі;
-

вдосконалення

механізму

державно-приватного

партнерства;

впорядкування та вдосконалення процедури здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, зменшення кількості заходів
державного нагляду (контролю); оптимізація роботи органів державного
нагляду (контролю), усунення дублювання функцій та необґрунтованого
втручання держави у діяльність бізнесу за можливості використання ринкових
механізмів регулювання;
- спрощення процедури та збільшення обсягів надання фінансової
державної підтримки суб’єктам малого підприємництва, в тому числі
мікрокредитів суб’єктам малого підприємництва для започаткування та ведення
власної справи;
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- проведення навчальних заходів з питань впровадження підприємницької
діяльності для підприємців та широких верств населення щодо започаткування
та ведення власної справи;
- оптимізація процедур з надання адміністративних послуг шляхом
перегляду переліків документів, необхідних для одержання адміністративних
послуг; запровадження порядку бухгалтерського обліку коштів, які надходять
як плата за надання адміністративних послуг, у розрізі видів таких послуг та за
кожним

суб’єктом

надання

та

отримання

адміністративних

послуг;

забезпечення скасування плати за внесення відомостей до державних реєстрів,
інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних
послуг;
- забезпечення функціонування інформаційних систем, необхідних для
здійснення ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції;
- спрощення порядку виведення харчової продукції на ринок, зокрема
скасування

вимог

щодо

одержання

виробниками

харчових

продуктів

документів, які не застосовуються у законодавстві Європейського Союзу,
шляхом внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання
системи розроблення і поставлення продукції на виробництво, а також порядок
погодження і затвердження рецептур та технологічних інструкцій;
- спрощення та прискорення процедури приєднання до електромереж
електроустановок виробників та споживачів електроенергії;
- лібералізація системи справляння та адміністрування податку на додану
вартість; перегляд існуючих пільг під час сплати податків з метою створення
конкурентного ринкового середовища та рівних умов для ведення бізнесу;
- зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання з боку
органів місцевого самоврядування та навантаження на фонд оплати праці;
встановлення відповідальності не лише для роботодавця, а і для працівників,
які погоджуються працювати із порушенням законодавства про працю та
оплату праці; ліквідація схеми зловживання залученням працівників до праці з
неповним робочим днем з метою зменшення зобов’язань зі сплати податку на
доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.
364

Список використаних джерел:
1. Конституція України: Основний Закон України від 28.06.1996 р.
№254к/96-вр.

Дата

оновлення:

30.09.2016.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254
2. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні: Закон України від 21.12.2000р. № 2157-14. Дата оновлення: 10.06.2002.
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
3. Про

розвиток

та

державну

підтримку

малого

і

середнього

підприємництва в Україні : Закон України від 23.03.2012р. № 4618-17. Дата
оновлення: 23.03.2012. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
4. Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом
"єдиного вікна", який визначає засади підготовки та реалізації інвестиційних
проектів за принципом "єдиного вікна": Закон України від 21.10.2010р.
№

2623-17.

Дата

оновлення:

21.10.2010.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-17
5. Про

центральні

органи

виконавчої

влади

:

Закон

України від 17.03.2011р. № 3166-16. Дата оновлення: 01.01.2018. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3166-17
6. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999р.
№

586-XIV.

Дата

оновлення:

05.05.2018.

URL:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14
7. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997р.
№

280/97-вр.

Дата

оновлення:

10.06.2018.

URL:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97
8. Про Український фонд підтримки підприємництва : постанова Кабінету
Міністрів України від 27.08.1995р. № 687. Дата оновлення: 18.07.2012. URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/687-95
9. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого
і середнього підприємництва на 2014-2024 роки : розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28.08.2013 р № 641-р. Дата оновлення: 24.05.2017. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/641-2013
365

УДК 349.1
Слободиська О.А., к.і.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБІГ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
У статті визначаються проблемні аспекти законодавчого регулювання обігу
земель сільськогосподарського призначення. Аналізуються теоретичні аспекти
земельних відносин і проблеми формування ринку сільськогосподарських земель.
Ключові слова: законодавство про обіг земель сільськогосподарського
призначення, земельна реформа, ринок землі, земельне право, мораторій на
відчуження земель сільськогосподарського призначення.
Постановка проблеми: Формування ринку земель сільськогосподарського
призначення є одним з найбільш дискусійних питань аграрної політики в
Україні, що ускладнюється суттєвими інституційними недоліками в сфері
регулювання

земельних

відносин,

що

також

обумовлює

необхідність

здійснення Урядом України заходів не лише по безпосередньому забезпеченню
функціонування ринку землі, але і по вдосконаленню правових механізмів
зміни права власності на землю, подоланню бюрократичної протидії,
підвищенню ефективності аграрного виробництва та оптимізації структури
земельного фонду країни.
Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у дослідження теоретичних
аспектів

земельних

сільськогосподарських

відносин
земель

і

зробили

проблеми
такі

вчені,

формування
як

В.І.

ринку

Артюшин,

А.Л. Бейкун, Г.М. Білецька, П.І. Гайдуцький, В.М. Єрмоленко, В.Ф. Жаренко,
П.Ф. Кулинич, К.О. Настечко, В.В. Носік, Л.П. Пендзей, П.Т. Саблук,
В.І. Семчик, А.М. Третяк, М.М. Федоров, О.В. Ходаківська, І.В. Юрченко, та
інші. Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні подано у
працях І.Ю. Сальмана, А.С. Даниленка, Т. К.Оверковської, О.А. Шуст - автори
наголошують на необхідності розробки нормативно-правової бази для
земельного ринку.
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Метою даної статті є визначення проблемних аспектів законодавчого
регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення.
Виклад основного матеріалу. У науці земельного права України
неодноразово

зверталась

увага

на

важливість

належного

правового

регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення. В Україні,
зокрема, участині забезпечення доступу фізичних осіб до земельних ділянок,
створення відповідних механізмів залучення закордонних інвесторів до ринку
земель тощо. Вирішення цих питань забезпечить значний поштовх в
економічному та соціальному розвитку України.
Законодавство України хоча й оперує термінами «ринок земель» та «обіг
земель», проте не розкриває їх зміст. У земельно-правовій науці термін «ринок
земель» як правова категорія визначається як суспільні відносини, врегульовані
нормами чинного законодавства України, з приводу здійснення власниками
земельних ділянок суб’єктивних прав на такі ділянки, у тому числі органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють права
власника від імені українського народу. Такі суспільні відносини включають у
себе відносини з приводу формування та функціонування ринку землі,
регулювання ринку землі на державному та самоврядному рівнях, забезпечення
захисту прав учасників ринку землі.
Основними нормативними актами у даній сфері правовідносин є
Конституція України, Цивільний кодекс України, Земельний кодекс України,
який набув чинності 1 січня 2002 р., та прийнятими у розвиток кодексу
законами: «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про державний
контроль за використанням та охороною земель», «Про оцінку земель», «Про
державну експертизу землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», Указ Президента України
“Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері
сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року №666/94,
Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у
колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від
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08 серпня 1995 року №720/95, Закон України “Про порядок виділення в натурі
(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, інші
нормативно-правові акти.
У Конституції України, Земельному кодексі України та в інших
законодавчих актах наведені складові організаційно-правового механізму
земельного ринку, за якими збалансована структура організаційно-правового
механізму ринку земель має містити: ) інститут права власності на землю у
його плюралістичній формі; б) ефективну систему державної реєстрації прав на
землю та іншу нерухомість; в) правове забезпечення справедливої (ринкової)
оцінки земельних ділянок; г) сприятливе «правове поле» для ринкового обігу
земельних ділянок [9].
Із введенням в дію 1 січня 2002 р. нового Земельного кодексу України
ринок

земель

сільськогосподарського

призначення

став

обмеженим

і

передбачає два види переходу прав на земельні ділянки: а) на основі рішення
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування (адміністративний
обіг) та б) на основі цивільно-правового договору (ринковий обіг).
За

час

проведення

земельної

реформи

відбулася

демонополізація

державної форми власності на землю і майже 12 тис. господарств і 6,91 млн
селян набули право на земельну частку (пай). Нині земельний фонд України
становить 5,7 % території всієї Європи. У складі земель майже 71 % (42,8 млн
га) займають сільськогосподарські землі, 17,6 % або більше 10,5 млн га – лісові
угіддя [9].
За формами власності станом на 1 січня 2011 р. 50,8 % земель знаходилися
у приватній власності, 49 % – у державній і лише – 0,2 % у колективній.
Зазначимо, що при формуванні організаційно-правового механізму
ринкового обігу земельних ділянок законодавець має враховувати і рівень
доступу різних соціальних верств українського суспільства до землі. З огляду
на можливість доступу до землі в сучасних умовах сільське населення нашої
країни слід розділити на дві підгрупи: а) колишні члени колективних та інших
сільськогосподарських підприємств та б) інші сільські жителі. Найкращі
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можливості доступу до землі отримали колишні члени колективних та інших
сільськогосподарських підприємств, яким надані земельні частки (паї).
Причому, паювання земель колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств мало разовий характер. В подальшому, основним джерелом
земельних ділянок мав стати ринок, в основі правової моделі мають бути такі
орієнтири: а) забезпечення доступу широких верств населення, передусім
селян, до землі з метою задоволення їх потреб у земельних ділянках для
індивідуального житлового будівництва та ведення підсобного господарства; б)
недопущення надмірної концентрації земель у власності громадян

та

юридичних осіб; в) формування сприятливого інвестиційного «клімату» як для
вітчизняних, так і для зарубіжних суб’єктів підприємницької діяльності;
г)недопустимість приватизації земель сільськогосподарського призначення для
ведення

товарного

сільськогосподарського

виробництва

іноземними

фізичними та юридичними особами. Ми вважаємо, що зазначені орієнтири
доцільно закріпити в спеціалізованому законодавчому акті – законі про ринок
земель сільськогосподарського призначення. Законодавче визнання права
приватної власності на землю в Україні є об'єктивним процесом переходу не
тільки до ринкових відносин, а й до цивілізованих відносин у суспільстві в
цілому.
У такому аспекті розглядаються положення ст. 133 Земельного кодексу
України, яка передбачає, що громадянин (юридична особа), якому земельна
ділянка належить на праві приватної власності, може укласти договір застави
лише з банком-заставоутримувачем відповідно до вимог, встановлених
законами України. Таке положення обмежує правомочність громадяниназаставника у виборі заставоутримувача за договором іпотеки і не сприяє
поверненню землі в цивільно-правовий майновий обіг, зміцнюючи таким чином
монополію кредитних установ як заставоутримувачів землі [3].
Обмеженням права приватної власності громадянина на земельну ділянку
може виступати її вилучення (викуп) з мотивів суспільної необхідності
(ст.146, 147) Земельного кодексу України та Закон України «Про відчуження
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земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», відповідно до статті першої якого «викуп земельних
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб – передача
земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за їх згодою, у
державну або комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом
укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку,
встановленому законом» [3].
Земельний кодекс України містить певні обмеження права приватної
земельної власності. Держава, визнаючи право власника як його повну владу на
земельну ділянку, залишає за собою можливість встановлювати певні
обмеження, які вона вважає необхідними.
Розвиток

законодавчого

регулювання

ринку

земель

сільськогосподарського призначення є однією з найбільш дискусійних тем
останніх роківв українській науці земельного та аграрного права, а також у
сфері аграрної економіки. Причиною цього є існуючий мораторій на продаж
земель

сільськогосподарського

призначення

для

ведення

товарного

сільськогосподарського виробництва. Мораторій на купівлю-продаж, дарування
або іншим способом відчуження земельних ділянок (паїв) було встановлено
18 січня 2001 р. Законом України «Про угоди щодо відчуження земельної
частки (паю)» .25 жовтня 2001 р. було прийнято чинний Земельний кодекс
України, у п.15 Перехідних положень якого було розширено дію мораторію.
Передбаченого

вищезазначеним

законом,

та

заборонено

відчужування

земельних ділянок для ведення фермерського господарства й іншого товарного
сільськогосподарського виробництва незалежно від форм власності. Спочатку
такий мораторій встановлювався до 1 січня 2005 р. або до моменту прийняття
закону про обіг земель. Основною причиною встановлення мораторію була
недосконалість законодавчих інструментів регулювання ринку земель в Україні
на момент прийняття Земельного кодексу України [8].
370

Мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення
було продовжено декілька разів, нині він діє до набрання чинності законом про
обіг

земель

сільськогосподарського

призначення.

Проте

не

раніше

1 січня 2018 р. У Земельному законодавстві України встановлена заборона на
купівлю-продаж

земельних

ділянок

сільськогосподарського

призначення

державної чи комунальної власності. На купівлю-продаж або іншим способом
відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання)
земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних
ділянок, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв)
для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток
(паїв). Виключенням з-під дії мораторію є передача таких прав у спадщину,
обмін та зміна цільового призначення земельних ділянок з метою надання
інвесторам – учасникам угоди про розподіл продукції.
Основною умовою припинення дії мораторію є прийняття й набрання
чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення. Тобто
навіть з плином строку, на який встановлено мораторій, його не може бути
відмінено, якщо не буде прийнято відповідний закон.
Згідно

із

статиcтичними

даними

приблизно

92%

всіх

земель

сільськогосподарського призначення в Україні підлягають під дію мораторію. З
огляду на те, що зазначені землі становлять приблизно 70% усіх земель
України, більше 60% земель у нашій країні не підлягає перерозподілу між
землевласниками й землекористувачами. [5]
Висновки. Припинення мораторію стане стимулом до повноцінного
розвитку ринку земель, змінить інвестиційну привабливість країни, зокрема у
сфері

сільськогосподарського

виробництва.

Отже,

для

покращення

сільськогосподарського сектору потрібен сприятливий правовий клімат та
прийняття відповідних нормативно-правових актів.
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Проаналізовано підходи до трактування поняття децентралізації
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вдосконалення законодавства щодо територіальної організації
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місцевого самоврядування.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української держави
відбувається, з однієї сторони, чіткий напрямок руху у бік євроінтеграції та, як
наслідок, формування єдиного правового та політичного простору, а з іншої
сторони, намагання зберегти цілісність та єдність історично сформованої
держави на засадах самодостатності та самозабезпечення шляхом регіоналізації
та децентралізації.
З часу отримання Україною незалежності побудова ефективної системи
державного управління продовжується. Разом з тим, в процесі реформування
існуючої системи назріла необхідність демократизації суспільства шляхом
переходу від надмірної централізації публічної влади до розширення
повноважень органів місцевого самоврядування, що передбачає створення
фінансово незалежних громад, спроможних ефективно вирішувати свої
проблеми. Як зауважує В.Б. Гройсман, міжнародний і зокрема європейський
досвід переконливо показує, що дієва децентралізована система територіальної
організації публічної влади та управління є невід’ємною складовою сучасної
демократичної, правової держави. Інституційною основою такої системи є
спроможне

місцеве

самоврядування

розвиток.[1, с.10].
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та

збалансований

регіональний

Тому серед комплексу реформ, перед необхідністю проведення яких стоїть
Україна, децентралізацію публічної влади можна назвати однією з ключових
проблем, які потребують належного теоретичного обґрунтування та чіткого
законодавчого врегулювання.
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Питання

правового

забезпечення процесу децентралізації влади не втрачає своєї актуальності
протягом всього періоду з моменту отримання незалежності Україною та є
предметом дослідження багатьох відомих українських вчених, серед яких варто
відзначити

О.

Батанова,

В.

Борденюка,

Т.

Забейворота,

А.

Заєця,

Ю. Ключковського, В. Колісника, І. Коліушка, А. Колодій, П. Любченка,
О. Скакун, О. Скрипнюка, М. Хавронюка, Ю. Шемшученка та ін.
Але, незважаючи на підвищений інтерес та на достатню кількість
досліджень щодо даного напряму, у працях науковців не вироблений єдиний
підхід до трактування поняття «децентралізація», її змісту та видів,

що

зумовлено дисциплінарними та галузевими розбіжностями в розумінні даної
категорії.
Метою статті є визначення ролі децентралізації в сучасних умовах, що
зумовлює

необхідність

дослідження

підходів

до

трактування

сутності

децентралізації як необхідної умови створення та розвитку територіальних
громад та дослідження нормативно-правових засад децентралізації влади в
Україні, зважаючи на поступову імплементацію стандартів Європейського
Союзу у вітчизняне законодавство.
Виклад основного матеріалу. В наукових працях зустрічаються різні
підходи до визначення поняття «децентралізація». За визначенням, яке надає Ж.
Ведель, децентралізація – це організаційна техніка, котра полягає у передачі
важливих прав з прийняття рішень представникам центральної влади,
поставленим на чолі різних адміністративних округів або державних служб [2].
На думку О. Бориславської, децентралізація є доволі складним поняттям, яке
можна розкривати через його вплив: на адміністративно-територіальний устрій
держави; систему органів публічної адміністрації; розподіл між ними функцій,
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повноважень та фінансових ресурсів. Проблематика децентралізації як одного
із засобів підвищення ефективності функціонування публічної влади вже
впродовж тривалого часу перебуває в полі зору вітчизняних науковців та
експертів. Це зумовлено, зокрема, успішною реалізацією засад децентралізації
у практиці більшості держав ЄС. Децентралізація означає такий спосіб
визначення та розмежування завдань і функцій, за якого більшість із них
передається з рівня центральних органів на рівень нижчий і стає власним
завданням та повноваженням органів нижчого рівня. [3, с. 58].
Водночас висловлюється думка, відповідно до якої децентралізація влади
полягає, передусім, у передачі частини функцій державного управління
центральних органів виконавчої влади місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування, розширення повноважень нижчих органів
за рахунок вищих за рівнем [4, с. 111].
Децентралізацію розуміють як необхідний компонент процесу демократизації
країн в їх перехідну епоху. Це – перехід від структур та інститутів суспільств
авторитарних та тоталітарних, не орієнтованих на активну та реальну участь
громадян в управлінні справами суспільства, до суспільств, які засновані на
ініціативі та відповідальності окремої людини (та громади).
На слушну думку, А. Колодій по-перше, в процесі децентралізації
здійснюється передача компетенції, повноважень одними органами іншим; це
поступальний акт, який є добровільним, досягнутим на консенсусі та волі
сторін; по-друге, децентралізація суб'єктна; сторін, як мінімум, дві: з однієї
сторони виступає держава в особі центральних органів, з іншої — місцеві
органи; по-третє, кінцевою метою процесів децентралізації є забезпечення
потреб і запитів населення, тобто найповнішого забезпечення прав носія влади
— народу [5, с. 650-661].
Здійснення децентралізації є складним процесом, що передбачає такі
важливі аспекти: визначення державою рівня свободи в діяльності місцевих
органів управління; наявність правової й адміністративної відокремленості
місцевих органів влади; окреслення шляхів та послідовності реалізації заходів
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щодо передачі повноважень, внаслідок чого є необхідним внесення значних
змін у законодавство і структуру державного управління.
Н. Бодак стверджує, що децентралізація є способом територіальної організації влади, при якому держава передає право на прийняття рішень по
визначеним питанням або у визначеній сфері структурам локального або
регіонального рівня, що не входять у систему виконавчої влади і є відносно
незалежними від неї [6, с. 21] та зазначає, що одним із головних завдань
адміністративної

реформи

є

забезпечення

поступового

переходу

від

централізованого до децентралізованого державного управління шляхом
передавання

територіальним

громадам

та

їхнім

органам

необхідних

повноважень і матеріально-фінансових ресурсів для самостійного розв’язання
ними значної частини громадських справ, що стосуються інтересів місцевого
населення.
Варто зазначити, що тема децентралізації має давню історію і торкається
ще позаминулого століття. Уперше термін «децентралізація» зустрічається в
українському законодавстві у Конституції УНР 1918 р., відповідно до ст. 5
розділу І якої «не порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям,
волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принципу
децентралізації» [7].
Децентралізацію влади задекларовано у ст. 132 Конституції України як
одну із засад, на яких ґрунтується територіальний устрій держави. Ця стаття
містить таке формулювання: «Територіальний устрій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і
децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціальноекономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних,
екологічних,

географічних

і

демографічних

особливостей,

етнічних

і

культурних традицій» [8].
Як відзначено в тексті, метою є не сама децентралізація, а «поєднання
централізації та децентралізації у здійсненні державної влади».
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Ключовим орієнтиром на шляху децентралізації та реформування
місцевого самоврядування для України проголошено Європейську Хартію
місцевого самоврядування. В 1997 році було прийнято Закон України «Про
ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», яким фактично
визнано на нормативному рівні міжнародні зобов’язання щодо гармонізації
національного законодавства із законодавством ЄС у сфері розвитку
самоорганізації населення [9].
Проголошена в 2014 році децентралізаційна реформа є однією з найбільш
визначних перебудов у сфері публічної влади в Україні. Базовим документом
щодо її реалізації в напрямку вдосконалення нормативно-правових засад
децентралізації та розширення повноважень місцевої влади, безумовно, стала
Концепція

реформування

місцевого

самоврядування

та

територіальної

організації влади в Україні, затверджена 01.04.2014 року [10]. Відповідно до
цієї Концепції, в Україні передбачалась не просто передача повноважень та
ресурсів органам місцевого самоврядування тим же сільським та міським
радам, а й створення спроможних територіальних громад, які зможуть
реалізовувати передані їм повноваження. Концепція позиціонувалася як
консенсусне рішення, попередньо погоджене з усіма обласними та міськими
радами, асоціаціями органів місцевого самоврядування, іноземними та
українськими експертами і схвалене Радою Європи як перший крок на шляху
проведення реформи місцевого самоврядування в Україні [11, с.4].
У процесі реалізації Концепції Верховна Рада України прийняла ряд
законодавчих

актів,

зокрема

закони

України

«Про

співробітництво

територіальних громад» від 17 червня 2014 р. № 1508-VII, «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» від 5 лютого 2015 р. № 157-VII, «Про
засади державної регіональної політики» від 5 лютого 2015 р. № 156-VIIІ, було
внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України. Стратегією
сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від
12 січня 2015 р., передбачено реалізацію конституційної реформи, зокрема в
частині децентралізації влади. Прийняті законодавчі акти гарантують принципи
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збереження України як унітарної держави, узгодження інтересів регіонів із
загальнодержавними й міжрегіональними, з одного боку, та можливості
передавання регіонам широких повноважень у розв’язанні проблем соціальноекономічного розвитку, з іншого.
Висновки. Аналіз різних позицій дає можливість стверджувати, що в
основному вони трактують децентралізацію як інструмент захисту прав
громадян

та

реалізації

інтересів

місцевої

громадськості,

досягнення

ефективності цих процесів. Підсумовуючи, можемо виділити такі базові
підходи до поняття децентралізації:
- за умови забезпечення виваженості і збалансованості у здійсненні державної
регіональної політики під час реалізації процесу децентралізації публічної
влади у державі має встановитися баланс: між центральним та місцевими
рівнями організації публічної влади та між органами публічної влади різних
рівнів;
- держава повинна здійснювати децентралізацію влади в інтересах населення,
на підставі закону, передаючи частину повноважень органів виконавчої влади
органам місцевого самоврядування;
- в процесі передачі повноважень від органів виконавчої влади чи органів
місцевого

самоврядування

більш

високого

рівня

адміністративно-

територіального устрою на більш низький рівень, необхідне забезпечення
ресурсами для виконання цих повноважень та права органу місцевого
самоврядування приймати рішення щодо переданих повноважень.
Отже, слід зазначити, що децентралізація є ефективним шляхом
оптимізації публічної влади, і

на даний час в Україні сформувалися усі

необхідні умови для реалізації конституційної реформи, спрямованої на
посилення децентралізації влади. Було прийнято ряд нормативно-правових
актів щодо впровадження децентралізації, серед яких стартовим документом
стала Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні. Однак щодо чинного законодавства в сфері
реалізації реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, існує
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певна фрагментарність та відсутність взаємоузгодженості із зазначеною
Концепцією. Тому надалі є необхідність продовження системної трансформації
законодавства, формування єдиної концепції реформ, спрямованих на
децентралізацію влади, їх комплексний та системний характер та подальша
реалізація.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН «СТАВЛЕННЯ ДО ГРОШЕЙ» У
СУБКУЛЬТУРІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
В статті проаналізовано трактування зарубіжними та вітчизняними
дослідниками психологічної сутності феномену «ставлення до грошей».
Показано суперечливе неоднозначне сприймання різними цільовими групами
психологічної сутності грошей. Дано класифікацію різних типів людей за
критерієм

ставлення

до

грошей. Узагальнено

результати

проведених

опитувань студентської молоді з наміром виявити їх сприймання психологічної
сутності грошей.
Ключові слова: студентська молодь, ставлення до грошей, «грошові типи
людей», монетарні установки.
Постановка проблеми. В економічній реальності людина перебуває у
двох сферах – духовній і речовій. Гроші вже давно перестали бути суто
економічним явищем і поступово набирають соціальних та психологічних
ознак. Можна вважати їх узагальненою до певної міри стандартизованою
сферою матеріалізованого світу.
Постійні зміни, що відбуваються в суспільному житті та економіці країни,
висувають нові вимоги до високої економічної ефективності громадян, тому
постає

гостра

потреба

враховувати

соціально-психологічний

феномен

ставлення людини до грошей, оскільки це ставлення багато в чому є фактором
формування психічного реагування в умовах виживання та просто існуванні
одних - та самозадоволення, набуття певного статусу в суспільстві, а то і
хизування - інших.
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Варто зазначити, що у процесі формування міжкультурної компетентності
доцільно ураховувати особливості взаємостосунків сучасних студентів і у
цьому контексті особливості їх ставлення до грошей. Для сучасних студентів,
як

майбутніх

фахівців,

важливо

не

лише

навчитись

працювати

у

соціокультурному просторі, а й бути готовим жити в ньому, піклуючись про
збереження тих особистісних якостей, які допоможуть долати наслідки
глобалізації та інформатизації суспільства. Студентська молодь у сучасних
умовах стає провідним соціальним суб’єктом, оскільки її основна діяльність
пов’язана із професійною підготовкою, що і визначатиме розвиток соціуму на
далеку перспективу. Цими аспектами і зумовлена актуальність дослідження
проблеми психологічних особливостей

значення грошей, що зафіксовані у

свідомості студентів та проявляються на рівні підсвідомості. Ставлення до
грошей формується на основі особливостей сімейного виховання, досвіду,
ситуацій, у які потрапляє людина впродовж життя. Як наголошує Х. Дітмар,
значення грошей залежить від самої людини і, водночас, ставлення до грошей
може сприйматися як «структура вказівок», у межах якої вона досліджує своє
повсякденне життя [4, с.29].
Поняття «ставлення до грошей» – багатовимірне і охоплює когнітивні,
мотиваційні і поведінкові аспекти функцій у досвіді споживання. Разом вони
складають конструкт «світу грошей» особистості. Дехто насичує його
достатком, гармонією, іншими потребами. У окремих людей гроші протікають
вільно, в інших – щільно тримаються; в одних – є центральним конструктом, в
інших – периферією. Ми можемо оцінювати «світ грошей» інших людей по різному: висміюючи скнар чи схвалюючи їх як людей, які мудро та розсудливо
ставляться до грошей; висміювати марнотратців, схильних до шалених витрат,
за їх нерозсудливу поведінку або ж захоплюватись ними, оскільки вони знають,
що таке жити «гарним і вільним від обмежень» життям [7,с. 225].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку багатьох авторів,
( М. Аргайла, О. Горбачової, О. Дейнеки, А. Журавльова, А. Купрейченко,
Т. Танга, А. Фенько, А. Фернама та ін.) економічний зміст і значення поняття
381

«гроші» тісно переплітаються з психологічним. Крім економічної доцільності,
ставлення особистості до грошей регулюється пов’язаними з ними системами
цінностей і норм поведінки, соціальними установками, стереотипами і
забобонами, міфами тощо [3, с.26]. Свідомість людей наділяє гроші різним
символічним змістом. Вони асоціюються з вищими цінностями, в тому числі
моральними, а ставлення людей до них нерідко є суперечливим. Гроші –
одночасно добро і зло, сила і безпомічність, вони символізують безпеку і волю,
любов і владу[5, с. 362].
Гроші – це невід’ємна складова частина функціонування економіки в
сучасному світі. Незважаючи на те, що гроші виконують різні економічні
функції: міри вартості, засобу обігу та оплати тощо, вони стимулюють
економічний та соціальний прогрес.
Існує безліч поглядів на розуміння, пояснення та дослідження цього
явища. Гроші є об’єктом вивчення багатьох наук: соціології, економіки, історії,
психології. Кожна з цих наук висвітлює гроші з різного погляду через призму
завдання, яке стоїть перед дослідниками. В аспекті соціально-психологічного
явища гроші вивчають В. Москаленко, І. Зубіашвілі, Ю. Семенов та інші вчені.
На думку В. Москаленко, гроші є фактором формування психіки людини у
процесі виживання, існування, самозадоволення, посіданні певного статусу в
суспільстві. Неможливо розкрити механізми реалізації особистісних інтересів,
які прямо впливають на установки та мотивацію економічної діяльності людей,
якщо не вивчати ролі грошей в психологічному розвитку особистості [7].
У західноєвропейській та американській економічній психології існує
низка досліджень, які пов’язані зі ставленням людей до грошей (А. Фернем,
Т. Танг та ін.), виділенням грошових типів особистості (Г. Голдберг, Г. Левіс),
вивченням психічних розладів, пов’язаних із грошима (А. Фернем, С. Ференці).
За останнє десятиріччя в Україні також з’явились наукові дослідження, в яких
гроші

здебільшого

досліджують

у

контексті

економічної

соціалізації

особистості (Г. Авер’янова, В. Москаленко, І. Зубіашвілі та вивчення
механізмів фінансової поведінки (В. Мяленко).
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Важливим поняттям в економічній психології є ставлення до грошей, яке
визначається характером їх використання, зумовлює не лише економічний, а й
психологічний тип особистості. Проте розуміння змісту цього феномену
неоднозначне. Поняття ставлення до грошей та грошові установки часто
ототожнюють. Це пояснюється тим, що з англійської мови термін “money
attitude” перекладають як “грошова установка” або “ставлення до грошей”.
В Україні процес формування у людей ставлення до грошей, на думку
В. Москаленко,

здійснюється під впливом різних тенденцій. Першою

тенденцією дослідниця вважає традиційну економічну свідомість, пов’язану з
ідеєю соціальної рівності, сприйняттям грошей як абстрактної цінності, про яку
неохоче говорять. До другої тенденції вона зараховує радянський менталітет, в
якому закладений образ грошей як засіб експлуатації і нерівності, якого
потрібно позбутися. Третя – це вплив західного економізму, який ставить
грошові відносини в центр суспільства. Та четверта тенденція – це кризовий
характер економіки. Взаємодія цих чотирьох тенденцій і визначає особливий
тип монетарної культури нашого суспільства [6,с.13].
К. Ямаучі та Д. Темплер дослідили монетарні установки в представників
різних соціальних груп. З’ясувалось, що грошові установки практично не
залежать від рівня доходів. Отримані дані дали змогу стверджувати про статеві
відмінності у плануванні та відкладанні грошей на майбутнє, а також, що жінки
частіше використовують гроші як засіб боротьби за владу [9,с.198].
Згідно з результатами іншого дослідження, проведеного у Великобританії
А. Хенлі й М. Уільхельмом, було зазначено, що люди похилого віку та люди з
великими матеріальними статками більше турбуються за своє майбутнє, ніж
молодь

та

бідняки.

Також

зауважено,

що

існує

взаємозв’язок

між

особистісними характеристиками та ставленням до грошей. Особи, які схильні
до імпульсивного витрачання грошей (нав’язливі споживачі), мають нижчу
самооцінку, ніж раціональні споживачі. Для нав’язливих споживачів гроші
мають символічну властивість підвищувати їхню самооцінку та вирішувати всі
проблеми. Такі люди часто використовують гроші для демонстрації свого
статусу та влади [4,с.28].
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Мета

статті:

Охарактеризувати

психологічну

сутність

феномену

«ставлення до грошей»; виокремити характерні ознаки поводження різних
типів людей відповідно до сприймання ними цінності та призначення грошей;
узагальнити результати проведених опитувань студентської молоді щодо
сприймання ними грошей.
Виклад основного матеріалу. Система поглядів на гроші може
змінюватися з віком та зі ступенем набуття життєвого досвіду. Коли індивід
поступово пізнає, що далеко не всі блага і стимули в житті пов'язані з оплатою
(наприклад, симпатія, любов, самореалізація особистості), його інтерес до
грошей відносно зменшується.
Спроби описати типи особистості й характерні ознаки поводження
залежно від того, як люди ставляться до грошей, були у клінічних
дослідженнях. Виявлені на таким способом особливості ставлення до грошей і
«грошової» поведінки представлені й у нормі у вигляді надмірного посилення
або акцентуацій окремих характерних рис, що свідчить про вибіркову
уразливість особистості до певного роду психогенних впливів навіть за умови
стійкості до інших. Таким чином, у нормі не завжди демонструється адекватне
ставлення людини до грошей і як наслідок – суперечлива поведінка.
Дослідники визначили такі п’ять «грошових» типів особистості.
1. «Скнара» збирає гроші, що саме по собі є захоплюючим для нього. Він
часто відчуває страх втрати (грошей, речей, запасів, ресурсів, фондів) і страх
недовіри до нього з боку навколишніх. Скнара зазнає насолоди не від грошей як
блага, а від захищеності за допомогою грошей.
2.

«Розтринькувач»

демонструє

компульсивну

(нав’язливу)

і

безконтрольну поведінку відносно своїх витрат, особливо в моменти депресії,
відчуття своєї незначущості й почуття відкинутості. Тратоголізм – це
короткочасна віддушина, що у підсумку призводить до почуття провини.
3. «Грошовий мішок» повністю захоплений зароблянням грошей, які
розглядаються як кращий спосіб домогтися могутнього статусу й схвалення
навколишніх. Він упевнений, що чим більше грошей він має, тим більшою є
можливість управляти навколишнім світом, і тим щасливішим він буде.
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4. «Торгаш» нав’язливо полює за дешевими товарами, навіть якщо вони
йому не потрібна, тому що одержання речей за менші гроші забезпечує йому
почуття переваги. Він почуває себе роздратованим і подавленим, якщо йому
доводиться платити ту ціну, яку запитують.
5. «Гравець» почувається бадьоро й оптимістично, приймаючи виклик.
Відчуття влади, що приносить виграш, і його очікування компенсує ризики
програшу, а зупинка в ланцюзі поразок і перемог сприймається як життєве
утруднення [1,с. 299].
Вчені вважають, що найбільш поширеними психологічними значеннями
грошей є безпека, влада, любов та свобода. Так, у типології, оформленій Мерріл
і Рейд у результаті аналізу праць К. Г. Юнга, представлено чотири типи, які
проявляють характерні особливості відносин і поведінки у фінансовій сфері:
– «чуттєві» (наївний тип) – люди чутливі, приємні, але імпульсивні,
недисципліновані, егоїстичні. У фінансовій сфері їм властиво розглядати гроші
як нечисті і шкідливі для відносин і тому намагаються уникати їх;
– «думаючі» (аналітичний тип) – педантичні, наполегливі, вимогливі, але
нерішучі, розбірливі. У фінансових питаннях схильні перестраховуватися і
зволікати з ухваленням рішень та їх реалізацією; цінують безпеку над усе;
– «сприймаючі» (імпульсивний тип) – реалістичні, незалежні, рішучі, але
жорстокі, владні і різкі. У фінансових справах рішучі й вимогливі, схильні
переоцінювати свої можливості;
– «інтуїтивні» (експресивний тип) – інтуїтивні, честолюбні люди,
ентузіасти, але імпульсивні, недисципліновані. У фінансових питаннях схильні
бути оптимістами, їм подобається продавати і бути популярними [2, с.218].
Зубіашвілі І. у процесі аналізу в своїх дослідженнях виділила п’ять типів
ставлення до грошей: “Тривожність”, “Ощадливість”, “Гроші – зло”, “Гроші –
влада”, “Заробіток” [5].
Люди, для яких гроші є символом влади, вважають, що за гроші можна
купити прихильність людей та контроль над ними. Такі особи поділяються на
три типи: “маніпулятори”, “будівники імперій” та “хрещені батьки”. Для
“маніпуляторів” маніпулювати людьми дає змогу їм відчути себе менш
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безпорадними та фрустрованими. Вони не переживають, що обдурюють людей.
“Будівники імперій”, заперечуючи власну залежність від інших людей,
намагаються

зробити

інших

залежними

від

себе.

“Хрещені

батьки”

використовують гроші для хабарів та контролю і так забезпечують собі
отримання задоволення.
Гроші часто використовують для купівлі любові, відданості та самоповаги.
Г. Голдберг та Р. Льюіс виділили три типи людей, які вважають гроші
символом любові. “Покупці любові” почувають себе обділеними любов’ю та
намагаються

уникнути

цього

почуття,

демонструючи

свою

щедрість.

“Продавці любові” обіцяють іншим любов, ласку та прив’язаність, яка імпонує
їхньому самолюбству. “Викрадачі любові” прагнуть любові, проте відчувають,
що не заслуговують на неї; схильні до поверхневих стосунків [8,с. 52].
За словами Г. Голдберга та Р. Льюіса, існує два типи людей, які гроші
розцінюють як засіб досягнення особистої автономії: “покупці свободи” та
“борці за свободу”. Перші вважають гроші засобом звільнення від правил,
обов’язків, які обмежують їхню самостійність. Другі ж відкидають гроші та
інші матеріальні цінності, вважаючи їх засобами, які роблять людей рабами.
Дружба для них – це головна нагорода у боротьбі проти грошей [8,с. 60].
В Україні також проводилось дослідження Соціологічною групою
«Рейтинг» у лютому 2017 року, яке дає змогу оцінити ставлення українського
населення до грошей. Згідно з його результатами, опитані найбільше
погоджуються з думкою, що «Гроші – це свобода і відчуття безпеки» (індекс
1,9), трохи менше з такими тезами як «Гроші – це статус і влада» (індекс 1,7) та
«Гроші слід економити і контролювати» (індекс 1,4), значно менше
погоджуються з тим, що «Гроші – це імідж і повага» (індекс 0,5). З тезою про
те, що «Гроші – це зло», респонденти не згодні (індекс -0,8).
Абсолютна більшість опитаних згодні з тим, що гроші важливі (90%),
наявність заощаджень дозволяє почувати себе безпечніше (87%), гроші – це добре
(85%) та гроші дають свободу і незалежність (79%). 82% опитаних погоджуються,
що гроші є символом статусу в сучасному суспільстві, 80% визнають, що гроші –
це влада, трохи більше 70% вірять, що з грошима можна всього досягти.
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Переважна більшість опитаних (74%) заявляють, що економно витрачають
гроші та ретельно планують витрати; 64% вважають, що час – це гроші (при
цьому майже чверть – не визначились зі своїм ставленням). Дві третини
респондентів цінують гроші дуже високо, трохи менше (61%) вважають, що
гроші можуть дати можливість бути тим, ким вони хочуть бути. Майже
половина переконані, що гроші змушують людей з оточення поважати їх,
третина – не згодні з цим. 46% опитаних визнають, що гроші – найголовніше у
їхньому житті, і майже стільки ж (41%) не визнають. 40% думають, що гроші
дозволяють завести багато друзів, трохи більше (43%) у це не вірять.
Третина (32%) опитаних вважають, що гроші – це корінь усіх бід, при
цьому майже половина (48%) не згодні з даним твердженням. Лише 27%
відповіли, що гроші – це зло, тоді як більше половини (52%) не погодились з
цим. 16% вважають, що гроші – це непристойно, водночас дві третини (68%)
так не думають. Найбільшу підтримку серед респондентів знайшли твердження,
що наявність заощаджень дозволяє почувати себе безпечніше та гроші важливі;
найменшу – твердження про те, що гроші – це непристойно.
Упродовж 2018 року нами було проведено опитування студентів 3 курсу
спеціальності «Фінанси та кредит» ВТЕІ КНТЕУ. Одержаний матеріал
узагальнений і можна констатувати, що стосовно запитання «Гроші в житті
людини – це» 39,29% опитаних обрали «Свобода і відчуття безпеки», далі йде
«Те, що потрібно економити і контролювати», «Статус та влада» і на однакових
позиціях опитувані вважають, що гроші це «Імідж та повага» і «Зло».
Для того, щоб почуватись успішною, людині необхідно мати певну суму
грошей, еквівалентну більше 10000 грн., як вважають більше половини
опитуваних, 1000 грн. не вистачило б жодному і майже 36 % опитаних могли б
почуватись успішними при 10000 грн зарплати.
На тезу «Я належу до категорії людей…» більше половини опитаних
відповіли «Які довго вагаються, перш ніж щось придбати», четверта частина
опитаних легко розстається із грошима та лише 7% опитаних шукають акційні
товари.
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Для достойного життя більше половини опитаним (52,57%) потрібно
більше заробляти і лише 3% опитаних – менше витрачати. Четверта частина
опитаних обрали також пункт «Не позичати».
Додатково

респондентам

було

рекомендовано

відповісти

на

такі

запитання:
1. Яка сума грошей необхідна вам для щоденного використання? 2. Гроші
у житті – це … 3. Гроші дають можливість ….4. Люди, які володіють великими
статками, це….
Відповідь на перше запитання проілюструвала неоднорідне визначення
суми грошей для щоденного використання. Перша група опитаних це, ті, хто
використовує від 20 до 100 грн. на день. Таких виявлено 89%. Серед них:
- 52,1% тих, хто бажав би витрачати щоденно від 250 до 500грн;
- 47,8% - збільшили б свої щоденні витрати на 30-70 грн.;
- 0,1% бажали б витрачати 1000 і 5000грн.
Аналіз відповіді на друге запитання вказує на те, що гроші у житті
необхідні для задоволення власних потреб 54,8%, для решти – 45,2% це :
«білет до щастя», «матеріальне благо», «не саме головне, але дають багато
можливостей», «засіб для існування», « необхідна для сучасного існування річ»,
«багаж», «те, за допомогою чого ми виживаємо», «одиниця виміру товарів і
послуг», « необхідність життя, адже без грошей не проживеш», «найголовніше»
та інше.
Третє питання анкети стосувалось з’ясування того, які можливості в житті
дають гроші. Узагальнення результатів дає підстави стверджувати, що 74,19%
опитаних використовують гроші для матеріального забезпечення і лише для 25,
81% - це спосіб духовно вдосконалюватись.
Аналізуючи відповіді на останнє питання анкети, яке стосувалось
ставлення сучасних студентів до людей, які володіють великими статками,
можна стверджувати, що лише 38,7% мають позитивне ставлення, а 61,3%
мають негативне відношення до таких людей і вважають, що це: «бізнесмени,
олігархи, мажори, люди які володіють великими фірмами, заводами», «злодії»,
«багаті і злі люди», «депутати», «альфонси».
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На підставі одержаних даних можна констатувати, що переважна більшість
опитаних (89%) досить раціонально витрачають гроші (від 20 до 100 грн. на
день). Саме вони бажали б збільшити витрати, але не на значну суму, а
приблизно на 30-70 грн. З-поміж них 20,8% вважають, що гроші дають
можливість самовдосконалюватись.
Водночас, варто зазначити, що майже 80% опитаних наявність грошей
вважають необхідністю для матеріального забезпечення. Можна зробити
висновок, що студентам хочеться мати відчуття свободи і безпеки, заробляючи
більше 10000 грн., щоб достойно та успішно жити. Чимало питань виникає з
приводу того, що 61,3% опитаних мають сформоване негативне ставлення до
людей, які володіють великими статками. Дана проблема потребує подальшого
дослідження.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, психологічно
гроші

є

винятково

парадоксальним

феноменом,

що

проявляється

в

багатозначності і суперечливості відображення у свідомості. Визнаючи таку
здатність за грошима, цілком зрозуміло, чому інтерес учених усе більше
привертається до проблеми ставлення особистості до грошей. Стосовно
студентської молоді ризики у першу чергу зумовлені можливістю формування
стереотипів масової свідомості, трансформацією ціннісних орієнтацій як наслідок
використання маніпулятивних технік. А тому можна констатувати тенденцію
зміни логіки соціального становлення сучасної студентської молоді, яка є
особливо мобільною групою у порівнянні з іншими суспільними когортами.
Оскільки в суспільстві усталені різні за змістом і спрямованістю ціннісні
устремління, то їх індивідуальна система може породжувати суперечність між
свідомістю та практичною поведінкою, що постає у формі когнітивного
дисонансу, що засвідчують результати проведених опитувань студентської
молоді. Саме тому ми схильні вважати, що ціннісні орієнтації особистості
виконують в її загальній структурі функцію інтегрування різних форм
діяльності і є визначальним фактором соціального становлення. Таким чином,
проблема ставлення різних соціальних прошарків, в тому числі і студентів, є
важливою не лише із економічних міркувань, а й як психологічний феномен.
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Подальші дослідження можуть стосуватись гендерних відмінностей щодо
ставлення до грошей, а також виявлення звязку даного феномену із системою
ціннісних пріоритетів студентської молоді.
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КОМПЕТЕНТНІСНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД
ПРИ ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
У статті науково обґрунтовано необхідність застосування компетентнісноінтегративного підходу для формування іншомовної компетентності фахівців
туристичної галузі в процесі вивчення іноземної мови.
Ключові слова: інтеграція, компетентнісно-інтегративний підхід, іноземна
мова професійного спрямування, іншомовна компетенція, фахівці сфери
туризму.
Постановка

проблеми.

Реалізація

компетентнісно-інтегративного

підходу в професійній освіті є актуальною проблемою, оскільки з його
успішним методичним упровадженням відкриваються нові перспективи у
формуванні творчого, конкурентоздатного, розвиненого й креативного фахівця.
Використання даного підходу призводить до активізації розумової і пошукової
діяльності здобувачів вищої освіти, сприяє системно-цілісному сприйняттю,
розвитку зацікавленості в отриманні професійних знань, постає головним
чинником процесу підготовки майбутніх фахівців сфери туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми інтегративного
підходу досліджуються у сучасній педагогічній теорії та практиці за такими
напрямами:

інтеграційні

процеси

як

соціально-педагогічна

проблема

підвищення якості освіти (О. Вознюк [3], Л. Корольова, М. Корольов [9],
Л. Сидорчук [14] та ін.); упровадження інтегративного підходу в практику
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професійної підготовки учителів природничих спеціальностей (Л. Дубицька [5],
Н. Куриленко [10], І. Пастирська [13] та ін.). Дослідженням проблеми
теоретичних і методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців
сфери

туризму

організацією

займаються

В.

Лозовецька

навчально-виховного

процесу

[11],
в

В. Федорченко

закладах

[15];

туристичного

спрямування – І. Зорін [6], В. Квартальнов [8], іншомовною підготовкою
фахівців туристичних спеціальностей – Г. Черній [16].
Водночас

проблема

використання

компетентністно-інтегративного

підходу при іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери науковцями
розглянута недостатньо.
Метою

нашої

статті

є

визначення

сутності

та

використання

компетентнісно-інтегративного підходу при іншомовній підготовці фахівців
туристичної сфери.
Виклад основного матеріалу. Нова якість освіти і професійної підготовки
майбутніх фахівців, на думку таких науковців як Г. Васянович [2],
С. Гончаренко [4], І. Зязюн [7], Н. Ничкало [12] та ін., безпосередньо пов’язана
з проблемою формування і розвитку у вищій школі інтегрованих знань, умінь і
навичок

майбутніх

фахівців

на

основі

міждисциплінарних

зв’язків

гуманітарних, природничих і технічних циклів дисциплін та їх практичного
застосування в майбутній професійній діяльності. Поняття інтегративності
використовують у сучасній психолого-педагогічній науковій літературі часто у
загально побутовому розумінні, а саме – як поєднання та тісний взаємовплив
різноманітних факторів. Здатність деяких окремих факторів – психічних явищ,
здібностей та цінностей людини, особистостей та малих груп в колективі,
соціальних елементів та процесів, являти собою нерозривне ціле – частіше за
все і називають інтеграцією.
Ми уважаємо, що ефективна іншомовна підготовка фахівців сфери
туризму можлива при застосуванні компетентнісного підходу до навчання. Під
поняттям «компетентнісний підхід» ми беремо до уваги спрямованість процесу
навчання на формування і розвиток ключових компетентностей особистості.
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Результатом цього процесу буде сформованість професійної компетентності
фахівця.
Отже, компетентнісно-інтегративний підхід, на нашу думку – це
поєднання й тісний взаємовплив факторів, здібностей та цінностей особистості,
які впливають на формування її професійної компетентності.
Подолання мовних бар’єрів, можливість встановити безпосередні
контакти з іноземними партнерами стає необхідною умовою ефективної
діяльності багатьох спеціалістів з вищою економічною і технічною освітою.
Одним із шляхів практичної реалізації задач підвищення якості підготовки
таких фахівців є зорієнтованість процесу навчання на практичні потреби науки
та виробництва, удосконалення форм та методів навчального процесу.
Оволодіння практичними навичками з іноземної мови як засобом спілкування
набуває особливого значення у зв’язку з активним процесом інтернаціоналізації
міжнародних відносин, розвитком нових форм співробітництва, розширенням
контактів між державами в різних формах економічної діяльності. Проблема
підготовки висококваліфікованих економічних спеціальностей з глибокими
знаннями фахово спрямованої іноземної мови є особливо гострою для
підприємств, які активно діють на міжнародних ринках.
В нашому дослідженні реалізація компетентнісно-інтегративного підходу
буде спрямована на забезпечення одержання знань та вмінь в процесі вивчення
іноземної мови професійного спрямування.
Проведений аналіз стану сформованості іншомовної компетентності
фахівців туристичної сфери допоміг встановити, що підготовка студентів сфери
обслуговування,
користуватися

які

в

своїй

професійній

фахово-спрямованою

діяльності

іноземною

мовою,

можуть
дедалі

вільно
набуває

актуальності. В результаті дослідження було встановлено, що поряд із
навичками вільного спілкування іноземною мовою таким фахівцям необхідні
уміння та навички перекладу в певній галузі економіки, науки чи техніки.
Такий рівень володіння мовою вимагає від фахівців не просто знань та
розуміння закономірностей побудови форми іншомовного висловлювання, а
глибокого розуміння іншомовної культури та реалій.
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Визначимо шляхи розв’язання проблеми іншомовної підготовки фахівців
сфери туризму:
- поглиблення знань про функціонально-стилістичну систему іноземної
мови, засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і
ситуаціях спілкування та вдосконалення вмінь і навичок спілкування в
науковій та офіційно-діловій сферах, оволодіння різноманітними
стратегіями і тактиками ефективної комунікації;
- розвиток вмінь і навичок переконливо викладати свої думки,
дискутувати, використовуючи різні способи аргументації, вести діалог
із співрозмовниками, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;
- оволодіння вмінням сприймати, аналізувати, зіставляти мовні явища й
факти, коментувати їх, оцінювати їх під кутом зору нормативності,
відповідності ситуації спілкування;
- оволодіння інформаційно-комунікативними технологіями.
Наш досвід викладання іноземної мови професійного спрямування у ЗВО
доводить, що іншомовній підготовці фахівців туристичної сфери сприяє: метод
проектів, система вправ і завдань професійного спрямування, ділові й рольові
ігри, веб-квести та інші інтерактивні методи навчання.
Оскільки однією з вимог до майбутнього фахівця туристичної сфери є
сформованість іншомовної компетентності на високому рівні, на заняттях з
іноземних мов ми організовували індивідуальну, парну й групову роботу,
застосовували проекти, рольові ігри, використовуються творчі роботи. На нашу
думку, найбільш ефективними є такі форми парної та групової роботи:
внутрішні (зовнішні) кола (inside / outside circles); мозковий штурм (brain
storm); читання зигзагом (jigsaw reading); обмін думками (think-pair-share);
парні інтерв’ю (pair-interviews) та інші.
Основним засобом визнано систему вправ і завдань, характерних для
економічної сфери, що використовувалась та проходила апробацію на заняттях
з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» спеціальності
242 «Туризм».
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У розробленій нами системі вправ та завдань ми використовуємо
професійно спрямовані до майбутньої діяльності аудиторні та позааудиторні
вправи. Формування іншомовної комунікативної компетенції фахівців сфери
туризму є теоретичною основою у розробці системи вправ, а відібраний мовний
та мовленнєвий матеріал дозволяє наповнити цю систему конкретним змістом і
реалізувати її у 10 циклах, наведемо для прикладу:
- тема «Tourism & Travelling»: 1. What is Tourism? 2. History of Tourism.
3. Types of Holidays. 4. Modern Tourism: Facts & Challenges. 5. World
Tourism Organisation.
- тема «Geography of the World»: 1. New Tourist Destinations. 2. Rocks &
Mountains. 3. Climate.
- тема «Tourism in Ukraine»: 1. History of Tourism in Ukraine. 2. Places to
Visit in Ukraine. 3. Carpathian Mountains. 4. Vinnytsia. 5. Ukrainian
Cuisine.
- тема «Tourism and Transportation»: 1. At the airport. 2. Booking a ticket. 3
Air travel. 4. Types of water holiday. 5. Adventure holidays. 6. Tourism and
transportation.
- тема «Hotels»: 1. Hotel facilities. 2. Reserving accommodation. 3.
Checking into a hotel. 4. Who’s who in hotel and catering. 5. Welcoming
customers to a restaurant. 6. Explaining the menu. 7. Dealing with
complaints. 8. Accommodation and catering.
- тема «Tour Agents & Tour Operators»: 1. Work of Tour Operators. 2.
Making of Itinerary. 3. Work of Travel Agents.
Метою кожного заняття є формування іншомовної комунікативної
компетенції фахівців сфери туризму, високий рівень розвитку якої сприятиме
їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та
професійного середовищ [1, с. 283].
Під час дослідження було розроблено й апробовано ділові ігри відповідно
до професійно зорієнтованих тем фахівців. Наведемо декілька прикладів
ділових ігор розроблених для фахівців спеціальності «Туризм» (англійською та
німецькою мовами):
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Applying for jobs in tourism – You are going to be interviewed for one of the
jobs advertised previously. Make a list of the qualities you think the successful
candidate should have. Then make a list of your good points and be prepared to sell
yourself at the interview. Think of the questions the interviewers will ask you and
questions you will want to ask the interviewer. Divide your class into interviewers
and applicants for the jobs. Perform the interviewers.
Reserving accommodation – You want to book rooms at a hotel for a company
meeting and trade presentation involving a number of executives from your overseas
subsidiaries. The trade presentation on 11-12 July is very important as you wish to
show potential customers from all over the world that the company is successful and
knows how to treat clients well. You have recently seen an advertisement for the
International Hotel and are going to phone the hotel to make a booking, provided
that the facilities meet your expectations.
Who’s who in hotel and catering – Imagine you are the food and beverage
manager. Prepare a short presentation about the jobs and responsibilities of the
people in your department. Organize your talk like this:
-introduce yourself: My name’s… and I’m the…
-introduce your department: Basically, there are three sections…
-say who is responsible for the different departments, and what people do: The
head waiter…
Sie sind Handelskaufmann. Sie kommen mit einem deutschen Unternehmer
zusammen. Sie wissen, woran es im Moment in Russland fehlt, was Mangelware ist.
Sie sind bei einem Supermarkt tätig. Stellen Sie Ihrem deutschen Kollegen Fragen,
die für Sie aktuell sind; lassen Sie sich beraten, er hat mehr Erfahrung im Marketing.
Sie sind künftiger Handelsmanager. Sie kommen mit einem erfahrenen
deutschen Spezialisten für da Handelsmarketing zusammen. Besprechen 396alt396it
ihm den Inhalt dieses Textes. Fragen Sie ihn, ob er die 10 Trends im Handel für
Deutschland wirklich für wichtig und richtig alt.
Доведено, що ділові ігри знижують тривожність, адже студент перестає
функціонувати у мовленнєвій ситуації як об’єкт навчання. Беручи участь у
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діловій грі, він є суб’єктом комунікації, що актуалізує бажання студента
адекватно сприймати змодельовану ситуацію.
Також під час проведення навчальних занять з іноземних мов ми
використовували найбільш поширені в професійній освіті інтерактивні методи
такі як: мозковий штурм, коло ідей, мікрофон (вільне накопичення великої
кількості ідей з певної теми, критичне їх осмислення); метод прогнозування або
передбачення (за дидактичним матеріалом підтвердити чи заперечити гіпотезу,
сформулювати тему заняття); дискусія, ПРЕС-метод (послідовно студенти
дають аргументовані відповіді на певне дискусійне питання, доходять спільної
думки).
Висновки і перспективи подальших досліджень. Підсумовуючи вище
викладене, можна зробити висновок, що використання компетентнісноінтегративного підходу є важливим і необхідним для іншомовної підготовки
фахівців сфери туризму, оскільки сприяє здійсненню іншомовного спілкування
на високому рівні й підвищує рівень професіоналізму особистості.
Проведене нами дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів
вищевказаної проблеми. Перспективними напрямами наукових пошуків можуть
бути: використання інтегративного підходу для формування професійної
компетентності фахівців сфери обслуговування, системно-інтегративний підхід
при вивчення іноземних мов фахівцями економічної галузі.
Список використаних джерел:
1. Бондар Н.Д. Використання інтерактивних методів навчання для
формування іншомовної компетентності фахівців сфери туризму. Кам’янецьПодільський, 2018. Вип. 24 (1-2018). Ч.2. С. 281-286.
2. Васянович Г. П., Вдович С. М., Дегтярьова Г.С. Актуальні проблеми
гуманітарної освіти в ПТНЗ : монографія. Київ, 2012. 159 с.
3. Вознюк О. В. Проблема наукової й предметної інтеграції знань. Глухів,
2010. Вип. 15. Ч. 2. С. 179–184.
4. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження : [методологічні поради
молодим науковцям]. Київ-Вінниця, 2008. 278 с.
397

5. Дубницька О. М. Компетентністно-інтегративний підхід до формування
професійної

підготовки

фахівців

швейного

профілю.

Київ,

2013.

Вип. 76. С. 246–250.
6. Зорин И. В. Образование и карьера в туризме: Учебное пособие. Москва,
2000. 224 с.
7. Зязюн І. А. Філософія туризмології. Київ 1999. С. 19-21.
8. Квартальнов В. А. Теория и практика туризма: ученик. Москва,
2003. 672 с.
9. Королева Л. В., Королев М. А. Об интеграционных процессах в
образовании. Наука и школа. 2009. № 5. С. 3–6.
10. Куриленко Н.В. Проблемно-інтегративний підхід до навчання фізики як
технологія формування екологічної компетентності учнів основної школи.
Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer31/649.pdf
11. Лозовецька В. Т., Лук’янова Л. Б., Козак Л. В. Формування професійної
компетентності фахівця сфери послуг і туризму: навчально-методичний
посібник. Київ, 2010. 382 с.
12. Ничкало Н. Г. Проффесиональное образование в Украине. Київ,
2001. 90 с.
13. Пастирська І. Досвід інтеграції змісту дисциплін природничого циклу
(кінець ХХ – початок ХХІ століття). Умань. 2011. Ч. 2. С. 240– 247.
14. Сидорчук Л. А. Інтеграційні процеси в освіті: зарубіжні інтеграційнопедагогічні концепції. Кам’янець-Подільський, 2008. №14. С. 216–218.
15. Федорченко В. К., Фоменко Н. А., Скрипник М. І., Цехмістрова Г. С.
Педагогіка туризму : навч. посіб. Київ, 2004. 294 с.
16. Черній Г. В. Навчання професійному спілкуванню як фактор підвищення
конкурентоспроможності фахівця сфери туризму. Київ-Вінниця, 2013. Вип. 36.
C. 470 – 474.

398

УДК 355.232.6; 811.11
Voinarovska N.V.,
Candidate of Sciences in Education, Associate Professor
Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE
PHENOMENA OF INTERFERENCE AND TRANSFERRING
ENCLOSED WITHIN FOREIGN LANGUAGE BILINGUAL
EDUCATION
The article deals with the issues of simultaneous teaching two foreign languages as
the integral part of higher professional education. Two possible patterns, emerging in
the process of mastering second foreign language, such as interference and
transferring, have been examined. The phenomenon of interference has been
analyzed from the point of view of linguistics and psychology. The occurrence of
positive relocating or transferring, resulting from the impact of native language and
first foreign language on the second foreign language, has been studied. Within the
article it has been proved that positive transferring can be implemented in four
levels: recitative activity, language, studying skills and social-cultural.
Key words: bilingual education, interlingual interference, positive transferring,
linguistic competence, dominant language, language comprehension.
Introduction. Comprehending second foreign language, for the most higher
educational institutions it is German on the base of English, within the environment
of correlations between three languages – native language, the first foreign language
and the second foreign language – involves, at least, two following patterns:
interference problems occur (with negative influence), which are caused not only by
the native language in the process of first foreign language comprehension, but also
by the first foreign language itself; alongside with it, numerous possibilities for
positive transferring occur.
From linguistic point of view, interlingual interference is the product of
optimal interconnection of the correlating language systems. Inside psychological
field, interference means the transferring of skills – correlation of skills, by which the
previously gained skills make impact on the development of the new skills, not
characteristic for the rules and norms of the new foreign language.
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Rationale. Various aspects of bilingual foreign languages comprehending, as
well as featuring interference and transferring, have turned out to be the objects of
numerous domestic and foreign pedagogical, philological and philosophic researches.
In particular, N.Zamkova underlined the specification of bilingual scenario of crosslanguage relationship and its implementation problems in different countries [2].
D.Hermans and T.Bongaerts wondered if speakers can prevent interference from their
first language, and conducted experiments to investigate whether or not words from a
first and more dominant language are activated during lexical access in a foreign and
less dominant language [5]. B.Lekova analyzed language interference and methods of
its overcoming in foreign language teaching [7]. S.Gas’s study is dedicated to the
aspects of language transfer and universal grammatical relations [4]. N.Kulchytska
examined the specifics of interference phenomenon in the process of learning foreign
language as the second one [3]. The research of O.Valigura focuses on the phonetic
interference of Ukrainian bilingual speakers while speaking in English [1].
The research objective is to study the aspects of interlingual interference and
positive transferring of the second foreign language teaching though the examples of
German grammar teaching to the students of non-linguistic specializations, who start
mastering German on the base of English, essentially focusing on identifying levels
of transferring, factors of influence and most vivid components of this process.
Discussion. As we have discovered initially, interference, occurring as a result
of the negative impact of native language and first foreign language on the second
foreign language, includes all the linguistic levels of the language (phonetic, lexical
and grammar). Simultaneously, it influences with various factors on the development
of speech activity of the second foreign language as the whole, as well as makes
impact on the non-verbal behavior.
It is worth underlining that positive influences of native language and first
foreign language on the second foreign language are known as the positive relocating
or transferring. Transferring means the replacement, by which the dominant language
does not implicate breaking norm of the new language, but stimulates its common
patterns, which have already been previously accepted.
400

Therefore, there are four levels of implementing positive transferring:
a) on the recitative activity level: the more languages a person knows the
higher his recitative mechanisms are developed (for example, such as short-term
memory, visual and verbal receptive mechanism, choice mechanism, combination
mechanism, written and spoken reproduction mechanism and others.);
b) on the language level: common linguistic phenomena of the native language
and the first foreign language (for example English) are transferred by the students to
the second foreign language, which leads to simplifying its comprehension;
c) on the level of studying skills, advanced by the students in the process of
learning their native language and especially their first foreign language. These skills
are further transferred by them on the process of learning their second foreign
language, remarkably simplifying its understanding and learning;
d) on the social-cultural level: social-cultural knowledge, accumulated in the
process of learning first foreign language, result in the development of new socialcultural behavioral skills, which are potentially able to turn into the transferring
points too. Such trend is specifically obvious in the conditions of close
interconnections of the western European cultures [6, p. 30].
Regular occurrence of the interference phenomena and positive transferring
consequently depends upon the following three factors:
1) the level of the speech development within native language and its
conscious language skills;
2) the level of the first foreign language skills: the better are the student’s skills
of the first foreign language, the fewer interference cases he requires, and the more
possibilities for transferring he observes. Besides, it means that the low level of the
first foreign language skills is able to block the process of developing second foreign
language skills;
3) measurements of time intervals, separating the second and the first foreign
languages learning periods: the shorter is the interval, the higher is the impact level of
the first foreign language on the second foreign language perception[8, p. 501].
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Due to scientific analysis, we have learned that the majority of researchers of
the current issue underline that the influence of the first foreign language on the
second foreign language learning is stronger than the influence of the native
language. The following models can be applied for description and generalization of
the possible interconnection of the particular lingual components of the languages,
contacting each other:
1) definite language phenomenon / language component possess common
features with both: native language and first foreign language. Such context creates
favorable conditions for transferring due to the existing backgrounds;
2) in the case when language components of the second foreign language do
not own any common features neither with the native language phenomena nor with
the first foreign language, the backgrounds vanish;
3) in the case when language phenomena of the second foreign language have
common characteristics with the native language but have no common features with
the first foreign language, the role of the background is performed by the native
language. In such context, the first foreign language generally operates as the
resource for interference;
4) a language phenomenon possesses common trends with the corresponding
phenomenon of the first foreign language, but has no common features with a native
language. In the current context, the first foreign language turns into the background.
This process can be beneficially characterized by means of the German nouns.
Such phenomenon as declination of the nouns is not characteristic for English and
possesses more common features with Ukrainian declination system of nouns. The
mentioned above evidence proves that introducing students to the speech tools of the
second foreign language demands a contrastive approach in any case, assisting in
identifying common and differentiating features of the languages (native language,
first foreign language and second foreign language).
A specific meaning of this process for the methods of teaching second foreign
language should not be underestimated: first of all, it implicates students’ being
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encouraged to comparing / correlating the speech instruments of the languages, which
keep in touch with each other, in cases when they are able to prevent the interference
and to implement positive transferring.
Consequently, including all the factors, describing the principles of native
language and first foreign language involvement in the process of second foreign
language grammar teaching within described conditions, it is worth to evaluate
language universals as the most significant. Language universals play prominent role
for foreign language grammar learning, as far as they mostly deal with grammar
structure of the language. It is up to them to determine the possibility of contrasttypological correlation of the phenomena of native and foreign languages in the
process of learning second foreign language, which assists in predetermining the
difficulties of comprehending lingual material, predict the expected failures, prevent
them and overcome them. Besides, such correlation can serve as the basis for deeper
realization and perception of grammar phenomena of both: the first and the second
foreign languages, and formation of the key grammar skills and communicative
abilities.
Accordingly to previous indication, the first foreign language is able to
implement both positive and negative impact on the process of learning second
foreign language, which means potential possibilities of interference and
transference.
Conclusion. Interference and transferring, occurring as the result of the impact
of native language and first foreign language on the second foreign language, include
all

the

linguistic

levels

of

the

language

(phonetic,

lexical

and

grammar).Simultaneously, they influences with various factors on the development of
speech activity of the second foreign language as the whole, as well as make impact
on the non-verbal behavior. Students’ linguistic way of thinking, developed in the
result of the first foreign language comprehension, performs crucial role, as far as
students individually, without their teachers’ assisting, are able to establish the
similarities between the phenomena of the native, first and second foreign languages,
403

discover the coincidences, conduct comparative analysis, underline common and
different characteristics and conclude the results, which lead to deep and correct
understanding of the grammar material and provide reliable background for further
linguistic training of verbal and communicative practice.
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DUAL LANGUAGE INVOLVEMENT IN DECIPHERING
ENGLISH TEXTS
The article highlights basic theoretical issues of reading as a major language
competence and educational reflections on its multifacetedness. The public debate in
recent years has contributed to raise the awareness of the importance of reading, but
failed to give practical answers to what adequate reading instruction is and how it
could be carried out in the English as a Foreign Language (hereafter EFL)
classroom. Being a universal technique a reading process, however, requires certain
skills that have to be recognized, formed, assessed and improved. While reading in a
mother tongue is considered both complex and different, reading in a foreign
language is coloured by the educators’ beliefs about the influence of native language
competences. So, the article will be dealing with current approaches used in teaching
reading to EFL students, key reading tactics and strategies, and, finally, the
connection of reading with building up other essential language skills.
Key words: reading strategies, reading styles, a bottom-up process, a top-down
process, a miscue, an interactive model, a language experience approach, a
literature-based approach, a new literacy approach, source text, target text.
Introduction. Most researchers agree that reading as it is is not limited to the
process it conventionally means. ‘The child who accurately and efficiently translates
a string of printed letters into meaningful communication may appear to be
accomplishing the task with little mental effort. In fact, however, ‘the child is
engaging in complex interactive processes that are dependent on multiple subskills
and an enormous amount of coded information’ [12 p. 59]. Teachers keep testifying
to the struggles and hardship that contemporary students suffer in order to handle
reading in different contexts. It can be partially explained by the fact that while
reading people have to 1) decode and interpret the letters recognizing phoneme405

grapheme correspondences; 2) make the meaning of the words, sentences,
paragraphs, and texts. The bottom-up strategy implies that an ability to comprehend
letters will eventually lead to understanding the idea of the text. If students misread
and misinterpret words with the sounds they cannot discriminate (for example, quite
– quiet, or fair – fare), they can be slow in general comprehension of the meaning,
which does not necessarily mean that they will misunderstand the entire text. The
research conducted by B.McLeod and B.McLaughlin showed that when it came to
the reading ability and checking the frequency of meaningful errors (miscues) made
by native English speakers and ESL students of beginning and advanced levels, there
was no significant difference between advanced and beginning ESL students in terms
of meaningful errors [13, p. 121]. Thus, the point is that phonics and word patterns
are important with regard to word identification skills rather than reading as a process
of constructing meaning from text [11, p. 274].
The research aims at the findings concerning the traditional and innovative
approaches to teaching reading, including theoretical modes that range from linguistic
and cognitive to cultural and functional ones. The presented discussion specifies the
pros and cons of reading strategies helping investigate the relationship between
achievement in FL studying and classroom instruction. Viewing reading as the
process of decoding, the source of knowledge and meaning as well as a means of
communication results in admitting that it is the EFL instructor’s challenge to see that
their students build up, develop and improve reading skills necessary for being
successful readers, competent EL speakers and efficient dual linguial translators.
Rationale. If we continue to suppose that reading is about processing
information, then it is logical to assume that reading is related to students’ ability to
interpret text meaningfully. L.S. Vygotsky was the first to come up with the idea of
the connection between the written word and its interpretation. His breakthrough
definition of reading skills as an ability to interpret written symbols results in
highlighting two stages used for the development of reading ability: 1) the child
regards the written word as a symbol of the spoken; 2) the child is able to disregard
the spoken word as the intermediary [16, p. 116]. Besides, according to L.S.Vygotsky
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children ‘are taught to trace out letters and make words out of them, but they
are not taught written language’ [op.cit., p. 105], or in other terms ‘literate behaviour’
[7, p. 16].
Thus, to be able to interpret the written word students should be taught to
interact about text forming a certain language habit, which will further allow them to
move to the comprehension of the written language presented in the text and decipher
the ideas interwoven therein.
Discussion. Educators who seem to unanimously agree to the fact that students
who like to read score better in most subjects than students who lack reading skills
[10, p. 35-36] should be aware of the fact that the development of reading skills
involves several simultaneous and manyfaceted essential processes such as: decoding
written symbols without (with few) meaningful errors focusing on the content;
exploring the meaning of the text and decoding it using semantic and syntactic
prediction; interacting about what they are reading. In other words reading is ‘the
process of receiving and interpreting information encoded in language form via the
medium of print’ [15, p. 22] or ‘converting print into language and then to the
message intended by the author [9, p. 1]. In the book “Reading in a second language”
W. Grabe claims that reading comprises at least ten processes that are integrated in
the art of reading. These are: 1) a rapid process; 2) an efficient process; 3) a
comprehending process; 4) an interactive process; 5) a strategic process; 6) a flexible
process; 7) a purposeful process; 8) an evaluative process; 9) a learning process; 10) a
linguistic process [5, p. 14].
The foregoing discussion on how to teach students, specifically EFL students
to read includes a non-exhaustive list of approaches / strategies used to enhance
general understanding. The list comprises traditional basic approaches such as a
bottom-up model, a top-down model, the language experience approach (LEA), an
interactive model [3, p. 98], the literature-based approach (LBA), culture-based
instruction [2, p. 200]. A decade ago the term ‘the new literacy approach’ appeared
which does not focus on psychological factors of reader-text interaction, but ‘views
reading as a social and cultural event around written language’ [8, p. 56]. However, it
looks like a blending of the last two traditional approaches mentioned above.
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A bottom-up model, also called ‘basal reader’ approach [6, p. 178], assumes
that reading is a bottom-up process that commences with the phonics and proceeds to
a controlled reading, outlining the chunks to be learned. It can be helpful in EFL
instruction in terms of building up learners’ decoding abilities, starting with the
smallest units. However, used with advanced EFL learners it does not seem adequate
as the shift is done in favour of reading as a process rather than reading for meaning.
The top-down model also known as ‘psycholinguistic’ [4, p. 127] or predictive
makes students active participants who reconstruct the ideas matching what they
already know with the meaning they derive from the text. EFL specialists are in
favour of this approach as they believe it better prepares FL learners for a successful
meaningful reading since it focuses on the comprehension of larger meaningful units.
Consequently, a variety of instructional strategies such as guessing the meanings of
words from the context, previewing the text before reading with the aim of predicting
its theme and message, skimming and scanning, looking for details which offer
supporting evidence, reading intensively and extensively are of great use nowadays.
EFL learners are in great need of methodologies that help them comprehend
the meaningfulness of the text. The LEA approach emphasizes on a
reading+vocabulary module aimed at helping language learners acquire ‘personally
meaningful and immediately useful’ vocabulary [1, p. 134]. The reading selections
are generated from students’ life / experience stories. While the students are dictating
their stories, the teacher writes the words down. Afterwards, the students read the
story they have told, with the words being discussed and learned [ibid.]. The
advantage of the LEA approach is that students do get the direct link between text
and meaning, developing a bridge between oral and written language. Moreover, it is
appropriate for EFL learners as LEA allows students to use what they know for
starting reading and getting to know the personally relevant and immediately useful
vocabulary. Such student-initiated texts provide many opportunities to learn about the
connection between words and meanings. One major disadvantage for the EFL
instruction, however, is that it is limited by the teacher’s command of a foreign
language, which should be proficient as he/she becomes the only source for an
accurate adequate story-telling in an appropriate register and mode.
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The literature-based approach is traditionally used as the starting point for
teaching students reading and its subskills. The selected literature can be of any genre
and can include short stories, folk tales, jokes, modern fiction, and even business
letters. If students are beginners, the teacher reads the literature with the emphasis on
their understanding the story. As an additional activity EFL students may be asked to
‘show’ the story with a shift to pantomiming, drawing, completing or even changing
the initial version). It can help them decode the meaning and interpret the content by
using their cognitive skills [16, p. 114-115]. This approach is bound to be helpful for
EFL students as it 1) teaches them the written language with its specific semantics
and structure; 2) guides them to read for meaning; 3) shows them the interaction with
the author; 4) provides them with cognitive and communicative demands for learning
English; 5) builds up students’ metalinguistic abilities which enable them to use a
foreign language.
An interactive (transactional) model accounts for the ability of advanced
learners to read both for main ideas (extensive style) and closely for specific
information (intensive style). It includes the reader’s background knowledge and its
role for text comprehension. This strategy focuses on the information the text
contains and makes sense when the technique of reading-to-learn seems relevant and
appropriate.
Learners in EFL academic reading courses are carriers of a certain way of
thinking and culture. At the same time they have to encounter with values, beliefs,
and attitudes that reflect cultural patterns of English-speaking countries. The
awareness of cultural modes as well as sensitivity to cultural differences requires
specific culture-based instructions including an opportunity to compare students’
native-born culture with the foreign language culture.
In 2007 A.M. Simensen applied an anthropocentric paradigm to text
processing. He claims that at least two factors should be considered in the reading
process – ‘a real-life purpose’ as the intentional use of reading in order to achieve a
purpose and ‘real-life expectations’ that most people have about the text they are
working with. The latter help the reader guess and predict the subject of a text and
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thus facilitate understanding and reading. The two factors resulted in defining four
reading styles: skimming as a fast reading to get an overview over the text; scanning
as a search for specific information in the text; intensive reading aiming at
remembering the details and understanding all the words and meanings; and
extensive reading targeting at grasping the general idea of a text [14, p. 149].
The abovementioned strategies can be defined as actions selected deliberately
to achieve particular goals. However, they should not be confused with tactics or
reading skills, an emerging skill being able to become a strategy when it is used
intentionally.

Likewise,

a

strategy

can

be

automatized

and

become

a

skill [8, p. 105-107]. There are a number of skills to improve reading capacity which
T. Hudson groups into four categories: word-attack skills, comprehension skills,
fluency skills and critical reading skills, each of which encompasses numerous
subskills
[op.cit., p. 79]. For instance, by word-attack or decoding skills is meant the skills that
are needed to transfer the orthographic symbols into language. Learners have to get
an ability to recognize different aspects of the text like syllables, word boundaries,
etc. Comprehension skills where the reader uses his/her background knowledge and
context to understand what is read need grammatical competence, knowledge of how
the language is built up, etc. Fluency skills mean the ability to read larger sequences
of a text without being ‘interrupted’. A fluent reader’s subskills are the abilities to
recognize words and letter clusters fast. The fluent reader will also read fast and has a
large vocabulary. Critical reading skills imply the ability to ‘analyze, synthesize and
evaluate what is read’ [op.cit., p. 80].
The theoretical postulates of other researches have resulted in the identification
of reading tactics or skills as valuable tools to improve the EFL students’ reading
comprehension: 1) activating prior knowledge; 2) answering questions and
elaborative interrogations; 3) constructing mental images / painting a picture in your
mind; 4) forming and asking questions; 5) making associations; 6) monitoring /
checking for understanding while reading; 7) previewing and predicting / quessing
what will happen in a text; 8) summarizing; 8) text-structure awareness and story
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grammars; 9) using graphic organizers; 10) rereading; 11) adjusting speed; 12)
concentrating; 13) selective reading 14) drawing inferences 15) summarizing or
retelling [5, p. 228; 8, p. 120].
Having considered all the aspects EFL instructors should bear in mind that
their target is to teach EF learners to construct meaning while reading. It primarily
means that students should be able to make connections between the text they read
and the knowledge as well as the experience they have. Proficient or expert readers
bring to their reading their cognitive skills – an ablity to think and perceive the
information, language skills – the knowledge of phonics, semantics, structure,
grammar, and vocabulary, the knowledge of the world including social and cultural
aspects, as well as the knowledge of how to use sources of information in text (what
is called content-based reading). Having combined all these, the readers are able to
make sense of the ideas and information presented in the text and can be named
competent readers. Thus, competent readers possess knowledge, handle a repertoire
of strategies, and are aware that they are able to read (decode) individual words;
effectively construct meanings; and think critically as readers.
Many researchers claim that reading ability in a foreign language depends on
reading skills in the first language [8, p.60]. If the process of translation involves the
changing of an original / source text (ST) into the target text (TT), then one of three
translation categories is possible: intralingual, interlingual, or intersemiotic
[17, p. 139]. The first one – ‘rewording’ – is ‘an interpretation of verbal signs by
means of other signs of the same language’. Interlingual translation or ‘translation
proper’ is ‘an interpretation of verbal signs by means of some other language‘.
Intersemiotic translation, or ‘transmutation’ can be defined as ‘an interpretation of
verbal signs by means of signs of non-verbal sign systems’ [ibid.].
Addressing reading English texts in terms of reading ability, it is logical to
agree with the common claim that the SL reading ability predetermines the TL
decoding and interpreting [8, p. 60]. However, reading is not the same in different
languages. There might be a big linguistic difference between a person’s L1 and L2,
since languages vary in phonological, orthographic, morphological, syntactic and
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semantic systems. The connections and associations people make when learn to read
their first language may differ significantly from language to language [5, p. 109].
This implies that translating TT people employ ‘a dual-language processing system’
[op.cit., p. 129]. It means that ‘dual-language involvement implies continual
interactions between the two languages as well as incessant adjustments in
accommodating the disparate demands each language imposes’ [9, p. 1]. So,
deciphering a TT becomes a crosslinguitic and crosscultural process which is
complicated by the dual language involvement (prior experience, prior knowledge,
background, etc.). Hence the complexity of processing TT by a dual language learner
is marked with cognitive and metacognitive complexity. To achieve a successful
translation students should be taught integrated reading strategies.
Conclusion. While reading EFL learners are engaged in complex interactive
processes that are predetermined by multiple subskills and an enormous amount of
coded information. There are various facets which go into the reading process, play a
certain role and apriori make teaching FL reading challenging and hard to deal with.
These facets operate in parallel time frames, which results in the necessity of a
multidimensional set of approaches to preparing a proficient reader. The analyzed
approaches should be included into the development of the various facets that make
up a meaningful and successful reading in a foreign language.
The reading strategies and tactics / styles students are taught to practise in their
learning years are bound to become lifelong skills that develop and improve every
time they encounter a challenging text. When EFL learners stop to check their
understanding, highlight key phrases, or take summary notes, they start doing what
good learners and competent readers do while reading – get the information. As a
result they will be able to work efficiently with increasingly difficult texts and
content.
While most EF educators agree that reading is important, there should be real
efforts to teach it systematically or consistently. It seems that a large-scale
quantitative and qualitative survey with enough informants would be able to help
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teachers map the current situation better and give students ‘life hacks’ how to ensure
that they get the proper reading instruction both for EFL reading skills and general
reading competence.
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УДК 81’373.45’373.7
Западинська І.Г., к.пед.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ІНШОМОВНОМУ
СПІЛКУВАННІ
У статті висвітлюється суть думки про те, що фразеологія є окремою
лінгвістичною дисципліною. Фразеологічні одиниці відзначаються низкою
ознак, що дозволяють вважати їх самостійними одиницями мови, відмінними
від інших лінгвістичних одиниць – від слова та звичайного словосполучення, –
хоч вони мають з останніми немало спільного.
Ключові слова: прислів’я, субстантивний вид, фразеологічна одиниця, дієслово,
приказки.
Постановка проблеми. Спілкуючись, більшість людей не замислюються
про походження більшості фразеологічних одиниць і не намагаються дізнатися,
що ж, все-таки, вони означають.
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Більшість фразеологічних одиниць виникли у професійній мові. Всі види
людської діяльності мають свою лексику, свої спеціальні терміни, що
проникають іноді у літературну мову. Наша мова не може адекватно передати
все невичерпне багатство життя з його взаємозв’язками, усі думки та почуття;
літературна мова, словотворчі, можливості якої обмежені, завжди готові
запозичити спеціальний термін, що вже є у вжитку і якому можна надати більш
широкого значення.
Фразеологія як наука виникла лише на початку ХХ століття. На
сьогоднішній

день

не

з’ясованими

залишаються

питання

про

статус

фразеології, хто є засновником даної дисципліни та велика кількість проблем з
теорії даної науки. До не розв’язаних питань належать невизначеність терміну
фразеологічної одиниці та предмету фразеології.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий пошук у цих
напрямках продовжується. Українська фразеологія – і функціональна, й
історична – виростає на міцному фундаментіфольклористичних, етнографічних,
особливо

етнолінгвістичних,

загально

філологічних

праць,

цінних

фразеологічних зібрань О.О. Потебні [12], І.Я. Франка [16], М.І. Ко стомарова
[5], І.І. Чернишева [17], А.Г. Назарян [11], Б.О. Ларіна [9]. Українські
мовознавці розробляли різні аспекти цієї молодої дисципліни. Питання
семантики знайшли своє висвітлення в працях Л.А.Булаховського [4], В.М.
Мокиєнко [10], Л.Г. Авксент’єва [1], М.Ф. Алефіренка [3]. Хочеться зауважити,
що вчені поділяють погляди А.В. Куніна стосовно класифікації ФО відповідно
до структурно-семантичного критерію
Так, Е.Ф. Арсентєва підтримує структурно- семантичну класифікацію.
Вона зробила порівняльний аналіз фразеологічних одиниць і виділила наступні
структурно-семантичні типи фразеологічних одиниць:
1) дієслівні ФО;
2) субстантивні ФО;
3) ад’єктивні ФО;
4) ФО зі структурою речення.
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Метою статті є визначення фразеологічних одиниць що відзначаються
низкою ознак, що дозволяють вважати їх самостійними одиницями мови,
відмінними від інших лінгвістичних одиниць – від слова та звичайного
словосполучення, – хоч вони мають з останніми немало спільного.
Виклад основного матеріалу. А.В. Кунін розробив ще детальнішу
класифікацію та виділив наступні структурно- семантичні типи фразеологічних
одиниць:
1. Номінативні фразеологічні одиниці. Нова фразеологія даного типу
представлена словосполученнями, які мають одне повнозначне слово та сурядні
сполучення типу “clicks and bricks” (clicks and mortar) – торговельне
підприємство, яке використовує як звичайні, так і “віртуальні” форми
комерційної діяльності”; “shock and awe” – “шок і трепет”, масоване
використання суперточної вогневої сили з метою придушення ворожого опору.
(у війні США проти Іраку у 2003 році).
До даного класу також відносяться звороти з предикативною структурою
типу as the crow flies (найкоротшим шляхом, прямо) та частково предикативні
звороти типу see how the land lies (виявити, як йдуть справи; нащупувати ґрунт).
У подальших працях А.В. Кунін доповнює даний клас та виділяє в ньому
чотири види номінативних одиниць: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні та
дієслівні [6].
Субстантивний вид номінативного класу фразеологічних одиниць має
такі типи залежності компонентів:
1) ФО з константною залежністю компонентів, тобто звороти з
незмінними компонентами. Даний тип залежності компонентів є найбільш
поширеним серед субстантивних фразеологічних одиниць,“axis of evil” –
країни, що проводять, на думку США, “політику тероризму”; “axis of Weasels”
– Франція й інші “європейські зрадники”, які не підтримали війну США проти
Іраку в 2003 році; “parent by stealth” – батько, який доглядає задітьми
крадькома (нібито виконуючи службові доручення); “raghead country” –
мусульманська країна; Davos Man – прототип представника владної еліти (в
державному управлінні, в економіці).
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2) ФО з константно-варіативною залежністю компонентів, тобто звороти,
що допускають варіативність компонентів за умови обов’язкового збереження
принаймні однієї повнозначної лексеми, яка не має варіантів. Така лексема
називається лексичним інваріантом. Даний тип залежності компонентів
можливий лише тоді, коли у константно-залежної фразеологічної одиниці
з’являється варіант, який не порушує цілісного значення. Фразеологічні
варіанти повністю тотожні не тільки за якістю та значенням, але й за
стилістичними та синтаксичними функціями (clicks and bricks = clicks and
mortar).
У даному випадку є велика імовірність сплутати фразеологічний варіант
зі структурним синонімом. Фразеологічний варіант з частково- змінними
компонентами має однакове число значень, що повністю співпадають з
оригінальною формою ФО. У тому ж випадку коли ці значення збігаються не
повністю, відрізняються у лексичних, семантичних або граматичних відтінках,
то такий вид ФО називається структурними синонімами. Субстантивний вид
номінативних одиниць має наступні типи варіантів: - лексичні варіанти – це
різновиди ФО, які тотожні за якістю та кількістю значень, стилістичним та
синтаксичних функціям, мають загальний лексичний інваріант при частково
відмінному лексичному складі. В лексичних варіантах замінятися можуть
іменники, прикметники та прийменники. Фразеологічні варіанти та структурні
синоніми ФО можуть збігатися у значеннях у певних контекстах, тому іноді
дуже важко відрізнити їх один від одного (clicks and bricks = clicks and mortar;
fusion cookery = fusion cuisine; dirty bomb = dirty nuke; domestic partnership =
civil partnership = civil union; drug czardom = drug stardom); - граматичні
варіанти – різновиди ФО, що характеризуються різноструктурною будовою та
утворюються переважно шляхом заміни означення, яке виражене іменником у
родовому

відмінку,

ад’єктивним

означенням

або

постпозитивним

прийменниково-іменним означенням: entrepreneur’s syndrome = syndrome of
entrepreneur – “синдром підприємця, впевненість власника фірми, компанії, що
тільки він спроможний вести і розвивати свій бізнес”; - квантитативні варіанти
– різновиди ФО, щохарактеризуються шляхом усічення або додання
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компонентів: gaming and leisure industry – gaming industry; work-life balance =
work-and life balance.На даних прикладах ми побачили, як скоротилася
фразеологічна

одиниця

шляхом

усічення

або

еліпсису.

Прикладами

квантитативних варіантів, що виникли унаслідок додання компонентів [8], є
наступні: work-life balance – work-and-life balance.
3) ФО з константно-варіативно-змінною залежністю компонентів, тобто
звороти, що допускають варіативність компонентів, нормативне включення
змінних елементів у свій склад для підміни займенників за умови обов’язково
збереження принаймні одного лексичного інваріанту.
2. Номінативно-комунікативні фразеологічні одиниці. До даного класу
відносяться дієслівні словосполучення, які можна трансформувати у речення
при вживанні дієслова у пасивному стані (to hit the glass ceiling – the glass ceiling
is hit? До цього класу входять фразеологічні одиниці тільки четвертого
структурного типу. Дієслівні ФО відносяться до класу номінативних та
номінативно-комунікативних одиниць унаслідок того, що одні з них є
словосполученнями, а інші – як словосполученнями, так і реченнями [6]. При
лексичній варіативності у дієслівну ФО змінюватися можуть майже усі
повнозначні

частини

мови, зокрема

дієслова, іменники, прикметники,

прислівники. Також змінюватися можуть неповнозначні слова. 3. Вигукові
фразеологічні одиниці. До цього класу належать вигукові словосполучення та
невелика кількість вигуків з предикативною структурою (Hey Martha).
Особливістю

даного

типу

фразеологічних

одиниць

є

експресивне

переосмислення компонентів словосполучення. До цього класу входять як
фраземи, так і фразеологічні одиниці зі структурою речення, що втратило свою
предикативність [6]. Даний клас ФО поділяється на вигукові фразеологічні
одиниці та фразеологічні одиниці з модальним значенням. Оскільки значення
ФО переосмислені, вони втрачають свої предметно-логічні значення, тобто
мають невмотивоване значення. Фразеологічні одиниці даного класу не мають
ні номінативного, ні комунікативного значення. 4. Комунікативні фразеологічні
одиниці. Даний клас представлений будь-яким типом речення, окрім
номінативного та вигукового. Даний клас фразеологічний одиниць поділяється
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на: - приказка – комунікативні фразеологічні одиниці неприказкового
характеру; - прислів’я – комунікативні одиниці, які є стислими висловами
узагальнюючого та повчального характеру. Відмінність між прислів’ями та
приказками полягає не у семантичному плані, а у ступені структурної
замкненості. Прислів’я мають більш замкнену структуру, ніж приказки. Окрім
того, значення прислів’їв може бути повністю та частково переосмисленим, що
не характерно для приказок. До складу англійського прислів’я може входити
одне, два та більше слів з метафоричним значенням. Слід зауважити, що до
комунікативних одиницьналежать ціліснопредикативні фразеологічні одиниці.
Виділення чотирьох класів фразеологічних одиниць свідчить про те, що дані
класи утворюються за певними граматичними моделями. Кожен клас
фразеологічних

одиниць

має

не

поодинокі

випадки.

Відношення

фразеологічних одиниць до певного класу має відбуватися за закономірними
принципами [6]. Відповідно до критерію стійкості/мінливості можна виділити
три групи прислів’їв: традиційні, змінні та деформаційні (трансформаційні)
приказки [14].
С.Г. Тер-Мінасова [15] виділила дві основні групи приказок:
- приказки, у яких їх складові компоненти актуалізують “потенційне”
значення, тобто виступають у новому значенні;
- приказки, складові компоненти яких оживляють “старі, початкові”
значення, тобто наповнюються втраченим або конкретно-лексичним значенням.
Даний тип, в свою чергу, підрозділяється на два види деформації:
- деформація, яка приводить до синтаксичної ломки ФО, але не
супроводжується структурною ломкою;
- деформація, за якої змінюються семантика та будова фразеологізму.
О.В.Тарбєєва провела детальний аналіз прислів’їв деформаційного
(трансформаційного) типу та виділила 5 найбільш продуктивних моделей
деформації:
1. Перша модель створюється за допомогою надбудови або прирощення,
при цьому до приказки додається ще одне паралельне судження: Man’s home is
his castle – Man’s home is his castle – let him clean it; Never marry for money, you’ll
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borrow it cheaper; Never marry for money, but marry where money is; If you can’t
be good, be careful – If you can’t be careful, have fu and name after it.
2. Друга модель деформаційних прислів’їв характеризується усіченням
частини прислів’я або додаванням нового судження: A friend in need is a friend
indeed – A friend in need is a friend to be avoided; virtue is its own reward – vice is
its own reward.
3. Третя модель даного типу прислів’їв утворюється за рахунок опущення
деяких елементів прислівної структури. Це пов’язано з тим, що частина
прислів’я була забута з плином часу або з тим, що її зміст втратив свою
значимість або актуальність: The more the merrier, the fewer the better face.
4. Четверта модель утворюється шляхом поєднання двох усічених
прислів’їв в одну нову вже з іншим, частково іронічним змістом: Marryin haste,
but repent at leisure – Marry in haste, but repent in the suburbs / in Reno (Reno –
маленьке містечко, яке відомо легкістю шлюборозлучного процесу); A man is as
old as he feels, and woman as old as she looks – A man is only as old as a woman he
feels.
Висновки

і

перспективи

подальших

досліджень.

Отже,

ми

переконались, що фразеологічні одиниці відзначаються низкою ознак, що
дозволяють вважати їх самостійними одиницями мови, відмінними від інших
лінгвістичних одиниць – від слова та звичайного словосполучення, – хоч вони
мають з останніми немало спільного. Кожна із розглянутих структурних
класифікацій фразеологічних одиниць має свої переваги та недоліки. Надати
перевагу одній із них означає глибоко дослідити цю проблему.
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Іваницька Н.Б., д.філол.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ
Здійснено короткий огляд основних теоретичних концепцій, що лежать в
основі створення моделей оцінки якості перекладу. З’ясована важливість
створення класифікаційних вимірів для проведення об’єктивної оцінки якості
перекладу. Окреслено основні проблеми кількісних моделей оцінки якості
перекладу, які використовують у зарубіжних країнах.
Ключові слова: текст, переклад, модель оцінки якості перекладу, критика
перекладу, теоретичні моделі оцінки якості перекладу, кількісні моделі оцінки
якості перекладу.
Постановка проблеми. За останні роки були розроблені різновекторні
теоретичні підходи до створення моделі оцінки перекладеного тексту на
предмет його відповідності вихідному тексту, а також запропонована низка
практичних (кількісних) моделей оцінки якості перекладу. Проте всі вони
мають певні недоліки і не можуть отримати статусу універсальних. Навіть
уведення в дію міжнародних та європейських стандартів, які активно
застосовують для оцінки якості перекладів, не розв’язало проблеми створення
критеріїв формування оцінки якості цільового тексту в транслятології, що
актуалізує розвиток наукової думки в цьому напрямку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою визначення якості
перекладу тією чи іншою мірою було зацікавлено немало дослідників. Вона
дискутувалася в працях із загальної теорії перекладу (Л.С. Бархударов,
В.С. Виноградов, В.М. Комісаров та ін.), розглядалася в аспекті еквівалентності
і адекватності перекладу (Ю.В. Ваннікова, О.О. Горбачевський, Ю. Найда,
А. Нойберт, Я. Рецкер, А.Д. Швейцер та ін.). Проте і досі залишається більше
питань, аніж відповідей, коли мова йде про вироблення ефективної моделі
оцінки якості перекладу, особливо, якщо взяти до уваги останні досягнення у
сфері

дискурсології,

когнітивістики,

лінгвокультурології.
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психолінгвістики,

етнолінгвістики,

Мета статті полягає в критичному аналізі існуючих теоретичних і
практичних моделей оцінки якості перекладу та окресленні перспективних
шляхів розв’язання проблеми оцінювання якості перекладу текстів.
Виклад основного матеріалу. Слід зауважити, що починаючи з 70-х рр.
ХХ сторіччя, у зв’язку з формуванням теорії перекладу як окремої філологічної
галузі, критика перекладу стає предметом аналізу західних лінгвістів. Першим
теоретиком перекладознавства, який звернув увагу на оцінку якості перекладу,
був Ю. Найда [1]. Він стверджував, що першорядну роль в оцінюванні
перекладу відіграє реакція читачів. На його думку, висока оцінка перекладу
визначена ідентичною «реакцією» читачів на текст оригіналу та текст
перекладу. Таке розуміння виникає з висунутої Ю. Найдою концепції
«динамічної еквівалентності». У 80-і рр. розвиток «Скопос-теорії» (К. Райс,
Г. Фермеер) позначився і на формуванні нового підходу до оцінки якості
перекладу. Ключовим елементом цієї теорії є «Скопос», або мета тексту
перекладу, яка, власне, і визначає його якість. З початку 90-х рр. зазнають
розвитку нові підходи до оцінки перекладу, засновані на принципах
функціоналізму. Відповідно до таких підходів, оцінку якості тексту перекладу
визначає сам реципієнт, заздалегідь позначивши критерії, яким даний текст, на
його думку, повинен відповідати.
Загалом, якщо здійснити бодай побіжний аналіз найбільш відомих
теоретичних підходів до оцінки перекладів, неважко буде помітити, що
більшість із них зводиться здебільшого до визначення норм, стандартів і
параметрів, що висувають до перекладу з опертям на ту чи іншу концепцію
перекладознавства. Так, наприклад, Гідеон Турі розробляє концепцію норм
перекладу, в яку входять, серед інших, безпосередньо перекладацькі норми.
Серед них Турі розрізняє попередні (preliminary norms) та операційні
(operational norms) норми перекладу [8, с. 58-59]. Вони безпосередньо чи
опосередковано визначають стосунки між текстом оригіналу і текстом
перекладу.
Ендрю Честерман [2, с. 80-107], розмірковуючи про проблеми оцінки
якості перекладу, пропонує власний перелік норм, яким повинен відповідати
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якісний переклад, напр.: прийнятність (acceptability norm), зв'язок тексту
перекладу з текстом оригіналу (relation norm) або, іншими словами,
еквівалентність, комунікативну норму та ін. Цікавий підхід до означеної
проблеми знаходимо також у Катаріни Райс, яка детально зупиняється на
питаннях критики перекладу [7]. На її думку, критик перекладу повинен в
першу чергу враховувати тип перекладного тексту, оскільки це безпосередньо
обумовлює перекладацьку стратегію, а отже, і створює критерії та параметри
якості перекладу.
Водночас на увагу заслуговують і ті теоретичні підходи, які не лише
описують норми адекватності перекладу, а пропонують комплексні моделі, які
можуть бути застосовані для визначення якості перекладеного тексту.
Так, наприклад, Джуліан Хаус [5, с. 243-257] пропонує функціональнопрагматичну модель оцінки перекладу, засновану на розумінні перекладу як
реконтекстуалізаціі тексту оригіналу. В основі даної моделі лежить поняття
функціонально-прагматичної еквівалентності. Власне еквівалентність в її теорії
є основою в оцінці якості перекладу[3; 4]. На думку Дж. Хаус, еквівалентність
не може асоціюватися лише з формальним адекватним передаванням лексичних
і синтаксичних одиниць, оскільки кожна мова має відмінності в лінгвістичному
портретуванні дійсності. Невід’ємною ж умовою функціонально-прагматичної
еквівалентності виступає факт функціональної відповідності одиниць текстів
оригіналу і перекладу.
Функціонально-прагматична модель має на меті збереження «значення» у
процесі його трансферу із одного лінгвокультурного фону в інший. Три аспекти
цього

«значення»

є

основоположними

для

перекладу:

семантичний,

прагматичний і текстуальний. У такому разі переклад розглядається як
реконтекстуалізація тексту А1 в семантично і прагматично еквівалентний йому
текст А2. При використанні поняття «функція» тексту усвідомлюється, що в
тексті присутні елементи, які вказують на дану функцію. Під поняттям функції
тексту розуміється використання тексту в особливому контексті. Це спричиняє
до системних відносин між контекстом і мовою тексту, які можна простежити,
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розбивши контекст на керовані «контекстуальні параметри ». Таке розуміння
становить аналітичну основу підходу Дж. Хаус [3; 4; 5]. На її думку, для того
щоб оцінити якість перекладу, необхідно проаналізувати і порівняти текст
оригіналу і текст його перекладу на трьох рівнях: мови / тексту, регістру (який
містить Галузь, Напрямок, Форму) і жанру. Ситуативний контекст Дж. Хаус
розкладає на наступні керовані «контекстуальні параметри», або «виміри»:
«Галузь»

охоплює тему, предмет обговорення; «Напрямок» відсилає до

учасників комунікації, до соціальних відносин, що існують між ними; і
«Форма», яка включає аудиторію, для якої створено мовленнєвий твір (для
читачів або для слухачів), а також ступінь реальної взаємодії між автором і
одержувачем тексту. Другим ключовим моментом, на думку Дж. Хаус, є вид
перекладу. Вона виділяє два різних види перекладу: «відкритий» (overt
translation) і «прихований» переклад (covert translation).
Дещо іншу схему пропонує Крістіана Норд [6]. На її думку, критика
перекладу повинна спиратися на поняття «Скопос», або «мета перекладу» [6,
с. 171]. Для формування оцінки необхідно скласти профіль тексту перекладу, в
якому Скопос повинен поєднуватися з параметрами вихідного тексту. Згідно з
таким профілем і необхідно оцінювати якість перекладу. К. Норд зазначає, що
для того, щоб оцінити якість перекладу, недостатньо просто проаналізувати і
виявити допущені в ньому помилки, необхідно також класифікувати ці
помилки. Вона вважає, що класифікація помилок залежить від функцій тексту і,
таким

чином,

екстратекстуальні

помилки

(на

прагматичному

або

лінгвокультурному рівнях) повинні розцінюватися як більш серйозні порівняно
з інтратекстуальними (виключно лінгвістичними). К. Норд не пропонує
формальних критеріїв оцінки перекладу, а розглядає дані критерії залежно від
типу перекладу: від самого буквального до самого вільного. З тієї ж причини
вона не пропонує класифікацію помилок, допущених перекладачем. Замовник
перекладу сам створює вимоги до перекладу та визначає його цілі.
Поширеними на сьогодні є концепції, відповідно до яких текст, попри те,
що тлумачиться за своєю природою як мовно-текстова дія, проектується на
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макрорівень суспільства. З огляду на це оцінка якості перекладу повинна бути
сформована на підставі як ендогенних (текстових), так і екзогенних (соціальноісторичних) факторів, які мають безпосередній вплив на цільовий переклад [9].
Науковці зауважують, що, тоді як аналіз ендогенних факторів корелює із
встановленням еквівалентності вихідного тексту та тексту перекладу, то аналіз
екзогенних параметрів вимагає кваліфікованого інтертекстуального аналізу,
який органічно доповнює критерій еквівалентності. Такий підхід враховує як
синхронний, так і діахронічний аспекти тексту.
Отже, бодай стислий критичний аналіз теоретичних підходів до проблеми
оцінки якості перекладу дає змогу стверджувати, що навіть ті з них, які
пропонують модель оцінки перекладу, не мають особливої практичної
значущості;крім того, простежується тенденція до того, що чим більш
розробленим і складним є теоретичний підхід, тим більш складним стає і сам
процес продукування оцінки якості перекладеного тексту. Відповідно з кожним
таким теоретичним підходом можна лише дати опис тексту перекладу і
допущених у ньому помилок, але вироблення шкали оцінок, виходячи з даних
теоретичних підходів, є завданням доволі непростим. Ймовірно, для того, щоб
швидко, якісно і найменш суб’єктивно оцінити переклад, більш придатними
виступають інші методи. Такий метод, який на сьогодні постулюється як метод
кількісної

оцінки

якості

перекладу,

активно

розробляється

різними

перекладацькими організаціями, починаючи з 70-х рр. XX століття паралельно
з теоретичними підходами. Основною метою даного методу є виставлення
точної

числової

оцінки

перекладу.

Для

цього

розробляються

шкали

оцінювання, встановлюється допустимий числовий коефіцієнт відповідності
перекладу нормі (виходячи з критеріїв та кількості допущених помилок),
визначається сама норма, а також виявляються типології помилок, відповідно
до яких і обраховується числовий коефіцієнт.
Першою подібною кількісної системою оцінки перекладів стала модель
Sical (Canadian Language Quality Measurement System), розроблена для
проведення професійної атестації перекладачів на базі Канадського державного
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бюро перекладів (Canadian Government Translation Bureau). Система Sical
базується на підрахунку кількості помилок, серед яких також розрізняють
чотири категорії помилок: мовні помилки і перекладацькі помилки, а також
грубі і не грубі помилки. Виходячи з цього, була складена шкала оцінок для
перевірки тексту з 400 друкованих знаків.
Багато

наступних

моделей,

також

розроблених

для

проведення

сертифікаційних іспитів для перекладачів, ґрунтуються на подібній схемі,
щоправда, більш досконалій (наприклад, система Американської асоціації
перекладачів, кількісна система оцінки якості перекладів Ради усних і
письмових перекладачів та термінологів Канади та ін.).
Слід зауважити, що дещо пізніше були розвинені більш зручні і
продумані кількісні моделі оцінки якості перекладів. Так, наприклад, з’явилася
єдина система, що враховує тип тексту, що перекладається, і орієнтована
виключно на оцінку технічних текстів перекладу – система SAE J 2450 (J2450
Translation Quality Metric). Не можна оминути увагою і одну з найбільш
успішних на сьогодні Європейських моделей – BlackJack, розроблену
Британською агенцією перекладів (British Translation Agency, ITR). Дана модель
є комерційним закритим продуктом у формі програмного забезпечення, що
встановлюється на ПК, що значно полегшує роботу експерта з оцінки
перекладу.
Загалом розвиток кількісних моделей значно полегшив процедуру оцінки
якості перекладу. Однак, кількісні моделі оцінки якості перекладу мають
суттєві недоліки, які дуже часто можна виявити навіть шляхом поверхневого
аналізу. Серед цих недоліків, наприклад, можна відзначити такі, як:
«прихильність» моделі до певної кількості слів у тексті; розмиті, неясні
параметри оцінки; відсутність або нестача важливих параметрів оцінки; неясна
шкала присвоєння оцінок; відсутність рівня «прийнятності» перекладу або,
іншими словами, числового стандарту, за якого переклад може вважатися
«допустимим».
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на сьогодні
проблема створення ефективної моделі оцінки якості перекладу, яка б
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ґрунтувалася на єдності теоретичних досліджень у галузі перекладознавства та
практичних формах реалізації теоретизованих положень, залишається повністю
не вичерпаною. Методи відбору критеріїв і параметрів формування оцінки
нерідко є суперечливими і тяжіють до суб’єктивізму, що створює широке
підґрунтя

для

подальшої

перекладознавства

з

лінгвокультурології,

наукової

урахуванням

роботи
сучасних

психолінгвістики,

на

цій

важливій

досягнень

етнолінгвістики,

ділянці

дискурсології,
когнітології

та

машинного перекладу.
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УДК 81’25 (045)
Калініченко А.І., к.пед.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК КОНЦЕПТУ У ПЕРЕКЛАДІ
ТЕКСТІВ НАУКОВОЇ СФЕРИ ЗНАНЬ
У статті розглядаються основні підходи до розуміння наукового тексту як
результату мисленнєво-мовленнєвої діяльності автора і інтерпретатора,
котрий виявляється через вербалізоване і фонове знання. Зауважується, що
специфіка науково-технічного тексту полягає у точності суджень та
авторитетності висновків і постулатів, а також у прагненні автора
(адресанта) переконати реципієнта у несхибності власної позиції. У статті
виокремлено

формальні

характеристики

науково-технічного

тексту:

структурна повнота й конкретність; формальна стислість і лаконічність, з
якими пов’язана граматична структура письмового мовлення; індивідуальний
стиль автора; чітке дотримання норм літературної мови; спосіб викладу
(опис, розповідь, розсуд); ступінь повноти викладу (стислість, скороченість,
повнота, розгорнутість); рівень узагальнення в залежності від характеру
адресата

(вузькоспеціальні,

широкоспеціальні,

загальнонаукові,

науково-

популярні тощо).
Ключові

слова:

переклад,

перекладання,

еквівалент,

науковий

текст,

двомовність.
Постановка

проблеми.

Здатність

впевнено

діяти

в

сучасному

інформаційному середовищі, отримувати, обробляти і передавати професійно
значиму інформацію є одним з факторів, що забезпечують успішність і
ефективність професійної діяльності сучасного фахівця. Вивчення курсу
науково-технічного перекладу забезпечує формування професійної компетенції
фахівця та набуває особливого значення в процесі навчання [6].
В сучасній науці є цілий ряд визначень перекладу, з різним ступенем
повноти відображають різні сторони цього багатогранного явища, наприклад:
«переклад – це передача інформації, що міститься в даному творі мови,
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засобами іншої мови» [2, с. 6], «перекладом називається процес перетворення
мовного твору однією мовою в мовленнєвий твір на іншій мові при збереженні
незмінного плану змісту, тобто значення» [3, с. 24], «викликаний суспільною
необхідністю процес і результат передачі інформації (змісту), вираженою в
письмовій або усній тексті на одній мові, за допомогою еквівалентного тексту
іншою мовою» [4, с. 17]. Під перекладом розуміють повноцінну передачу
повідомлення на одній мові засобами іншої мови [6].
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Свої

дисертаційні

дослідження проблемам перекладу присвятили такі науковці, як: Н. Бевз
(Переклад як культурний феномен: герменевтико-комунікативний аспект,
2010),

О. Бурда-Лассен

(Переклад

як

процес

декодування

ментальної

ідентичності нації (на матеріалі українських і німецьких

етнолексем

міфологічного походження), 2005), Н. Волкогон (Іспаномовний рекламний
дискурс і його відтворення українською мовою, 2002), Г. Гарбузова (Лексична
модуляція в англо-українському художньому перекладі, 2009), Н. Денисенко
(Відтворення емфази в англо-українських художніх перекладах, 2011),
Л. Загородня

(Внутрішньокатегоріальні

заміни

словоформ

в

англо-

українському перекладі (на прикладі числових форм іменинника), 2007),
Л. Калужська (Особливості відтворення аксіологем українського політичного
дискурсу англійською мовою, 2011), Д. Касяненко (Особливості перекладу та
лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції
України,

2011),

З. Коцюба

(Експресивність

номінативних

речень

як

перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та української мов), 2001),
Н. Куконіна (Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як
перекладознавча

проблема

(на

матеріалі

перекладів

шекспірівського

«Гамлета»), 2002), 2008), А. Пермінова (Відтворення англійської сенсорної
лексики в українських віршових перекладах, 2003), Н. Руденко (Екологічна
лексика як об’єкт перекладу (на матеріалі словникової статті, анотації, звіту, а
також публіцистичної статті на екологічну тематику), 2011), В. Савченко
(Візуальний переклад літературного тексту, 2003), О. Тетеріна (Переклад як
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наукова проблема в українській літературно-критичній думці ХІХ – початку
ХХ ст. (компаративний дискурс), 2004), К. Французова (Корпоративний
лексикон як об’єкт перекладу (на матеріалі корпоративних бізнес-тренінгів,
слоганів і презентацій), 2011), О. Ясинецька (Переклад нових англомовних
публіцистичних метафор українською мовою, 2009) та інші.
Мета статті полягає у аналізі останніх публікацій та досліджень щодо
проблем перекладу, основних підходів до розуміння наукового тексту як
результату мисленнєво-мовленнєвої діяльності автора і інтерпретатора, що
виявляється через вербалізоване і фонове знання, аналізі та формулюванні умов
формування та розвитку концепту під час перекладу текстів наукової сфери
знань.
Виклад основного матеріалу. Перед перекладачем наукового тексту
стоїть завдання точної трансляції моделі наукового знання з опорою на логічні
відносини, оскільки вони є складовою механізму когнітивної асиміляції, яка
властива всім людям [9], а також забезпечують розуміння нового наукового
знання іншомовним реципієнтом. Ігнорування природи наукового пізнання і
наукового типу тексту може призвести до невірної трансляції перекладачем
логічних зв’язків авторської моделі знання.
Реалізації стратегії наукового тексту, заснованої на концептуалізації,
сприяє методика «опори» на базові слова, експлікативи і асоціативи,
розроблена Л. Алексєєвою. Дані одиниці відображають

основні слоти

авторської моделі знання. Адекватний пошук описаних мовних одиниць в
тексті оригіналу, а також встановлення правильних логічних відносин між
ними формують умови розуміння авторської моделі знання, що в свою чергу
дозволяє перекладачеві максимально точно транслювати її в текст перекладу.
Л. Алексєєва трактує розуміння наукового тексту як «здатність побудувати
діючу модель явища або об’єкта» [1]. В основі лежить уявлення про гнучкість
понять і їх знаків, про взаємоінтерпретацію знаків. Вихідний вербальний знак –
науковий текст, сприймається перекладачем як «можливий слід думки» [1].
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Таким чином, особливістю стратегії перекладу наукового тексту,
обумовленої об’єктивними нормативними і суб’єктивними факторами, є
відтворення перекладачем вихідної моделі знання, закладеного в науковому
тексті на основі інтерпретації і розуміння особливостей концептуалізації
наукового знання в науковому тексті [10].
До наукового перекладу можна віднести тексти, які написані в наступних
жанрах: підручник, каталог, статті, довідник, документація, реферат, анотація,
інструкція і т. ін. Наукова сфера знань – це близько сімнадцяти тисяч різних
дисциплін. Головною особливістю перекладу наукових текстів – це те, що вони
потребують строгого і чіткого викладу сенсу, з точним використанням термінів.
Чіткість і логічність викладу, точне вживання спеціальних наукових термінів,
широке використання категорій професійної лексики – відмінні ознаки
наукових текстів. Переклад науково-технічного тексту ускладнюється тим, що
між науковими стилями різних мов існують помітні відмінності [7].
Поняття науковості формується на основі таких властивостей тексту, як
інтелектуальність, метафоричність, конфліктність, гіпотетичних та ін. Поняття
науковості тексту обумовлює тактику перекладацької діяльності – правильно
зрозуміти концепт, на який «працює» весь науковий текст. Формування і
розвиток концепту в науковій статті аналогічно розвитку сюжету в художньому
тексті.
У науковому тексті відбувається зіткнення концептів, що відображає
боротьбу старого і нового знання. Перекладаючи науковий текст, перекладач
повинен виявити й осмислити основні концепти, які слугують компонентами
наукового «сюжету» (смисловими опорами тексту) і мають як мовний, так і
позамовний

характер.

забезпеченню

Перекладачеві

зв’язності

тексту

варто

перекладу

приділяти
і

особливу

дотримання

увагу

однаковості

використання базових термінів [8, c. 16-17].
Для

визначення

механізмів

утворення

текстового

простору

слід

розрізняти такі поняття як прагматична установка тексту і прагматична
установка

автора.

Текст

як

цілісне
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мовленнєве

утворення

має

свої

закономірності

формування.

Основними

стилістичними

і

мовними

особливостями наукових і науково-технічних текстів є висока частотність
вживання термінів, абстрактно узагальнений характер викладу, логічність,
однозначність і стислість в передачі інформації, номінативний характер
наукової мови, часте використання пасивних конструкцій. Під час перекладу
потрібно

враховувати

свідоме

регулювання

особистістю

власної

інтелектуальної поведінки, котра визначається як довільний когнітивний
контроль.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, щоб
переклад наукового тексту був адекватним і еквівалентним, тобто якісним,
перекладачеві необхідні загальні та специфічні навички, вміння і наступні
знання: теоретичні – про фонетичний, лексичний і граматичний склад іноземної
мови (лексичні одиниці, граматичні правила, словотвір); практичні – про
особливості перекладу науково-технічних текстів (види перекладацьких
трансформацій і відповідностей); лінгвістичні практичні знання (способи
перекладу: транслітерація, калькування, заміни, перестановки, додавання,
опущення, способи описового і антонімічного перекладу); екстралінгвістичні
знання (володіння достатньою інформацією для перекладу спеціалізованого
тексту), необхідні у процесі перекладання тексту і побудови осмислених і
адекватних пропозицій мовою перекладу.
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Ковалевська Т.І., к.філол.н.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ДИСКУРС І ТЕКСТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМУНІКАТИВНОЇ
ПРАГМАТИКИ
У статті висвітлено поняття тексту та дискурсу, зокрема їх кореляції, у
комунікативно-прагматичному аспекті. У статі проаналізовано визначення
дискурсу, якими оперує сучасна лінгвістика, та узагальнено їх, що дозволило
розглядати дискурс як комунікативно-прагматичний зразок мовленнєвої
поведінки у певній соціальній інституційній сфері; розглянуто кореляції
дискурсу, тексту та висловлення; узагальнено характеристики діалогічного та
монологічного дискурсів.
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Постановка проблеми. Наразі дослідження дискурсу у різних його
аспектах незмінно привертає увагу сучасних дослідників мови. Однак єдине
визначення поняття «дискурс» подекуди викликає певні складнощі, адже
дискурс є предметом міждисциплінарних досліджень і входить до кола
інтересів

дослідників

лінгвістики

тексту,

дискурсивної

лінгвістики,

соціолінгвістики, стилістики тексту, когнітивної лінгвістики, прагматики та
інших.
Аналіз останніх публікацій з теми. Актуальність дослідження дискурсу
не викликає сумнівів, адже в рамках сучасної лінгвістики теорія дискурсу
постає як потужна теоретична концепція, в ракурсі якої ведуться численні
наукові розвідки (Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, В.В. Богданов, В.Г. Борботько,
В.С. Григор’єва, В.О. Звегінцев, О.М. Мороховський, О.О. Селіванова,
І.П. Сусов, K. Boréus, G. Bergström, A. Ziem). Особливо активно досліджується
художній дискурс.
Одним із актуальних аспектів дослідження художнього дискурсу є
комунікативно-прагматичний, оскільки художній дискурс перш за все
спрямований на відбиття картини світу у певний час в певному місці.
Доцільним

вбачається

вивчення

комунікативно-прагматичних

аспектів

мовлення у соціокультурних ситуаціях спілкування художнього дискурсу.
Отже, метою статті є висвітлення сучасних поглядів дослідників на
поняття дискурсу в його комунікативно-прагматичному аспекті.
Виклад основного матеріалу. Сучасна лінгвістика оперує низкою
співвідносних визначень дискурсу, що зумовлено різними підходами до його
вивчення. Так, О.М. Мороховський стверджує, що дискурс – це «послідовність
взаємопов’язаних висловлювань» [7, с. 5]. В.О. Звегінцев розуміє дискурс як
«два або декілька речень, які знаходяться одне з одним у змістовому зв’язку»
[6, с. 170]. Н. Д. Арутюнова визначає дискурс як текст, «занурений у життя»,
«мова у житті», тобто текст як результат цілеспрямованої соціальної дії, як
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сукупність

мовних,

мовленнєвих,

соціокультурних

і

прагматичних,

когнітивних і психологічних факторів [1, с. 136-137].
В. С. Григор’єва виділяє три основні класи вживання терміну «дискурс»:
1) власне лінгвістичне, де дискурс бачиться як мовлення, вписане у
комунікативну ситуацію, як вид мовленнєвої комунікації, як одиниця
спілкування; 2) поняття дискурсу, що використовується у публіцистиці, та сягає
праць французьких структуралістів, перш за все М. Фуко; 3) нарешті, дискурс,
що використовується у формальній лінгвістиці, яка намагається ввести
елементи дискурсивних понять в арсенал генеративної граматики (Т. Райнхарт,
Х. Камп) [5, с. 28].
У єдності з поняттям «дискурс» трактується поняття «тексту». За
визначенням В.В. Богданова двома нерівнозначними сторонами дискурсу є
мовлення та текст, тобто дискурс розуміється як все, що говориться та
пишеться людиною, а, отже, терміни «мовлення» та «текст» є видовими
відносно родового поняття «дискурс», що їх об’єднує. [3, с. 5]. В.Г. Борботько
визначає дискурс як текст, але такий, що складається з комунікативних одиниць
мови – речень, та їх об’єднань у більші єдності, що знаходяться у
безперервному змістовому зв’язку, що й дозволяє сприймати його як цілісне
утворення [4, с. 18].
Наступну дефініцію пропонує І.П. Сусов: «Зв’язні послідовності
мовленнєвих актів називаються дискурсом. Висловлення (або послідовність
висловлень), що передається від мовця слухачу стає текстом, коли воно
виявляється зафіксованим на письмі (або за допомогою звукозаписувального
апарату). Текст, таким чином, постає у вигляді «інформаційного сліду»
дискурсу, що відбувся» [9, с. 40].
О.О. Селіванова подає наступне визначення дискурсу: 1) зв’язний текст у
контексті

численних

супровідних

фонових

чинників

–

онтологічних,

соціокультурних, психологічних тощо; 2) замкнена цілісна комунікативна
ситуація, складниками якої є комуні канти й текст, як знаковий посередник,
зумовлений різними чинниками, що опосередкують спілкування й розуміння
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(соціальними, культурними, етнічними і т. ін.); 3) стиль, підмова мовного
спілкування; 4) зразок мовної поведінки у певній соціальній сфері, що має
певний набір змінних [8, с. 119].
Виходячи з наведених визначень та проаналізованої літератури, можна
твердити, що одним із ключових підходів до аналізу дискурсу є комунікативнопрагматичний. Дослідження дискурсу у комунікативно-прагматичному аспекті
виокремлюються в розрізі лінгвістики тексту, комунікативної лінгвістики,
дискурсології та підвищеного інтересу до проблем комунікації у мовознавстві.
З урахуванням наведених вище дефініцій можна твердити: дискурс є одиницею
вищого, ніж текст, рівня, що припускає виділення мінімальної дискурсивної
одиниці. Такою мінімальною одиницею у більшості досліджень визнається
висловлення. За дефініцією М.М. Бахтіна «… висловлення з самого початку
будується з урахуванням можливих зворотних реакцій, заради яких воно,
власне, і будується» [2, с. 275].
Широкого розповсюдження набули ідеї адресованості (без слухача немає
і мовця, інакше кажучи – без адресати немає адресанта) та хронотопу (будь-яке
висловлення набуває сенсу лише в контексті, в певний час та певному місці)
М.М. Бахтіна, що корелюють з теорією інформації.
Уявлення про дискурс як одиницю вищого, ніж текст, рівня (про що
йшлося вище) дозволяють розмежовувати монологічний та діалогічний
дискурси [10, с. 48]. Характер мовленнєвої стратегії в сукупності з
домінуючими типами висловлень визначає прагматичний тип дискурсу:
директивний, інтерогативний, реквестивний, експозитивний та інші.
Перераховані типи в першу чергу репрезентуються у діалогічному
дискурсі. Основна відмінність його від монологічного дискурсу не в тому,
скільки комунікантів приймають участь мовленнєвому акті, а у тому, як
мотивований та структурований процес комунікації, в його інтерактивному
характері [11, с. 93].
Так,

якщо

здійснюється

зміна

аргументація
перспектив

розгортається
навколо
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діалектичним

центрального

способом,

аргументу,

яка

супроводжується регулярною зміною комунікативних ходів, то ми можемо
говорити про діалог. Всі інші мовленнєві форми відносяться до монологічних.
Окрім мовленнєвої репрезентації, діалогічний дискурс включає в себе низку
екстралінгвальних факторів: комунікативну установку учасників мовленнєвого
акту, наявність спільних фонових знань та інші. Участь в організації
діалогічного дискурсу окрім власне мовленнєвих засобів беруть також фонація,
міміка,

жести,

обмін

поглядами,

словесний

контекст

та

ситуація

комунікативного акту [5, с. 73-75].
В процесі комунікації співрозмовники почергово змінюють ролі (мовецьслухач), висловлюючись щодо предмету розмови. За мовленнєвою дією,
акцією, завжди слідує реакція. Послідовність акції та реакції утворює акт
мовленнєвої

взаємодії,

інакше

кажучи,

елементарний

діалог.

Модель

комунікативного процесу знаходить безпосереднє відображення в дискурсі, що
репрезентує спілкування на мовному рівні [5, с. 93].
У прагматичному розумінні дискурс бачиться як комунікативнопрагматичний зразок мовленнєвої поведінки в соціальній інституційній сфері та
має відповідний набір змінних: соціальні норми, відношення, ролі, конвенції,
показники інтерактивності [10, с. 120].
Розглядаючи дискурс як комунікативно-прагматичний зразок мовлення,
варто, на нашу думку, згадати комунікативні постулати (максими) Пола Грайса,
відомі як «принцип кооперації», що проголошують існування певного договору
про мовленнєву співпрацю між співрозмовниками: максима кількості, максима
якості, максима релевантності, максима способу [11].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Результатом
належності феномена «дискурсу» до кола інтересів багатьох дисциплін є
різноманітність підходів до вивчення його аспектів. Однак у світлі сучасних
лінгвістичних студій та тенденцій розвитку сучасної лінгвістики одним із
ключових є комунікативно-прагматичний аспект, що відбито у низці робіт
вітчизняних та зарубіжних дослідників дискурсу. Враховуючи інтерес до
дослідження різних типів дискурсу (художнього дискурсу зокрема) та
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різноманітність підходів перспективною вбачається подальша робота у
напрямку теоретичних узагальнень з метою їх використання для прагматичного
аналізу фактичного мовного матеріалу.
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LINGUISTIC PERSONALITY IN FRAMES OF
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The article is dedicated to highlighting the concept of linguistic personality, its
structural components and approaches to its interpretation; comparing and
contrasting it with the concept of secondary linguistic personality in frames of
linguistic selectiveness as the result of different linguistic pictures of the world clash.
Key words: linguistic personality, secondary linguistic personality, linguistic
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Introduction. Mankind uses a language of sounds based on many general
principles of arrangement and functioning as a tool of thought and communication.
However, this common language really exists in the form of several thousand
national languages possessing their own phonological, lexical, and grammatical
systems, as well as numerous specific forms and structures, owing to which each
language is considered to be unique. Fundamental distinctions between languages are
not reduced, as a rule, to the features of linguistic expression means [2, p. 94]. What
is of more importance, each language is distinctive in terms of semantics, and the
meanings of language units dissect the reality phenomena reflected by them in a
different way and thus create a specific linguistic picture of the world, thus, a
different segmentation of reality in the network of semantic categories of each
language.
Rationale. Category formation of human perception is a vital part of cognitive
ability. The connection between personality and language acquisition has been under
inquiry for many decades (J.T. Andresen, P.M. Carter, D.Danaher, A. Glaz,
A. Koryakina, Y. Lan, P. Lozowski, E. Matveeva, R.L. Miller, T. Polzehl,
V.V. Vinogradov).
Categorization is a human capacity to translate the chaotic signal in the
phenomenal world into economic, clear-cut, and readily usable clusters of
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information which can be an integral part of cognitive capability. Without it, smooth
reception and transmission of information would be impossible. Language, a vital
part of cognition, would lose its function for perception and production without
categorization [4].
Nevertheless, the issue of linguistic selectiveness stemming from a particular
linguistic picture of the world being typical for a linguistic personality lacks
sufficient interpretation in terms of secondary linguistic personality concept.
Thus, the aim of this article is to highlight the concept of linguistic
personality, its structural components and approaches to its interpretation; to compare
and contrast it with the concept of secondary linguistic personality in frames of
linguistic selectiveness as the result of Language 1 and Language 2 linguistic pictures
of the world clash.
Discussion. The language we speak inevitably influences how we perceive
reality or, in other words, how we categorize it. Thus, people speaking different
languages actually view the world differently.
The concept that language influences perception of the world goes back to the
works of Wilhelm von Humboldt, whose ideas regarding the interrelations between
language and thought (or in his term, mind), the crucial role of language in thought
construction and the reflection of the world outlook in the language were interpreted
by his followers into the idea of existence of a particular linguistic world standing
between consciousness and the real world [6, p. 37].
Linguistic selectiveness, in its turn, is a phenomenon consisting in the
existence of a preferred means for both reflection of things and persons and
description of real situations [5, p. 64]. For example, one and the same object can be
presented using different criteria, that is, by its length, height, width, density,
elasticity, etc. Upon selecting the criteria, a person sees its different sides, but not all
of them equally clearly. The same thing happens in describing one and the same
situation by means of different languages. In each language the situation is turned,
showing its different sides, with each language having its own preferred sides for
presenting the situation. This comprehensive description of the situation with
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different languages seems to be the most complete, since various features that remain
undescribed in a language can be found in another one.
The success of intercultural communication depends on the carrier of culture
and language values, attitudes, knowledge and behavioural responses, who is defined
as a linguistic personality [8]. The term “linguistic personality” was first introduced
by V.V. Vinogradov in an attempt to outline the means of author’s and character’s
linguistic personality description and is seen as a phenomenon integrating results of
interdisciplinary linguistic research [1].
The concept of “linguistic personality” is based on the understanding of an
individual as a subject of relations and conscious activity, determined by the given
system of social relations, and culture. Personality, thus, stands out as both a product
and a subject of history and culture, its creator and creation. A person becomes a
creator of culture due to his/her ability to be a subject of activity, creating and
improving new environment. Intellectual characteristics are seen as crucial as
intelligence manifests itself most intensively in a language [8].
Three main approaches to the understanding of linguistic personality can be
outlined: linguistic personality as a native speaker, taken from his ability of speech
activity, i.e. complex of psychological and physical qualities of an individual,
allowing him to produce and perceive utterances – speech personality. The next
interpretation of the term “linguistic personality” is as a set of verbal behavior
characteristics of a person using a language as a means of communication –
communicative personality. Finally, “linguistic personality” as a basic national
cultural prototype of a speaker fixed in a lexical system and compiled on the basis of
worldviews, values, priorities, and behavioral responses, reflected in a dictionary –
ethno-semantic personality [8].
Linguistic personality can be viewed as a multi-layered and multi-component
set of language abilities, skills, readiness for speech acts of different degrees of
difficulty, and acts classified, on the one hand, by the kinds of speech activity
(speaking, listening, reading and writing) and, on the other, by levels of language, i.e.
phonetics, grammar and lexis [3, p. 141]. Consequently, the any language education
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should be aimed at the formation of primary linguistic personality, and the result of
foreign languages education – secondary linguistic personality as an indicator of a
person’s ability to participate fully in cross-cultural communication [8].
Interpretation of linguistic personality as a set of cognitive, motivational and
emotional characteristics of a person serving a ground for its identity, expressed in
language, allows distinguishing structural components of linguistic personality.
The cognitive component is represented by linguistic ability as a psychophysiological background of language acquisition, provided by physical substrate of
speech activity – the brain; language abilities, as individual specific characteristics of
a person that create the prospective possibilities for the effective mother tongue
acquisition both orally and in written form; linguistic knowledge as a set of linguistic
(phonological, lexical, grammatical, pragmatic) and encyclopedic knowledge –
common system of well-arranged and ranked units about the world; linguistic
strategies as individually peculiar ways of perception and generation of information
comprising skills (subconscious automated language operations), skills (heuristic
perceived performance in different speech contexts); linguistic competence as a set of
knowledge and effective strategies to use their mother tongue; the language picture of
the world as amount of knowledge about the world, expressed in the language and
subordinate to ethnic vision of specific national and cultural environment carriers
[3, p. 160].
Emotional component includes emotional attitude of a person to language
reality, in other words – peculiarities of mother tongue functioning, the level of its
development, extension and usage in different spheres of social life.
Motivational component embraces aims, motives and intentions. This
component provides transformational regularities from evaluation of individual
speech activity to understanding oneself as a linguistic personality who is a carrier of
the national culture and representative of the national identity. The ultimate aim of
linguistic personality self development which is his motive respectively is the
formation and improvement of mother tongue means to express the major categories
in his native culture.
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The concept of “secondary linguistic personality” has been actively discussed
in modern linguistics research (A. Glaz, A. Koryakina, P. Lozowski, E. Matveeva,
R.L. Miller, T. Polzehl). Formation of secondary linguistic personality is seen as one
of the primary goals of learning a foreign language. The result of mastering a foreign
language is the acquisition of secondary linguistic personality features, enabling it to
get into the essence of a studied language and culture of its carriers.
Secondary linguistic personality can roughly be defined as a person’s ability to
perform cross-cultural communication. This ability is a result of mastering of verbal
and semantic code of a studied language, i.e. linguistic picture of the world of its
native speakers (secondary language consciousness) and global (conceptual) view of
the world [2, p. 312].
The secondary linguistic personality is characterized by the ability to create
and perceive foreign-language texts that differ by the degree of structural-linguistic
complexity, depth and accuracy of reality’s reflection, and certain target areas.The
main feature of the formed multicultural (secondary) linguistic personality is her/his
willingness to communicate at all levels of intercultural communication: global,
ethnic, interpersonal. The study of other languages and cultures while preserving
cultural identity of a person, formation of multicultural linguistic personality is most
likely the most urgent professional requirement for translators. The development and
implementation of special lingual methodical training model aimed at formation of
secondary linguistic personality in the process of learning foreign languages can
ensure readiness for multicultural activity of a translator via extending primary
linguistic personality aware of her/his cultural identity [5, p. 93].
Cultural diversity, cultural pluralism is perceived by such personality as
manifestation of the underlying foundations of creative potential and selfdetermination of a person in time and space. Furthermore, cultural competence,
complex of cultures available for an individual (national, regional, social) actively
interact to form integrated multicultural competence, part of which is multilingual
competence interacting with other competences.
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Differences in the ways of linguistic presentation of the reality are not
doubtful; however, this does not imply principle differences in the consciousness of
different language speakers. The phenomenon of linguistic selectivity causing
differences in the description of reality can be related to marginal phenomena in
terms of the unity of the cognition process [6, p. 74]. The fact that languages
segments reality in different ways does not indicate the existence of “a magic circle,”
which a language makes up around human consciousness and which a person cannot
leave. A person is capable of comprehending the conditional character of the
linguistic picture of the world and comparing it to actual knowledge and experience.
Extrapolating the aforesaid onto the secondary linguistic personality, in second
language (L2) speech, though the incoming speech signals are linguistic sounds, the
higher-level knowledge of categories, which helps us in processing language one
(L1) automatically, might not be directly functioning because L1 and L2 categories
may differ [4]. Despite the unavailability of readily usable categories, L2 learners
will “borrow” L1 categories, a process called “equivalence classification,” to increase
perceptual efficiency and such “laziness” of equaling L1 and L2 categories is referred
to as perceptual assimilation. Even in cases where L1 and L2 categories are labeled as
the same, L1 and L2 speakers’ perception may still surface subtle mismatches. The
study of cross-linguistic acquisition of speech sounds has found that the key for
correctly perceiving a nonnative speech sound is the native and nonnative sound
category mapping [4].
Conclusion. Establishing the structure of linguistic personality and
peculiarities of its functioning through interaction of defined components makes it
possible to outline the main directions in the development of linguistic personality in
modern social environment. The directions focus mainly on those aspects that are not
provided by psychophysiological features of the person but are caused primarily by
the influence of social factors, namely by structured category of communication.
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THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL SENSITIVITY FOR
THE SUCCESSFUL CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
The article studies some details of intercultural communication in frames of the process
of translation. The translator is described as a specialist who performs not only the
translation in a traditional meaning but also acts interculturally, whose profession
revolves around cultures and communication between persons belonging to different
cultures. Major emphasis is put on stages of M.Bennett's “developmental model”.
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Introduction.

From

a

historical

perspective,

successful

intercultural

communication has been the exception rather than the rule. The history of humankind
details an ongoing antipathy and hostility toward those who are different.
Emphasizing the cultural differences among the people of the world invites the desire
for understanding those differences. Increasing this understanding, in turn, revitalizes
the interactions between people. This renewal of our disposition to being social may
be that unifying element that we like to refer to as 'human nature'.
Rationale. With the heightened profile of language learning in a global
community, language education is exploring a new model of intercultural language
learning and teaching. The goal of intercultural language learning is to produce
language users equipped with explicit skills in understanding connections and
differences between their own culture and the culture of the target language.
Over the last ten years there has been considerable attention to language
education, but the problem of the competence in intercultural communication remains
one of the relevant and unsolved. Intercultural competence is the ability of successful
communication with people of other cultures. A person who is interculturally
competent captures and understands in interaction with people from foreign cultures,
their specific concepts in perception, thinking, feeling and acting. Linguists study this
process from the position of interrelation of language and culture. Psychologists
studying the problems of intercultural communication pay special attention to the
cognitive resources of discourse activity and describe special features of cognition.
And, as T.G.Bortnikova notices, all these studies have unacceptable influence on the
methods and methodology of the intercultural competence development as immanent
condition in solving the problem [2, p. 475].
As it is known, the basis of the intercultural competence is the background
knowledge of an educated person of a certain lingua-cultural society. An effective
approach to language learning and teaching which highlights an intercultural
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perspective is important in the development of all language students. A.Wierzbicka
writes: “It is increasingly acknowledged that cross-cultural learning, and the ways of
speaking associated with different languages and cultures need to be properly
described, understood, and taught” [4, p. 735].
The aim of the article is to describe the translator as a specialist who acts
interculturally, whose profession revolves around cultures and communication
between persons belonging to different cultures and to highlight the importance of
intercultural competence for the successful intercultural communication process.
Discussion. Differences in language, food, dress, and attitudes toward time,
work habits, social behavior, and the like can cause many of our intercultural contacts
to be frustrating or even unsuccessful. As Milton Bennett notices, “Intercultural
sensitivity is not natural. It is not part of our primate past, nor has it characterized
most of human history. Cross-cultural contact usually has been accompanied by
bloodshed, oppression, or genocide” [1, p. 21].
M. Bennett (1993) defines intercultural sensitivity in terms of stages of
personal growth. His developmental model posits a continuum of increasing
sophistication in dealing with cultural difference, moving from ethnocentrism
through stages of greater recognition and acceptance of difference, which Bennett
calls “ethnorelativism”. Developing intercultural sensitivity means in essence to learn
to recognize and deal with, the fundamental difference between cultures in perceiving
the world.
One of many important obstacles on the way to effective intercultural
communication is the problem of ethnocentrism. "Ethnocentrism" is a commonly
used word in circles where ethnicity, inter-ethnic relations, and similar social issues
are of concern. Ethnocentrism is the tendency to believe that one's ethnic or cultural
group is centrally important, and that all other groups are measured in relation to
one's own. The term was coined by American Yale professor, William Graham
Sumner in the early twentieth century. Sumner defined ethnocentrism as the view of
things in which one´s group is the center of everything, and others are scaled and
rated with reference to it. Each group nourishes its own pride and vanity, boasts itself
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superior, exalts its own divinities and looks with contempt on outsiders.
Ethnocentrism can be understood as the disposition to read the rest of the world,
those of different cultural traditions, from inside the conceptual scheme of one's own
ethnocultural group. The ethnocentric attitude assumes that one's own ethnic
worldview is the only one from which other customs, practices, and habits can be
understood and judged. So the notion of ethnocentrism is conceived as a profound
failure to understand other conceptual schemes, and, by extension, practices, habits,
expressions, and articulations of others on their own terms. Standing inside our own
conceptual schemes, we are blinded even to the possibilities of other ways of
thinking, seeing, understanding, and interpreting the world, of being and belonging –
in short, other ways of worldmaking.
Ethnocentrism leads to misunderstanding others. We falsely distort what is
meaningful and functional to other peoples through our own tinted glasses. We see
their ways in terms of our life experience, not their context. We do not understand
that their ways have their own meanings and functions in life, just as our ways have
for us. Ethnocentrism is also evident in international relations, creating conflicts and
inhibiting resolution of conflicts. There are extreme forms of ethnocentrism that pose
serious social problems, of course, such as racism, colonialism, and ethnic cleansing.
These views are generally condemned by the world community, but we regularly see
such cases in the news.
No doubt, we can't eliminate ethnocentrism from our everyday activity and
professional intercultural practice. Major emphasis must be put on close contacts and
exchanges with members of the cultures concerned in multicultural working groups
and during longer stays in those cultures. As a result the translator should know how
to act in cultures according to and/or against the norms, rules, conventions, etc. While
‘learning’ a culture and later on when communicating with its members the translator
should approach the members of this culture with the tools of cultural relativism as a
remedy against ethnocentrism and prejudices. Intercultural competences are abilities
to adeptly navigate complex environments marked by growing diversity of peoples,
cultures and lifestyles, in other words, abilities to perform effectively and
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appropriately when interacting with others who are linguistically and culturally
different from oneself. Nevertheless, given their relevance for social and political life,
the scope of intercultural competences is much wider than formal education. We have
to reach out to a new generation of translators who have unimagined opportunities for
global conversations. All this implies preparing our future generations to become
citizens of a new society where it is possible “to distinguish without discriminating”.
Central to any discussion of ethnocentrism is the importance of both the
assumption of cultural difference and the assumption of cultural similarity.
Overcoming ethnocentrism involves more than “getting used to” cultural differences.
After having been raised in one culture, sudden immersion in a different culture can
trigger a series of complex emotions and reactions. For some, it can come as a shock
that their worldview isn’t universal, but is instead just one of many equally valid
worldviews. For others, fundamental differences among people from different
backgrounds can be difficult to accept. Still others will immediately admire the
“beautiful” and “exotic” characteristics of a foreign culture, and may even
temporarily shun their own background. Regardless of your initial attitude towards
cultural differences, it is important to develop genuine intercultural sensitivity in
order to be an effective intercultural communicator.
Jason Patent gives us brief characteristics of each stage of M.Bennett's
“developmental model” [3]: Stage 1, Denial, is the most basic form of ethnocentrism:
no other groups even exist that are worthy of attention. Defense/Reversal is stage 2.
In Defense, there is open acknowledgment of difference, and along with it a sense of
threat. We defend ourselves against the threat by insisting that “our way” is better.
Denigration is the hallmark of the Defense stage. Reversal, the mirror image of
Defense, occurs when we denigrate our own culture, having become immersed in
another culture which we have decided is superior. Minimization, stage 3, is further
along the developmental path, because not only is cultural difference recognized, but
it is no longer denigrated. What unites all humanity is put at the forefront; cultural
differences are presumed to be less important than what we all share.
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The goal is to move from the ethnocentric stages of denial, defense, and
minimization, to the ethnorelative stages of acceptance, adaptation and integration.
Ethnorelativism assumes the equality and validity of all groups and does not judge
others by the standards of one’s own culture. Fundamental to ethnorelativism is the
assumption that cultures can only be understood relative to one another and that
particular behavior can only be understood within a cultural context”. In the
ethnorelative stages, difference is not any more perceived as a threat but as a
challenge. An attempt is made to develop new categories for understanding rather
than to preserve existing ones.
Ethnorelativism begins with the acceptance of cultural difference. First, this
acceptance begins with accepting that verbal and non-verbal behavior varies across
cultures and that all of these variations deserve respect. Second, this acceptance is
enlarged to the underlying views of the world and values. As we move from
Acceptance into the next stage, Adaptation, the focus shifts to developing the
concrete skills that allow us to genuinely shift from our own default cultural point of
reference to a point of reference based in another culture. Central to adaptation is
empathy, the ability to experience a situation different from that presented by one’s
own cultural background. It is the attempt to understand the other by taking up his or
her perspective. In the final stage, Integration, we cease to have a single primary
cultural framework as a reference point for thought and action. Instead, we are able to
draw equally on whatever frameworks we have become fluent in through our
experiences.
M.Bennett’s model has proven to be a good starting point for the design of
trainings and orientations that deal with developing intercultural sensitivity. It
underlines the importance of difference in intercultural learning, and points out some
of the (non-efficient) strategies of how to deal with difference.
Conclusion. Today scholars in translation studies seem to take a greater
interest in communication and culture than linguistic issues as such: translation is
seen rather as action between cultures than between languages. Up until today,
students studying translation have been taught that as culture is the central issue in
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translating they should be not only bilingual but bicultural. Cultural references
usually pose greater difficulties for translators than mere linguistic problems, since
translators have to overcome cultural barriers, a task at which they have to be more
creators than transcribers. Communication is always culture-specific, that no
perception of and reflection on something can be impartial. Translators/interpreters
perform the function of an intercultural mediator by questioning given aspects in any
culture and trying to break free of their culturally bound position.
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The article focuses on the overview of recent research findings on the essence and
specifics of communicative strategies. The role of communicating strategies in the
process of language learning is analyzed and discussed. Certain theoretical
perspectives of the use of communicative strategies in EFL/ESP are highlighted.
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Introduction. Communicative strategies have been studied extensively

in

recent decades in the works of Bialystok E. (1990, 2006), Brown H.D. (2006),
Canale M. & Swain M. (1980), Cook V. (1993), Ellis R. (2008), Faerch C. & Kasper
G. (1986), Gass S., Selinker L. (2008), Richards J.C. (2009), Russell R. G. &
Loschky L. (1998), Tarone E. (1981), Yule G. & Tarone E. (1990), Zoltan D. (1995)
and others. The concept of communication strategy evolved as a result of the
inadequacy of the old theories to offer a clear conception of what it means to know a
language.

Learners

of

a

second/foreign

language

frequently

encounter

communication rather than linguistic problems caused by the lack of either linguistic
resources or background knowledge. According to Canale M. and Swain M., none of
the theories of communicative competence were adequate for a communicative
approach to language learning because they did not take into consideration the
communicative strategies that language learners employ in order to cope with the
communicative problems arising in the course of communicative interaction [4].
The definition of communication strategies that incorporates all the aspects of
teaching-learning process involved is problematic enough. The nature of
communication strategies is revealed quite clearly by Tarone E. ‘Learners’ attempt to
bridge the gap between their linguistic competence in the target language and that of
the target language interlocutors’ [11: 288]. Cook V. claims that ‘the conscious
employment by verbal or nonverbal mechanisms for communicating an idea when
precise linguistic forms are for some reasons not available to the learner at that point
in communication’ [6: 180]. A commonly accepted definition of communicative
strategies is as follows ‘communication strategies are potentially conscious plans for
solving what to an individual presents itself as a problem in reaching a particular
communicative goal’[7: 36].
In simple words communication strategies are both verbal and non-verbal
decisions FL/SL learners have to make to overcome the problems in understanding
and being understood correctly while speaking a second/foreign language.
Rationale. The researchers have agreed on a list of communication strategies
[2: 24; 11:288], though its completeness is still a matter of debate. To express
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themselves FL/SL learners may turn to paraphrasing, substitution, coining new
words, as well as switching to the first/native language and/or asking for clarification.
Besides, to augment or replace verbal communication non-verbal strategies (the use
of gesture and mime, body language) can be used. It is common knowledge that the
tone of voice used, the posture adopted, and the accompanying hand motions can not
only significantly change the meanings of the uttered words, but also be socially,
religiously or culturally unacceptable. Since body language is an essential part of
communication, it is impossible to exclude it from communication strategy (in
current digital era, even the medium chosen to convey the message can also
be considered a part of nonverbal communication).
Avoidance, which can take multiple forms, has also been identified as an
avoidance communication strategy [3: 12]. When learners of a second/foreign
language lack the necessary vocabulary or some language skills they may try to
partially or completely avoid talking about certain topics. They can search for words
or structures (syntactic or lexical avoidance), e.g. * I lost my road (I got lost); *I want
that you… (I want you to). FL/SL learners can avoid concepts or topic areas (topical
avoidance), e.g.* I travel to work every day (I commute).
Thus, one of the main tasks of the EFL/ESP instructors is to help language
learners improve their communicative abilities. Three components of communication
strategies have been identified: 1) problematicity, meaning that the person recognizes
a communication problem; 2) consciousness, showing that the person is aware of the
problem and is consciously employing a strategy to resolve it; and 3) intentionality,
which implies that the person is able to choose between options for overcoming a
communication problem. However, E. Bialystok and others have pointed out that
communication strategies may be employed by language learners when there has
been no breakdown in communications (no problematicity) and that language
learners typically use the same small set of strategies routinely, rather than
intentionally and consciously choosing to employ a communications strategy [1: 28].
Discussion. Since non-native speakers often find themselves lacking the very
resources needed to communicate their intended goal, it seems natural that language
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teachers should foster strategic competence among students and provide learning
opportunities as to develop communication strategies. Considering that a FL/SL
teacher is convinced of the benefits of communication strategy training, still the
problem of using appropriate materials that assist instructional practices remains an
important issue to deal with.
Communicating successfully refers to sending comprehensible messages to
other speakers. According to Yule G. and Tarone E. (1990) the role and necessity of
teaching communicative strategies are undoubted as considering teaching of
communication strategies in various domains of research, namely language learning
strategies, listening strategies, strategy transfers, second language learning,
procedural vocabulary, cultural differences in language use, learner autonomy and
teaching of communication strategies leads to more effective communication [12].
The notion of communicative strategy encompasses four main language and
communication aspects: grammatical competence traditionally dealing with syntax;
sociolinguistic competence dealing with social appropriateness of communication;
discourse competence dealing with cohesive and coherence in discourse; strategic
competence focusing on pragmatic function of communication. Canale M. and Swain
M. claimed that communicative competence comprised grammatical competence,
sociolinguistic competence, discourse competence and strategic competence.
Strategic competence refers to the individual’s ability to use communication
strategies, e.g., paraphrase, circumlocution, literal translation, lexical approximation,
mime, to get their message across and to compensate for a limited or imperfect
knowledge of rules or the interference of such factors as fatigue, distraction or
inattention [4].
The role of communicative strategies in promoting and developing the learning
process in general and the verbal interaction skills in particular is undeniable. The
recognition of their importance calls for a new teaching approach that enables
language users to use these strategies to the full. Still the most important research
results in the field prove that the following stages should be taken into consideration
to enhance teaching communicative strategies:
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a) identifying students' learning and communicative strategies, b) conducting
training on these strategies, c) helping language learners become more independent
[10].
These can be further subdivided into five stages that aim particularly at
developing students’ awareness of different strategies; developing their knowledge
about strategies; developing students’ skills in using strategies for academic learning;
developing students’ ability to evaluate their own strategic use; developing transfer of
strategies to new tasks.
The idea of raising the learners’ awareness of the nature and communicative
potential of communication strategies by making them aware of the benefits that
communication strategies provide particularly when used appropriately is becoming
more popular in the classroom. Language learners should use all their available
resources to communicate language resources without being afraid of making errors
as the use of an appropriate communication strategy compensates for the lack of
linguistic knowledge on the part of the student. In this respect it is team work the role
of which should be emphasized. It is advisable to encourage interaction and
cooperation between students as they learn from each other and from working
through mistakes.
Activities that can be used in the dual language environment are numerous.
One of them is a variation of one of Weschler’s [13] ideas for an activity. A circle of
up to 10 students receives numbers from 1 to 10. Each even numbered student gets an
English sentence written across the top of a piece of paper given to him/ her. Odd
numbered students receive one of the same English sentences translated into a mother
tongue sentence, also written on the top of a piece of paper. Students are asked to
translate the main idea of the sentence and write their translation below the original
sentence. Afterwards they fold the papers over hiding the original sentence, while
showing the translated version of the sentence. Then they pass their papers in a
clockwise fashion, folding again to cover the sentence a student has read to write his
/her translated sentence. The process repeats itself till a piece of paper has completed
the circle or the teacher decides to stop the activity. Now the students examine what
456

meaning has been lost in the translation of the sentences. This activity helps students
to improve their vocabulary as well as get the proper grammar structure of an English
language.
Bilingual dialogues technique employs pairing students off. One receives a
native language version of a dialogue, the other an English version of the same
dialogue. Then both students attempt to translate the dialogue. Later, the two students
compare the results and act out the English dialogue. This activity is also useful for
exploring the numerous ways to express one and the same meaning.
Role-plays with native language brainstorming involve prepared and practiced
phrases. Students develop strategies for their later discussion with an opposing group,
seeking additional appropriate English vocabulary and sentences for the discussion.
They should consult dictionaries use a list of possible strategies and/or positions that
they may use in later discussion sessions. They also get ready for the discussion
practicing the English expressions the teacher has given them before getting to the
discussion itself. Students benefit from this activity in a number of ways. First, they
improve their ability to formulate a strategy. Second, they work on their dictionary
usage skills with the teacher introducing different levels of appropriate language.
Third, students gain useful vocabulary and phrases within a contextual framework
with examples provided by the teacher and other classmates. Fourth, students gain
needed production practice for improving their speaking in a conversational format.
Last, students are introduced to cultural differences by a follow up discussion.
Despite the research on communicative competences still the ability of
language learners to employ different tactics in achieving effective communication
has not been explored widely enough. Thus thisaspect of communicative strategic
competence and its implications for research and teaching need further study. The
development of sociolinguistics has shifted the attention of research from the nature
of the mechanistic aspect of transmission to the significance of communication in its
social context. The increasing demand for effective communicative competence is
predetermined by the new changes in the global world and the requirements to
language users in the context of intercultural social interaction. An effective
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communication strategy ensures that the right message gets across in the very best
manner, rather than leaving things ad hoc and potentially disastrous.
Conclusion. Communication and communicative competence have been
studied widely from different perspectives in various disciplines: pedagogical studies,
education, linguistics, business, artificial intelligence etc. The radical change in the
understanding of the basic approaches came with the development of sociolinguistics
that deepened the understanding of the link between language and society in general
and language in its social context in particular. The ways to facilitate bringing theory
and practice together by examining teaching approaches and materials as possible
resources are to help language teachers use communication strategies in the
classroom in a proper way. Thus, successful language learning in EFL/ESP is ensured
by a number of interrelated factors, developing grammatical competence,
sociolinguistic competence, discourse competence and strategic competence being of
primary importance.
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У статті проаналізовано питання конструювання ділових ігор як методу
формування
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компетентності
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менеджерів при вивченні іноземної мови, розглянуто поняття «комунікативна
компетентність майбутніх менеджерів», «ділова гра», вивчено особливості
конструювання ділових ігор.
Ключові слова: ділові ігри, комунікативна компетентність, майбутні
менеджери, конструювання, структура.
Постановка проблеми. У галузевих стандартах вищої освіти України
визначено необхідність модернізації навчального процесу та застосування
компетентнісного підходу у професійній освіті. Введення нових стандартів
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загострює актуальність пошуку ефективних засобів реалізації компетентнісного
підходу, що передбачає широке використання у навчальному процесі активних
та інтерактивних форм проведення занять (комп’ютерних симуляцій, ділових і
рольових ігор, розгляд та аналіз конкретних ситуацій).
Аналіз попередніх досліджень. Особливості застосування ділових ігор
обґрунтовані в наукових працях Г. Абрамова, В.

Бабуріна,

М.

Бірштейна,

Н. Борисова, Д. Вульфа, С. Занько, М. Крюкова, Л. Матросова, А. Панфілова,
В. Платова, В. Щедровіцького та інших. Комунікативний підхід до вивчення
іноземної мови висвітлений такими лінгвістами, як Л. Щерба, В. Віноградов,
Б. Головін, Г. Золотова та ін.
Мета статті полягає в аналізі питань конструювання ділових ігор як
методу формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів при
вивчені іноземної мови.
Розглядаючи

ділові

ігри

як

метод

формування

комунікативної

компетентності, ми враховували специфіку економічної діяльності, що
складається з різних комунікацій, оскільки будь-який фахівець має володіти
достатньо високим рівнем комунікативної компетентності в усній та письмовій
мові. Розвиток комунікативної компетентності має розглядатися не просто як
мета, але і як засіб успішності оволодіння будь-якими предметними і між
предметними знаннями й уміннями. У такій ситуації ділові ігри можуть
застосовуватися як ефективний метод формування у студентів комунікативної
компетентності.
На думку фахівців комунікативну компетентність можна розглядати в
єдності мовної, мовленнєвої, соціокультурної, професійно-комунікативної
складових, вона може по праву розглядатися як провідна і стрижнева
компетентність, оскільки саме ця компетентність лежить в основі розвитку всіх
інших компетентностей. Саме тому розвиток комунікативних умінь в усній і
письмовій мові має сприяти формуванню професійно значущих компетенцій.
Без комунікативної компетентності неможливо здійснювати рефлексію, а
значить і ефективне проектування та планування власної діяльності, що
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підтверджують дослідження в галузі рефлексивної теорії та практики (Н. Бібік,
Л. Ващенко, О. Коваленко, О. Овчарук, О. Савченко).
Водночас, саме вміння будувати власне мовну поведінку відповідно до
принципів іншомовної культури, переводить володіння іноземною мовою з
рівня комунікативного вміння на рівень компетентності. Необхідно відзначити,
що принципово важливим для розуміння цілей сучасної освіти є те, що
майбутні менеджери мають володіти достатньо високим рівнем комунікативної
компетентності як в усній так і письмовій формі.
Одним з ефективних методів формування комунікативної компетентності
у майбутніх менеджерів при вивченні іноземної мови є ділові ігри, що
дозволяють

імітувати

сукупність

керованих

і

некерованих

процесів,

забезпечуючи в прискореному масштабі взаємозв’язану послідовність ситуацій
близьких до реальних, що відбуваються в повсякденному житті та професійній
діяльності. Студентам пропонується на основі конкретної ситуації виробляти
управлінські рішення, що враховуються при моделюванні наступних етапів
розвитку. Це створює умови для оцінки ефективності тактики управління
вибраної студентом, сприяє її вдосконаленню і закріпленню практичних
навичок. Включення грив навчальний процес помітно підвищує інтерес до
навчальних

дисциплін,

створює

ситуації,

наповнені

емоційними

переживаннями, стимулює діяльність студентів.
Освітня функція ділових ігор дуже значима, оскільки, на думку
А. Вербицького, «ділова гра дозволяє задати в навчанні предметний і
соціальний контексти майбутньої професійної діяльності і тим самим
змоделювати більш адекватні, в порівнянні з традиційним навчанням, умови
формування особи фахівця» [1, с. 128].
У ділових іграх «навчання учасників відбувається в процесі спільної
діяльності. При цьому кожен вирішує свою окрему задачу відповідно до своєї
ролі і функції. Спілкування в діловій грі – це непросто спілкування в процесі
спільного засвоєння знань, а, насамперед – спілкування, що імітує, відтворює
спілкування людей у процесі реальної діяльності, що вивчається. Ділова гра –
461

це не просто спільне навчання, це навчання спільній діяльності, умінням і
навичкам співпраці» [2, с. 122].
Також ділові ігри є одним з найбільш поширених каналів проникнення
прикладної соціології та культурознавства як культурологічного знання в
комунікативну методику навчання нормам міжкультурного спілкування,
своєрідним способом міждисциплінарного зрощування соціологічного та
культурного знання та іншомовної комунікативної практики.
Нині кількість ділових ігор вимірюється тисячами. Вони розрізняються за
масштабністю
функціональним

імітованих
профілем

об’єктів

(цех,

(управлінські,

фабрика,
ринкові,

або

ціла

виробничі

галузь),
та

ін.),

особливостями структури та проведення. Наразі практика ділових ігор у світі
дуже популярна. особливо активно ділові ігри використовуються в практиці
вищої освіти, багато закладів вищої освіти є новаторами в методиці викладання
дисциплін, використовуючи ділові ігри. Видаються посібники, довідники з
ділових ігор, проводяться регулярні семінари, тренінги тощо. За ініціативою
американського теоретика і розробника численних ігор Ричарда Дюка виходить
міжнародний журнал «Моделювання та ігри» («Simulation and Games») і було
створено міжнародне суспільство ISAGA (International Simulation and Games
Association) - Міжнародна асоціація із імітаційного моделювання та ігор.
Традиційно ділова гра належить до числа методів активного навчання.
Ділові ігри як метод навчання можна застосовувати майже

у

всіх

галузях:

економіка, управління педагогіка, психологія, медицина, історія та ін.
Проведений нами теоретичний аналіз феномену «ділова гра» показав,
передусім, неоднозначність його тлумачення. При цьому таке протиріччя
стосується не стільки суті визначення цього терміну, скільки розгляду ділової
гри з різних дидактичних позицій: і як методу навчання, і як форми організації
навчання.
Ігровий метод навчання є унікальним механізмом акумуляції і передачі
соціального досвіду як практичного – із оволодіння засобами рішення завдань,
так і етичного, пов’язаного з певними правилами і нормами поведінки в різних
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ситуаціях. Сенс феномену ділової гри в узагальненому вигляді зафіксований у
психологічних словниках, наприклад, у словнику з психології А. Петровського і
М. Ярошевского, ділова гра – це «форма відтворення предметного і соціального
змісту професійної діяльності, моделювання систем стосунків, характерних для
цього виду практики» [3, с. 134].
До цього визначення необхідно додати, що, будучи засобом моделювання
різноманітних умов професійної діяльності, аспектів людської активності і
соціальної взаємодії, ділова гра виступає і «методом пошуку нових способів її
(діяльності) виконання», і «методом ефективного навчання, оскільки знімає
протиріччя між абстрактним характером навчальної дисципліни і реальним
характером професійної діяльності» [4, с. 136].
В. Трайнєв, Л. Матросова визначають навчальні ділові ігри як
«спеціально організоване навчання, що інтегрує професійну діяльність вчителя,
спрямовану на формування та відпрацювання його професійних умінь і
навичок». При цьому говорячи про ділові ігри як про метод, що забезпечує
емоційне залучення студентів у навчальний процес. Таким чином, ділові ігри як
метод активного навчання, пройшовши тривалий шлях розвитку, нині займають
усталені позиції в навчальному процесі вищої школи. Цей метод переживає
своє друге народження: гра сприяє підвищенню

ефективності

вищої

економічної освіти, дозволяючи економити тимчасові витрати, кошти для
проведення експерименту, моделювати майбутню самостійну професійну
діяльність, а також розвивати творчий потенціал випускника закладу вищої
освіти.
Ділові ігри забезпечують оволодіння студентами певним набором
предметних і між предметних знань, умінь, уявлень, необхідних для:
-здійснення неперервного особистого розвитку;
-засвоєння певних алгоритмів одержання, переробки знань і механізмів
моніторингу та оцінювання власної діяльності;
-формування комунікативних умінь, пов’язаних з переробкою інформації
і з використанням наявних знань не тільки в навчальній, а й реальній
професійній діяльності.
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Також застосування ділових ігор сприяє формуванню професійної
компетентності майбутніх менеджерів, а саме формуванню усно-мовних,
письмово-мовних,

комунікаційно-дослідних

компетенцій

в

ситуаціях

професійної комунікації, в основі яких лежить комунікативна компетентність.
Дослідники акцентують увагу на необхідності визначення місця гри в
навчальному процесі, відповідно до програми фахової підготовки майбутніх
менеджерів. Є. Хруцький зазначає, що перш ніж відповідати на питання, як
буде проходити гра, потрібно відповісти на запитання, чому ми збираємося
навчити, причому ціль гри повинна бути сформульована настільки чітко, щоб
бути надійним орієнтиром не тільки для конструкторів гри та викладачів, але й
для всіх учасників гри, включаючи самих гравців. Конструювання й подальше
використання ділових ігор «наосліп», без чіткого усвідомлення цільової
спрямованості, призводить до зниження підвального, виховного ефекту,
перетворює гру в розвагу замість навчання.
На необхідності урахування цільового призначення ділових ігор у процесі
конструювання акцентує і А. Вербицький, оскільки, для того, щоб ділова гра
сприймалася студентами як природна форма навчання, необхідне психологічне
обґрунтування здійснюваних дій – виробничих, начальних та ігрових.
«Неможливо зрозуміти цілі використання гри за межами навчально-виховного
процесу в цілому» [4, с. 188]. Водночас учений вважає, що використовувати
такі методи потрібно для досягнення цілей, які не можуть бути реалізованими
більш простими, звичними та надійними методами.
Цілі є структурним компонентом ділової гри. Науковцями вони
трактуються як діалектично протилежні у своїй сутності, водночас учені
вказують на їх багатомірність і можливість використання однієї й тієї самої
гри з різною метою. Подвійний характер гри зумовлює її подвійні цілі та
подвійну поведінку гравців. Цілі ділової гри поділяють на:
-ігрові, дидактичні й виховні;
-ігрові,

психолого-педагогічні,

дослідницькі

студентів);
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(окремо

викладача

і

-мотиваційні та дидактичні;
-рольові (до яких належать функціональні та ігрові) та особисті інтереси
учасників.
При конструюванні ділових ігор передбачається організація спільної
діяльності гравців, що має характер рольової взаємодії, досягнення мети
відбувається шляхом прийняття групових та індивідуальних рішень. Крім того,
необхідно визначити,

для вирішення яких педагогічних завдань ця гра

створюється. Без конкретних психологічних уявлень, певної концепції
навчання, без усвідомлення й обґрунтування мети майбутньої ігрової
діяльності, її доцільності, ділова гра втрачає свій сенс, перетворюється в
розважальну діяльність. Усе це потрібно брати до уваги саме на етапі
конструювання, під час якого обов’язковим є взаємозв’язок мети навчальновиховного процесу та ділової гри: формування особистості комунікативної
компетентності

майбутніх

менеджерів

при

вивчені

іноземної

мови.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наразі досить повно
розроблені технології ділової гри в різних аспектах її використання як засобу
навчання в професійній освіті. Визначені технології ділових ігор , їх структура.
особливості використання та мета навчання. Водночас ми прийшли до
висновку, конструювання ділової гри у форматі компетентнісного підходу
недостатньо досліджено. Динамічність компетентнісного підходу вимагає від
викладача вищої школи не тільки цілеспрямованого використання ділової гри, а
й уміння конструювання ділової гри залежно від змісту навчального матеріалу і
його

спрямованості

на

розвиток

професійно

значущої

комунікативної

компетентності майбутніх менеджерів при вивченні іноземної мови.
Обґрунтовано. що формування комунікативної компетентності майбутніх
менеджерів здійснюється у рамках усебічної підготовки і становлення фахівців
у цілісній системі економічної освіти. Розвиток студентів під час організації та
проведення ділових ігор здійснюється послідовно і поетапно і забезпечується
конструюванням

неперервної

освіти.

Це

сприяє

формуванню

стійкої

професійної компетентності фахівців, яка виступає одночасно як мета,
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результат і критерій продуктивності системи формування професійної
компетентності майбутніх менеджерів.
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PRACTICAL ISSUES OF RESORTING TO PROBLEM-BASED
LEARNING AT EFL CLASSES
The article discusses the main prospects of using problem-based learning in teaching
English as a foreign language. Both the benefits of implementing PBL in language
learning process and the possible difficulties are outlined. The major features of
problems for EFL classes are described and real life examples are presented.
Key words: problem-based learning, English as a foreign language, types of
problems.
Introduction. The notion of problem-based learning (henceforth PBL) is not a
new one, but seems to be essentially evasive when it comes to real life experience of
teachers. The problem is that though numerous educators have heard of it, not so
many of them have come up with the practical suggestions of its implementation into
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the learning process. The main obstacle for introducing PBL into the English
language classroom is very clear indeed: it is the lack of learners’ language
proficiency itself. As a rule, students with low levels of language proficiency find it
difficult to understand the matter of the problem when it is presented in a foreign
language. Moreover, they are overly concerned with their ability to express their
point of view, so that they usually opt for silence.
However, the benefits of implementing PBL in EFL classroom are worth
making an effort. It falls in the line with communicative language teaching. There is
no doubt, that problem solving and teamwork improve such essential skills as critical
thinking, informed decision-making, argumentative strategies, communicative and
cooperative skills, etc.
Rationale. PBL can be defined as a student-centred methodological approach
to education that focuses on the learners’ self-directed cognition processes which are
stimulated by a challenging ill-structured problem, the solution of which often
requires multiple skills and knowledge of more that one field of science [14; 15]. The
core of this approach is an authentic problem, which serves as a stimulus for learners
to get actively involved in the process of its analysis, discussion of the main obstacles
to decision making, arrangement of further research into the problem, sharing of the
obtained information, and proposing the possible solutions.
There seems to be a huge disproportion between the amount of publications
dedicated to PBL abroad and those published in Ukraine. Moreover, popularity of
PBL principles and practices varies considerably across disciplines, being much more
favoured in medical science [8], engineering [7; 10], management [10] and far less
known in studying foreign languages.
Jumariati et al. (2017) present findings on the positive impacts of PBL on
learning argumentative writing in English [5]. Fateme Shir Mohammadi (2017)
compares vocabulary recall and retention results among students who were taught in
a traditional way and with problem-based vocabulary tasks, the latter being proved as
more effective [9].
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Azman and Shin (2012) have found PBL particularly helpful for improving
students’ speaking skills, featuring the peculiarities of its implementation on a small
scale with first year students. These authors are very optimistic about the abilities of
low language proficiency learners to do a PBL course as long as tutors provide more
scaffolding and guidance for language enhancement. They state, “PBL is
educationally sound, but educators and researchers still need to assess students’
perceptions about PBL before implementing it” [1]. However, J. Larson claims that
PBL may not be a very good approach at basic levels of language learning – at least
not in its traditional form [6].
Othman and Shah (2013) prove that a PBL course does not have to sacrifice
the content for the form, making it possible for the students to cover all necessary
topics in a patchy self-directed manner. The students seem quite capable of creating a
comprehensive and coherent picture of the course while simultaneously improving
their language skills [12].
Ng Chin Leong P. illustrates some problems suggested at Business English
classroom, stating that students had to be very creative while doing, for example,
disguised shopping, or collecting additional information. This authenticity fostered
collaborative learning, but was not void of limitations [11].
Boothe D., Vaughn R., Hill J. and Hill H. advocate incorporation of the PBL
model into science, technology, engineering and mathematics education (STEM)
coupled with English language learning [2].
The authors of the collective work “Problem-based learning in teaching
English as a foreign language: theoretical and practical issues” (2017) share their
experience of participating in a MOOC dedicated to PBL and then implementing it in
their EFL courses. They combine two perspectives of being taught through PBL and
teaching according to the principles of PBL. Apart from theoretical issues, the
authors present some examples of the problems to be used and some essential
vocabulary to be taught in order to sustain teamwork [13].
Thus, the existing publications mostly provide comparisons of PBL with other
EFL teaching methods and outline its benefits and the main obstacles to its
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implementation. The real examples of PBL tasks are surprisingly few. Besides, many
examples are presented as decision making tasks which complies with Bloom’s
taxonomy of learning objectives, of course, but can be too well-structured to be called
‘problems’ in the sense of PBL.
The objective of the article is to outline the major reasons for resorting to
PBL while learning foreign languages and kinds of problems that can be used at
English classes.
Discussion. The major reasons for implementing PBL at EFL classes are
grounded on the benefits of learner-based approach, increased cognitive involvement
and collaborative work. Most researchers agree on the following advantages of PBL:
-solution of authentic problem-based tasks improves both cognitive and
metacognitive skills of the learners;
-it creates student-centred educational environment that engages the learner to
participate more eagerly in all the activities;
-the students are much more motivated as they deal with real world problems,
which are interesting for them;
-the novelty of the approach raises the learners enthusiasm as well;
-a challenging problem promotes group work, develops skills to view an issue
critically, argue and propose solution, thus developing communication skills;
-through PBL students learn to take responsibility of their learning process and
its outcomes, and these skills of self-directed learning can be essential for life-long
learning;
-PBL increases student talk-time and reduces teachers’ time, which is very
important for language learning;
-it emphasizes the role of self and peer assessment;
-mundane memorizing is replaced with conceptualization and retention of
grammar and vocabulary units in the context;
-PBL prompts the usage of a variety of knowledge sources and often stimulates
acquiring additional skills, e.g. improved e-literacy;
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-PBL is collaborative, communicative and cooperative as it involves group
work, peer teaching and group presentations;
-non-linear approach to learning falls in the line with the development of
today’s cyberworld.
Finally, as O.-S. Tan points out, at PBL classes students tend to develop a
positive mindset concerning problems, which replaces the usual confronting attitude
to them with inquisitiveness and confident efforts to find the solution [15]. These
features are essential for all specialists.
The PBL curriculum has proven to work well in educational institutions
worldwide and can find its way into Ukrainian classrooms in different formats and
modifications. However, the main obstacles to its implementation are the rigid system
of separate academic disciplines, lack of PBL experience among Ukrainian lecturers,
low English language proficiency of the learners and no database of challenging
educational problems.
Moreover, EFL teachers often face additional constraints. J. Larson points out
the fact that while discussing a problem, students often prefer to communicate in their
native language which is of course, a huge drawback in an EFL classroom. On the
other hand, the students’ inability to fully express themselves in a foreign language
may cause frustration and disappointment [6]. A PBL tutor should be very sensitive
to this fact.
Another important issue is that Ukrainian students are over-reliant on language
teachers due to the general educational traditions in the country. Such activities as
explaining, describing, decoding, guiding etc. have to be actively fostered in the
class, otherwise only a few students with better knowledge of the subject or more
confident ones will do the talking, while the rest will be passive listeners ready to
agree with anything said. Thus, the choice of a challenging problem is essential for
stimulating all students to participate, despite their apprehensions.
How do we choose a problem for an English class? First, one should bare in
mind the primary purpose for using PBL at English classes – to break down language
barriers, to prepare students for real life communication and to suggest higher order
thinking models that will enhance cognitive and metacognitive skills.
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One might wonder whether we do not achieve these goals while dramatizing
and improvising at language classes. Unfortunately, students are often disinterested
when they have to speak on the topics outlined by the instructors. Usually they rely
on the suggested vocabulary and do not speak their mind but choose the option that is
easier to express. Communication in the classroom is frequently not the same as in
real life situations.
Problems at EFL classes should comply with the rules for PBL problems in
general. It is recommended that problems should be ill-structured and call for
multiple perspectives. The problem should be felt with some discomfort and desire to
clarify the situation. Yet, its solution cannot be found quickly, but requires mutual
efforts, additional search. It may have more than one way to develop it. It must
stimulate teamwork, communication and cooperation. The problem must challenge
students’ current knowledge, attitudes and competencies. A good problem for EFL
classroom should be relevant to the lesson objectives, at appropriate language level,
comprehensible and debatable. It would be best to have a real-life issue that is closely
connected with the learners’ professional development or everyday life. By no means,
should the tutor supply examples, accompanied by comprehensive guidelines and
step-by-step solutions [4; 13; 14; 15].
The problems can be presented in different formats (texts, videos, interviews,
images, etc), as well as the students’ answers (a letter to a real addressee, surveys,
videos, presentations, etc). As we can see, such work requires more skills than just
knowledge of English or other languages.
J. Larson has made an insightful remark about the difficulty of finding natural
contexts for pure language problems [6]. As such possibilities are quite limited, a
more realistic approach is to combine language training with teaching of other
subjects, or at least to incorporate knowledge and skills from other disciplines into
language classes.
Here are examples of the problems that were presented to the EFL students in
heterogeneous groups of speakers (at levels B1-C1 according to CEFR) at Vinnytsia
Institute of Trade and Economics of KNUTE.
471

Jan van Eyck’s picture at the text interpretation class. The first class in text
interpretation starts with the discussion of what the text is, how long should it be?
Does one sentence count as a text? (Have you heard of E. Hemingway’s shortest
story?) What about one word? No words? What about dancing, and other forms of
visual art? We come to dichotomy of verbal and non-verbal means of imparting the
meaning.
The students are shown Jan van Eyck’s Portrait of Giovanni Arnolfini and his
Wife (1434). They should describe relationships between the husband and wife
judging by the portrait. Usually students have little to say, dwelling mostly on the
colours and the distance between the spouses. Next, the students are offered to search
for some additional information on the Internet. If the information is not in English,
someone must work as a translator. The students have 15 minutes to do that; an
appointed person marks the time. A strong student leads the discussion. Several or all
students report the details they have found out. One of the students sums them up and
makes up a text about the story of relationships encoded in the picture. Eventually,
students come to understanding that text interpretation is all about finding clues.
Giving diagnosis to a book character. While reading and discussing the book
“Doctor at Large” by R. Gordon students come across a description of a man who
suffers from multiple fears. The students are suggested to diagnose his psychological
state. Eventually, they come to the notion of phobia. Then, they find the names of all
the phobias that the man suffers from. They need to use additional resources, of
course. While doing so, students often come across many interesting, funny and
surprising phobias. They are prompted to conduct a survey among their peers and
present its results at the next lesson. Usually students eagerly do these tasks and even
ask for some technical help in order to present the results statistically and graphically
correct. Thus, additional skills are developed.
Teaching children and learning the history of the language. At the lesson
dedicated to the historical aspects of formation of the English vocabulary, students
are given a letter written by a primary school pupil who has been studying English for
four years. The pupil expresses her resentment to learn English, because the language
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seems absolutely illogical. She has noticed, for example, that some letters are read
absolutely in a different way in various words, such as chair, chemistry and
champagne. ‘Why couldn’t the English people stick to one way?’ asks the girl in the
letter. The students recognise the problem immediately as each of them previously (or
even currently) had or has the same difficulties. Now, they need to find an accurate,
thorough, and clear explanation. After doing the research, the students share the
information. Usually they find different examples and different cases of borrowings.
Finally, they should decide on the most appropriate form of responding to the child’s
letter.
Conclusion. The existing literature and our own findings indicate that PBL can
be successfully used as an alternative strategy for language acquisition at higher
education levels. Cognition-based tasks promote students’ active participation,
effective vocabulary learning, contextualized and more natural communication in a
foreign language. Meanwhile, PLB seems to be especially valuable for scaffolding
the students’ professional success when training sessions combine language learning
with some other professional disciplines. This, however, requires specialists who
have solid knowledge in several spheres or their cooperative work. Thus, the research
and development of PBL courses that integrate EFL learning with other academic
disciplines are the prospective issues to be discussed in further publications.
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Ткачук І.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АКТУАЛЬНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
В УКРАЇНІ В ЕПОХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В поданій статті висвітлені актуальні проблеми підготовки перекладачів
синхронного перекладу в Україні та підкреслена важливість цієї професії в
процесі

євроінтеграції.

Коротко

розглянуто

історію

перекладацької діяльності в Україні та перспективи її розвитку.
475

становлення

Ключові слова: перекладач-синхроніст, євроінтеграція, Європейський Союз,
перекладацька компетенція.
Постановка проблеми. Як свідчить довідникова література, переклад –
відтворення оригіналу усного або письмового повідомлення (у широкому
значенні цього слова) засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту та
форми. Перекладач (у широкому розумінні) – проміжна ланка в комунікації,
необхідність в якій виникає у випадках, коли коди, якими користуються
джерело й адресат не збігаються; у вузькому значенні – людина, яка професійно
займається перекладом [3]. Потреба в послугах професійних перекладачів в
Україні

останнім

часом

стабільно

зростає,

гостро

постає

питання

конкурентоспроможності фахівців цього профілю, прогнозується подальше
збільшення попиту на їх послуги на 20% за рік. Такий підвищений попит з боку
підприємців на дипломованих фахівців-перекладачів показує наскільки зріс в
суспільстві рівень розуміння того, що в перекладі необхідний професіоналізм,
що переклад - це складний процес міжмовного посередництва, що вимагає
солідної професійної підготовки. Проте, не дивлячись на це, ринок послуг
перекладу в нашій країні залишає бажати кращого. Причиною тому є недавнє
зародження українських традицій перекладу, в той час як культура
перекладацького ринку в інших країнах складалася десятиліттями. Це
положення ставить перед університетами України нові завдання з вивчення
досвіду країн, які забезпечують якісну професійну підготовку перекладачів i
саме тому мають сформований, розвинутий, якісний ринок послуг перекладу.
Вивчення такого досвіду зробить величезний внесок у розвиток школи
професійного перекладу в нашій країні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом з’явилось
чимало праць про переклад, у яких автори поєднують питання перекладу з
наукою про мову (І. Р. Гальперін, Т. А. Дейк, О. О. Залєвська, І. О. Зи- мня,
О. О. Леонтьєв, С. Л Рубінштейн), з її найновішими досягненнями
(І. С. Алєксєєва, С. В. Баранова, Л. К. Латишев, В. І. Провоторов,
О. Л. Семенов, В. В. Соколова, Л. В. Цвяк, Л. М. Черноватий). Завдання теорії в
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них органічно взаємодіють з інтересами перекладацької практики, проблемами
підготовки кваліфікованих перекладачів. Актуальною залишається потреба в
підручниках з перекладу англійською мовою українських текстів, існує
недостатність посібників, які сприяли б формуванню професійних умінь та
навичок, розвитку комунікативної компетентності студентів на заняттях з
перекладу.
Мета. Наше дослідження є одним з кроків на шляху до побудови
ефективної методики формування навичок і вмінь перекладачів застосовувати у
своїй професійній діяльності сучасні перекладацькі технології та має за мету
довести актуальність професії перекладача в умовах Євроінтеграційного
процесу.
Виклад основного матеріалу. У сучасному світі переклад відіграє дуже
важливу і поки що незамінну роль. Звичайно, глобалізація міжнародних
відносин, фінансів, бізнесу і революція в комп’ютерному світі й світі
телекомунікацій істотно впливає та змінює мови всіх народів світу.
Курс України на перехід до ринкових відносин та інтеграцію її в
Європейську спільноту, інтеграційні процеси та зростаюча участь України в
гуманітарних та миротворчих місіях ООН, різноманітні програми культурних
та освітніх обмінів, значне розширення ділових контактів, викликали значний
попит на професійних перекладачів. Фахівці з ґрунтовними знаннями іноземної
мови і вмінням нею спілкуватися сьогодні потрібні як ніколи раніше.
Для своєї майбутньої кар’єри в різних сферах професійної діяльності
(економіці, менеджменті, будівництві, комп’ютерній інженерії) фундаментальні
знання іноземної мови студенти можуть отримати лише на перекладацьких
факультетах, де основний навчальний процес сфокусований якраз на вивченні
різних аспектів іноземних мов та на дисциплінах перекладознавчого циклу.
У зв’язку з надзвичайним зростанням міжнародних контактів у всіх
галузях життя у ІІ пол. ХХ ст. спостерігається перекладацький бум і при тому
істотно змінюється й характер праці перекладача та вимоги до її якості, як і до
якості підготовки фахових перекладачів, що, на нашу думку, робить тему
дослідження актуальною.
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Підготовка перекладачів у вищих навчальних закладах в Україні
розпочалася у 1966 році, коли було відкрите перекладацьке відділення на
факультеті

романо-германської

філології

Харківського

державного

університету (тепер Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна),
де готували перекладачів з англійської, французької та німецької мов [5, с. 33].
Проте головним завданням цього відділення, так само як і аналогічного
перекладацького відділення Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка,
відкритого незабаром, був вишкіл вій- ськових перекладачів з російською як
мовою-джерелом. Лише у 1991 році, коли Україна стала незалежною, ситуація
радикально змінилася. По-перше, різко зросла кількість студентів, яких
приймають на перекладацькі відділення вже згаданих університетів, які тепер
готують фахівців для різних галузей господарства. З 1992 року почав
працювати факультет "Референт-перекладач" в одному з перших приватних
вищих

навчальних

закладів

України

–

Харківському

гуманітарному

університеті "Народна українська академія" [5, с. 33]. З 1996 року підготовку
перекладачів здійснює Львівський національний університет [4, с. 263]. Також
перекладачів

вишколюють

у

Київському

лінгвістичному

університеті,

Сумському, Запорізькому, Житомирському та багатьох інших університетах
України. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у вивченні змісту
навчальних програм з підготовки фахівців-перекладачів у різних країнах та змін
у цих програмах.
У ході розширення Європейського Союзу перекладачі мають такий
попит, як ніколи раніше, оскільки ЄС закріплює за державами-членами право
під час усіх офіційних зустрічей висловлюватися письмово та усно своєю
рідною мовою. «Directorate-General for Translation » ( DGT ) Європейської
Комісії – це найбільша перекладацька служба світу. Вона розташована у
Брюсселі та Люксембурзі і завдяки приблизно 560-тьом штатним перекладачам
та 300-тьом – 400-тьом вільним перекладачам забезпечує щоденне порозуміння
серед делегацій 27 держав-членів. Перекладацька служба виконує переклади
для Європейської Комісії на усі офіційні мови ЄС. У 2005 р. обсяг перекладів
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DGT становив 1.324.231 сторінок. У повсякденній роботі Європейська комісія
використовує три робочі мови: англійську, французьку та німецьку. Лише
документи на останньому етапі опрацювання перекладають усіма 23-ма
офіційними мовами. На теперішній час постала особлива потреба у
перекладачах англійської, французької та німецької мов. Це пов’язано з тим, що
у наступні десять років 50 % перекладачів цих трьох робочих мов ідуть на
пенсію, оскільки більшість з них розпочали свою роботу у 1970-их – 80-их
роках [6].
Основи професійних знань та умінь усного перекладача закладаються у
вищому навчальному закладі, а тому дуже важливо отримати там ґрунтовні
знання.
Для максимального розвитку комунікативних здібностей майбутніх
перекладачів

доцільно

навчального

процесу

спробувати
до

реальних

наблизити
умов

комунікативну
робочої

модель

обстановки

в

багатонаціональному середовищі. Одним із прийомів цієї методики є
модельована комунікативна ситуація для створення сприятливих умов
ефективного засвоєння матеріалу. Викладач використовує систему вправ для
навчання усного перекладу з метою формування відповідних фонових знань,
термінологічних еквівалентів з конкретної тематики, здатність виконувати
перекладацькі дії на рівні автоматизмів [1, с. 89].
Хто ж вони ці люди, які переважно повинні залишатись в тіні? Яка їхня
роль у сучасному світі?
Багато дослідників стверджують, що соціальний статус професії
перекладача і сьогодні є недостатньо високим. Часто замовники недооцінюють
роботу перекладача і сам переклад, стверджуючи, що взявши словник, могли б і
самі краще перекласти. Багато перекладачів самі недооцінюють свою працю і
дозволяють собою маніпулювати. Часто беруться за письмові переклади, які
потрібно виконати у дуже стислі терміни, працюють довше, аніж було
погоджено із замовником, а під час перерв на усних перекладах ще виконують
письмові переклади, про які, звичайно, не йшла мова раніше і, які зазвичай не
будуть додатково оплачені. Є і такі перекладачі, які соромляться своєї
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діяльності як перекладача і, представляючись, наголошують, що вони
викладачі, редактори тощо, а переклад, особливо усний, є лише засобом
додаткового заробітку. Тому потрібно працювати над зростанням самооцінки у
перекладачів і змінювати сприйняття нашим суспільством ролі перекладача,
висвітливши труднощі цієї професії і возвеличивши значення перекладу під час
дипломатичних переговорів. Для цього потрібно проаналізувати, що таке
переклад, якими є вимоги до перекладачів, як працювати з перекладачами.
Існує безліч визначень терміна переклад. За Виноградовим В.С.
«Переклад – це особливий, своєрідний і самостійний вид словесного
мистецтва» [2]. За лічені секунди усний перекладач повинен вловити зміст
сказаного і перекодувавши його іншою мовою, висловити мовними засобами і
уже стежити за подальшим потоком мови, щоб вловити наступне речення.
Таким чином, вимоги до перекладачів є дуже високими. Самі знання мов
є цілком не достатніми для такої роботи. Перекладачі повинні досконало
володіти не лише засобами комунікації, а й мати точне відчуття мови та вміння
концентруватись на різних речах водночас. У дослідженні Всесвітньої
організації охорони здоров’я професію перекладачів конференцій визначили
третьою за рівнем стресу після професії пілота реактивного літака та
авіадиспетчера. Перекладачі повинні долати, як фізичні, так і психологічні
навантаження.
Висновки і перспективи подальших досліджень. В Україні не вистачає
теоретичних і методичних розробок у галузі професійної підготовки
синхронних перекладачів, що привело до появи суттєвих недоліків у цій
системі, а саме – недостатнього рівня професійної компетентності вихідного
продукту ВНЗ (виробника), ускладнення процесу їх професійної адаптації на
робочому місці, відсутності у випускників ВНЗ прагнення до професійного
вдосконалення та самоосвіти тощо. Тому нині актуалізується потреба у
переході до компетентнісно-орієнтованого навчання, що спрямоване на
підготовку висококваліфікованих фахівців, які можуть орієнтуватись у
сучасному суспільстві, інформаційному просторі, бути конкурентоздатними та
мобільними на ринку праці.
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CONVERSATIONAL INVOLVEMENT STRATEGIES
IN SPOKEN AND WRITTEN DISCOURSE
The article presents an overview of the conversational involvement concept as a
crucial factor for the success of communication; furthermore, the issue of coherence
and its types is discussed in the article; it also outlines the main involvement
strategies characteristic of spoken and written discourse.
Key words: conversational involvement, coherence, communication, written
discourse, spoken discourse, utterance, involvement strategies, metamessages.
Introduction.

Conversational

involvement

is

crucial

for

linguistic

understanding. Once involved in a conversation, both hearer and speaker must
respond to what transpires by signaling involvement, either directly, i.e. verbally, or
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indirectly through nonverbal signals. Conversational involvement is the result of
conversational inference, the ability to infer what the interaction is about and what
one’s participation in it is expected to be as well as what each utterance means.
Participation in conversation is not merely passive understanding. One cannot truly
understand the meaning of a given utterance without having a broad grasp of
conversational coherence: the ability to see how the utterance fits into the
organizational schema of discourse, as well as not only to decipher what has already
been uttered, but also to foresee how it is likely to develop, at both utterance and
discourse level. [1, p. 295]
Rationale. Conversational involvement in spoken and written discourse as
well as the strategies of its achievement has been in the focus of the modern linguists’
research for quite some time (D.O.Braithwaite, D. Crystal, S.F. Kiesling,
T.M. Motley, Ch.B. Paulston, E.S. Rangel, P.Schrodt, D. Tannen). Nevertheless,
current linguistic research on the issue leave some room for its further investigations.
The aim of this article is to give a comprehensive overview of the existing
views on the issue of conversational involvement as well as to compile the main
strategies of conversational involvement in spoken and written discourse.
Discussion. While considering communication of linguistically homogeneous
interlocutors, there is a tendency to take conversational involvement for granted: it’s
quite natural, that interlocutors cooperate and share interpretive conventions.
Whereas, in cross-cultural interactions, where signaling systems differ, the process of
understanding

becomes

problematic,

which

compromises

conversational

involvement.
Coherence and involvement are both the goal and the result when the discourse
succeeds in creating meaning through familiar patterns. The familiarity of the
strategies makes the discourse and its meaning seem coherent, and allows for the
elaboration of meaning through the play of familiar patterns. [2, p. 73]
According to D. Tannen, two elements of emergent coherence in conversation,
in other words, two elements creating an integrated activity, conversation, out of
individuals’ separate speech are physical alignment and topical cohesion [5, p. 25].
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Physical alignment implies the ways that speakers position their heads and
bodies in relation to each other, including eye gaze. Topical cohesion refers to how
speakers introduce and develop topics in relation to their own and others’ prior and
projected talk [6, p. 26].
The involvement strategies are how speakers shape what they are talking
about: they contribute to the point of the discourse, presenting the subject of
discourse in a way that shapes how the hearer will view it. [6, p. 29] In other words,
both speaker and hearer achieve their communicative goals provided they get
involved.
Involvement strategies can be outlined as working on two levels: sound and
rhythm on the one hand, and meaning through mutual participation in sensemaking
on the other. Sound-and-rhythm-based strategies make the speaker and the hearer
rhythmically involved in the discourse by making them a part one rhythmic
ensemble. Sense patterns create involvement through hearer’s participation in sensemaking: by doing some work of making meaning hearers become “meaningfully”
involved in the discourse. The two types of involvement are necessary for
communication, and they work to create emotional involvement, which arises as the
hearer works to create meaning and facilitates better understanding [3, p. 258].
The involvement strategies, that work primarily on sound include
rhythm;patterns based on repetition of a) phonemes, b) morphemes, c) words, d)
collocations of words, e) longer sequences of discourse;style figures of speech.
The

involvement

strategies

working

primarily

on

meaning

include

indirectness;ellipsis;tropes;dialogue;imagery and detail; narrative. [6, p. 17]
All the mentioned strategies work to communicate meaning and to persuade by
creating involvement. The use of constructed dialogue in conversation exemplifies
the simultaneous operation of sound and sense in language. Rendering meaning by
framing it as the speech of another, speaker creates the rhythm and sound that
suggests speech at the same time he shapes the meaning thus presented.
Conversational analysis of English speakers’ conversations allows to conclude
that interlocutors accomplish conversational inferencing and identify the speech
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activity they are engaged in by means of contextualization cues: aspects of talk such
as intonation, prosody/ loudness, pitch, sequencing, and choice of words, that both
signal and create the context in which communication is taking place [4, p. 69]. It
should be pointed out that speakers of different cultural backgrounds use different
contextualization cues. In other words, they have different habits for contextualizing
their talk: different ways of signalling similar speech activities. In cross-cultural
communication, such cues, therefore, are likely to be misinterpreted or missed
altogether [3, p. 260].
Some scholars characterize spoken discourse as highly context· bound and
written discourse as decontextualized [4]. Thus, a speaker can refer to the context of
immediate surroundings visible to both speaker and hearer who are copresent in time
and place. Secondly, speakers are free to be minimally explicit because if the
hearer(s) are confused, they can ask for clarification on the spot. Finally, speakers
frequently share social background and hence many assumptions about the world,
their mutual or respective histories. and so on.
In contrast, according to the contextualization hypothesis. a writer and reader
are generally separated in time and place, so immediate context is lost. The reader
cannot ask for clarification when confused, so the writer must anticipate all likely
confusion and preclude it by filling in needed background information and as many
as possible of the steps of a logical argument. Furthermore, because the writer and
reader are likely to share minimal social context, the writer can make fewer
assumptions about shared attitudes and beliefs.
Clearly, in such a schema, what is thought of as spoken discourse is
spontaneous face-to-face conversation, and what is thought of as written discourse is
expository prose [6, p. 30]. It should be pointed out, that the idea of a written
discourse – or any discourse – being actually decontextualized is at best an
exaggeration.
D. Tannen suggests that the features described grow out of the respective
genres and their own contexts rather than out of the spoken and written modes per se
[6]. In face-to-face spontaneous conversation such as that which occurs at a dinner
table, the fact of speaking to each other is often more important than the information
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or messages conveyed. Moreover, most of what is said in social settings is relatively
insignificant. But that is not to say that the utterances are not important. On the
contrary: they communicate metamessages – statements about the relationship
between the interlocutors. Far from being unimportant, metamessages are the
necessary basis for any interaction.
A complex technological society has need for much communication, typically
among strangers, in which interpersonal involvement is ostensibly beside the point
and communication is more efficiently carried out if such involvement is
conventionally ignored. When carried over to face-to-face communication, however,
such conventional ignoring of interpersonal involvement may be seen as peculiarly
American or Western. It tends to create misunderstandings when American
businessmen and diplomats try to ignore personal involvement and get right down to
business with their Japanese, Arab, or Greek counterparts, for whom the
establishment of personal relationships must lay the groundwork for any business or
diplomatic dealings [4, p. 70].
Any nonverbal and paralinguistic features reveal the speaker’s attitude toward
the message and establish cohesion, that is, show relationships among ideas, highlight
relative importance, foreground or background certain information, and so on. Just as
in a social setting one cannot not communicate – the act of keeping silent within the
frame of interaction communicates something, one cannot speak without
demonstrating one’s altitude toward the message and the speech activity. In writing,
on the other hand, the nonverbal and paralinguistic channels are not available. Print,
and to a lesser extent handwriting, is a great leveler; it reduces or inflates all
utterances to lines of equivalent evaluative status on a page. Writers try to overcome
this limitation by using such devices as capitalization, underlining, italics,
exclamation points, and the like.
Therefore, in writing, the relationships between ideas, and the writer’s attitude
toward them, must be lexicalized. This can be done in a number of ways, including
(1) explicit statement (for example, the contrast between smiling. smirking, or
chuckling while speaking, as opposed to writing, “In a humorous vein ...” or winking
while speaking as opposed to writing, “I don't mean this literally”); (2) careful choice
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of words with just the right connotations; or (3) complex syntactic constructions and
transitional phrases. Thus a number of linguists have found that in spoken narrative
ideas are strung together with no conjunctions at all or the minimal conjunction and
[6, p. 29]. In contrast, written narrative uses conjunctions such as so, which expresses
the relationship between ideas and subordinate constructions that foreground and
background information as is done paralinguistically in speaking.
Conclusion. We may think of discourse in which meaning and attitudes are
expressed paralinguistically, nonverbally, or indirectly as being typically spoken, that
is, using strategies that are basic to face-to-face conversation and possible only in
spoken discourse. These strategies, furthermore, build on interpersonal involvement,
since in unstated information and relationships between propositions, as well as
deducing evaluation from voice quality and other paralinguistic features, requires the
hearer to share prior communicative experience and background knowledge and to do
some of the work of sense making, all of which create a feeling of involvement. In
contrast, discourse that relies on lexicalization of meaning and relationships between
propositions either is written or uses strategies that are frequently found in written
discourse. [6, p. 31]
Further research of the conversational involvement strategies typical of spoken
and written discourse seem fruitful in pragmatic plane of enriching the existing
taxonomy of the strategies.
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PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR COGNITIVE
NARRATOLOGY POSTULATES IN THE INTERPRETATION ASPECT
The article discusses current practical applications of the main theoretical postulates
of cognitive narratology that aims at the study of the ways to interpret knowledge
formats represented in the literary text adequately. The author provides an overview
of approaches to deal with world models constructed within the textual continuum
effectively with special emphasis put on the research of pragmatic and functional
peculiarities of linguistic means involved in objectivizing alternative worlds from the
cognitive perspective within the framework of the Text World Theory. Primarily, the
approach is believed to enhance exploration of correlations between linguistic, sociocultural and conceptual aspects of real and narrative worlds, based on the results of
interdisciplinary studies.
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Introduction. The new developments in the cognitive science, cognitive
poetics being one of the fast growing fields, lead to the necessity to define the
theoretical framework, it being as urgent as when the approach first emerged and the
methodological grounds were first determined.
Stockwell P. claims that “cognitive poetics deals with the cognitive processes
that limit both literary responses and poetic structures”, and this way it “aims at
providing cognitive theoretical basis for understanding literary texts” [12, p. 7]. In
our view, the method can ensure relevant enough explanation about how different
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meanings are created and how various but relevant interpretations of literary texts are
possible.
In this regard, it is the reader that is in the centre of interpretation. According
to Herman D., the reader is „a sophisticated implied reader, but one that, crucially, is
seen to physically engage with the novel in an actualized way” [9, p. 35]. Given the
definition, it becomes evident that in the case when the text multimodality and the
connections between the text and discourse worlds are addressed, special perspective
is to be applied to interpret the narrative in an adequate way so that to ensure its
appropriate understanding.
The next important step in the interpretation of literary texts was made due to
the development of the Text World Theory (the TWT), the ideas being initially
formulated by Werth P. in 1999. Further changes of the main postulates of the TWT
turned it into an effective discourse model. Currently it is a two-fold approach, that
accounts for and explores those mental spaces that construct all spoken and written
discourse in the deictic terms. The scientist grounded the TWT primarily on the
theoretical assumptions of „mental spaces” and earlier models of „possible worlds“to
propose a number of interlinked textual worlds, which are mapped out in the
consciousness of the individual in accordance with their prior personal perception
experiences and acquired knowledge [13].
At present, most philologists dealing with text worlds assume that a narrative
text contains a number of world models. The first level, called the discourse world,
includes the very real situation of the discourse participants, so their understanding of
the actual world and their personal position within it must be considered in the
interpretation process. Besides, the discourse world contains the author and the
reader. “As such the world is defined as being “split”, for the temporal and spatial
locations of the two participants are distinct [13, p. 35]. Most narrative texts are
examples of this kind of division, as the text world usually contains both worldbuilding elements, which reflect the setting and time of the text and the objects and
characters that are present or in other words inhabit the narrative level, in addition to
function-advancing propositions that determine progression.
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Gavin J. elaborates that Werth P. classified a series of sub-worlds, which
identify extensions of the text world, it being a significant breakthrough in the
interpretation of the narrative. Text extensions may be triggered by the expression of
beliefs or desires, metaphorical imagery, direct speech, flashbacks or flash-forwards.
The scientist offered a new perspective of the sub-worlds, grouping them into two
categories, world-switches that reflect direct changes to the focus of the discourse,
and modal worlds, which may be triggered by modalization [8, p. 131].
The importance of proper understanding and use of the main assumptions of
cognitive narratology is topical due to its effectiveness in interpretation. Recently the
theory has been widely applied to the study of prose fiction in the attempt to explain
how fictional worlds are created and how they develop and change as the narration
progresses. These worlds are always established from a particular perspective, or
range of perspectives, such as from that of a narrator that tells the story, and/or
characters who belong to the story world, it can be argued that adopting such an
approach can lead to further insights into how particular points of view are realized in
the text development.
The approach is fruitful and effective due to addressing different aspects of the
literary text. Still many problems need further study. The aim of the article is to
explain what mechanisms are at work in processing the message of the literary text
properly to reach its adequate comprehension. The aim necessitates discussion of
current approaches to understanding of how language, as well as the context in which
it is produced and consequently received, leads the participants in the discourse to
build mental representations for the situations described. It is mandatory despite for
the reader or interpreter not necessarily being present for the original event, or the
event itself not necessarily happening either in fictional or hypothetical worlds.
Rationale. At present cognitive linguistics regards cognition to be the act or
process of obtaining knowledge, including perceiving, recognizing, reasoning and
judging, that also involve thinking, knowing, remembering, categorizing, and
problem solving in the belief that these processes often occur simultaneously.
Language, in these terms, refers to a system of signs used to communicate all the
variety and amount of information and knowledge.
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According to Dirven R., Fillmore Ch. J., Jackendorff R., Langacker R.
conceptualizations of physical and mental interaction via language can correspond
closely to the commonsense concepts of physical and psychological properties in
mental-model domains [3, 7, 10, 11]. At present the most disputable issues are
connected with the complex interrelations between culture, language and cognition,
as it is still not quite clear how people, who speak different languages, cognize and
verbalize their experiences of the world, though evidently, there are different
linguistic devices that provide effective communication about certain events or
situations in different linguistic contexts.
Modern cognitive scientists, Cienki A., Coulson S., Fauconnier G., Turner M.
among them, believe that domains of knowledge include aspects of different world
models that are encoded in the text, these being, physical, socio-cultural and
psychological worlds primarily that are further subdivided into societal world and
individual or personal world [1, 2, 4, 5]. Thus, it is quite logical to argue that cultural
models contain psychological features and include alongside the physical world two
other components, which are subject to constant modification and change. Both
components are structured by a number of subcomponents that include a variety of
factors and parameters, interrelated and interdependent due to their crucial
importance for representing experiences, knowledge and information adequately. So
that to interpret cultural meanings from the linguistic perspective researchers are to
analyze complex relations between thought, intention, action, and language
performance carefully.
Numerous studies of literary texts prove that the linguistic system functions on
different types of information. Widdowson H. states that “it has correlations in the
system of ‘orienting responses’, parallels between language and other cognitive
domains have to be researched further” [14, p. 12].
In order to understand the connections between language and cognition better
it is necessary to explore the relationships between the conceptual structuring in
language and in other cognitive domains. To enhance the study of the relationships
between language and thought from the linguistic, philosophical and cognitive
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perspectives it is necessary to deal with conceptualization and categorization, both
processes of primary importance for the understanding of the language use and
interpretation of speech.
Conceptualization, commonly believed to be a fundamental human ability, still
requires further study due to its dual character, both linguistic and non-linguistic [6,
10]. Non-linguistic conceptualization reflects peculiarities of cognitive processes and
deals with mental units and structures considered prior to lingual representation. It is
viewed as a clear, helpful and stimulating exploration of the prototype approach that
can be applied to a wide range of problems about language and thought, the most
important one being the nature of verbal representation of knowledge.
Discussion. One of the important considerations of knowledge representation
relates to cultural models regarded as structurally arranged systems of various
knowledge formats. It should be strongly emphasized whatever information,
knowledge, and experiences are reflected in the language, these must be considered
important, being fixed in the language verbally. An effective way to describe
knowledge structures that correspond to the representative cognitive unit, frame,
includes a number of elements and their patterned configurations to represent
information. Another universal cognitive unit is a schema that represents information
about objects and events, viewed as sets of variables that specify particularities of
attributes or objects. A script, viewed as a dynamic schema, in which a series of
conventional actions takes place, is another format to represent knowledge. All these
units are the result of cognitively determined cultural and societal information about
different actions, routines, situations, and events [11].
Werth’s TWT that has been widely extended by Gavin J. is effective as it
combines the concepts of traditional text linguistics and recent cognitive linguistic
theories with respect to metaphor and mental spaces, and considers that both the
writer and the reader are involved actively in both text coding and its consequent
decoding. Werth P. maintained that in its general meaning discourse as well as
narrative “is the conscious and common effort on the part of the maker and the
receiver to make “a world” wherein propositions are extended and embodied, and
finally result in semantic structure” [13, p. 95].
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The second layer of the literary text includes all information necessary for the
formation of narrative context. In this layer, the cognitive poetics approach
emphasizing on a reader-centered analysis makes what is necessary for understanding
the text. In daily conversations, people use deixis widely, which explains our
embodied cognitive system and help others understand our experiences in the
surrounding world. In J. Gavin’s view, the world-building elements include locatives,
spatial adverbs, demonstratives and motion verbs. “Once a participant starts making
our abstract text world which does not correspond with temporal and locative
parameters of the discourse texts, other participants need new structural
conceptualizing in which they get further away from the zero point of time (now) and
place (here). This process is psychologically known as projection” [8, p. 36].
According to Stockwell P., world-building elements are time, place, characters
and objects. As to function, advancing propositions these push the discourse forward
and are represented by text type, predication type, function and speech act [12]. The
TWT proves that in each moment the time border of a text world changes and a new
text world can be determined on behalf of the discourse participants to understand a
certain time domain. In this case, there is a world-switch to the new time domain.
Stockwell P. rightly divides sub-worlds into: 1) deictic sub-world, 2) attitudinal subworld, and 3) epistemic sub-world. The first world includes each flash back and flash
forward in time or place using direct quotations instead of indirect quotations. The
second one includes substituting of wishes, beliefs or aims of the characters in the
form of wish worlds, belief worlds and aim worlds. Relying on the epistemic subworld, the text world theory can obtain dimensions of possibility and probability in
the narrative text [12, p. 140].
Constructs such as frames, idealized cognitive models, and domains have been
focal to various methods of analysis in cognitive linguistics, as each of them helps
characterize the structured encyclopedic knowledge, connected with linguistic
knowledge. The terms all derive from an approach to the language as a system of
communication that reflects the world as constructed by people. Knowledge
representations or frames enable interpreters of stories to apply a top-down as well as
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a bottom-up approach to narrative processing while a frame guides interpretation
until textual cues prompt the modification or abandonment of that frame.
Herman D. discusses and demonstrates a range of approaches to the study of
text worlds, drawing from narratology and cognitive poetics, combining the best of
several worlds, such as the mental space approach that cognitive linguists apply
introspectively and a cognitive variant of possible world theory attuned to larger
fictional texts. Further study of text worlds provides slightly altered ideas on
representational methods, on how conceptual blending theory can account for the
dynamic, incremental construction of story worlds, and on why the specifics of text
world furnishing lead to readers’ emotional involvement [9].
Furthermore, Herman D. explores cognitive approaches to narrative analysis,
outlining strategies for incorporating into the domain of narrative analysis research
that studies the nexus of language, mind, and world, in the ongoing effort to foster the
development of cognitive narratological research. This field is defined in terms of
mind-relevant dimensions of storytelling practices with three key problem domains:
concepts of “role” or character, theories of emotion, and approaches to narrative
perspective or focalization, drawing on numerous studies in text processing, social
psychology, discourse analysis, and cognitive grammar.
Having reviewed current approaches to the study of the literary text it is logical
to conclude that the model of narrative analysis outlines a cognitive stylistic approach
to characterization, focuses on what cognitive research can do for characterization,
and explains the mechanisms that readers use to form interpretations of characters.
The particular issues addressed within the approach are variability in interpretation,
shared interpretations versus individual interpretations, the interaction between and
relative weighting of textual information versus prior knowledge in interpretation, the
role of context in interpreting characters, particular features in the text that can bias
interpretation. It is clear from the variables offered that the theoretical input is drawn
from a number of sciences, social cognition (mostly, schema and attribution theory),
as well as text comprehension, in particular.
Conclusion. Narrative analysis based on the cognitive poetics approach has
paved a new way in the fields of literary criticism and cognitive narratology, as it
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helps discover the mechanisms in which the human mind operates and processes
information received through different channels. In practical terms, the narrative
analysis reinforces understanding of the time of the text in the context of its actual
reading. The method facilitates recognizing the relations between the present time
and the narrative time, classifying event structures, and in general, ensuring readers'
relevant comprehension and processing of the fictional worlds based on the
information present in the text world, helping to connect these worlds to the real and
fictional worlds.
Exploration of translation pitfalls while dealing with set language units, mainly
proverbs, sayings, and phraseological units, proved both the necessity and the
importance of considering theoretical assumptions, worked out in the mental spaces,
possible worlds and text world theories. Therefore, it is logical to state that using a
modified, translation-oriented version of conceptual blending might enhance
identification of the construal shifts, performed by the translators in the target texts in
comparison to the conceptualizations in the source text. Thus, the mechanisms are to
encompass a number of cognitive and communicative actions to ensure adequacy of
general and concrete meanings. Moreover, conceptual blending analyzed within the
text world model is a key cognitive mechanism in structuring conceptual knowledge
and inferential processes involved in transferring meanings to ensure translation
adequacy of source and target texts.
To ensure equivalence of translation in the interpretative aspect the theoretical
framework of cognitive narratology must be supported by further researches in the
fields of text perception and interpretation. Still further research requires a
cooperative venture among the cognitive disciplines to deepen linguistic
interpretation of cognition, verbalization and communication to ensure adequate
understanding of the message encoded in the literary text.
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