
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EASTERN EUROPEAN STUDIES: 
ECONOMICS, EDUCATION AND LAW 

 
Proceedings of the International Scientific Conference 

 
Volume II 

 
The Conference is co-organized by Odesa Institute of Trade and Economics of 

Kyiv National University of Trade and Economics, (Odesa, Ukraine) 
 
 
 
 

Included in ACADEMIA.EDU 

Editors: Prof. Dr. Galina Kurteva, Assoc. Prof. Dr. Viktor Koval 
 
 
 
 

June 7-8, 2018 

Burgas, BULGARIA 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

ii 

UDC 330+340+378 
JEL Classification: E10, I20, K10 

 

 

Recommended for publication by the Scientific Council of Burgas Free University (18.07.2018) 
 

CHAIR OF CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE: 
Petko Chobanov – President of Burgas Free University.  
CO-CHAIR OF CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE: 
Yaroslav Kvach – Doctor of Economics, Professor, Director, Odessa Trade and Economic Institute 
of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine. 
CONFERENCE PROGRAMME COMMITTEE:  
Galina Kurteva – PhD, Professor, Burgas Free University, Bulgaria. 
Atanas Luizov – PhD, Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria.  
Radostina Ivanova – PhD, Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria. 
Slavka Dimitrova-Simeonova – PhD, Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria. 
Pepa Miteva – PhD, Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria. 
Diana Popova – PhD, Associate Professor, Burgas Free University, Bulgaria. 
CONFERENCE SCIENTIFIC COMMITTEE: 
Viktor Koval – Doctor of Economics, Associate Professor, Odesa Institute of Trade and Economics 
of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine. 
Olha Slobodianiuk – Doctor of Economics, Associate Professor, Odessa Institute of Trade and 
Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine. 
Antoaneta Alipieva – Doctor of Philology, Professor, University of Belgrade, Serbia. 
Vassil Kondov – Doctor of Philology, Associate Professor, Taraclia State University, Moldova.  
Olga Stukalenko – Doctor of Science of Law, Odessa I.I. Mechnikov National University, Ukraine. 
Elena Nalbantova – Doctor of Philology, Professor, University of Veliko Turnovo St. Cyril and 
St. Methodius, Bulgaria. 
Júlia Ondrová – PhD, Associate Professor, Matej Bel University, Slovakia. 
 
 

ISBN 978-619-7125-43-6 
Publishing House FLAT Ltd-Burgas, Bulgaria 
 

EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW: 
Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, June 7-8, 2018. Burgas: 
Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018, p. 264. ISBN: 978-619-7125-43-6. 

 

Publisher: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, Bulgaria. 
 

ISBN 978-619-7125-43-6  
 

Authors are responsible for the content and accuracy.  
The proceedings have not been amended or proofread. 

 
 

Published under the terms of  
the Creative Commons CC BY-NC  4.0 License 

© Burgas Free University, 2018 
© Authors, 2018 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

iii 

 
CONTENTS 

 
 

 SECTION 1. STRATEGY AND POLICY OF TRADE AND ECONOMIC 
EAST-EUROPEAN COOPERATION 

 
 

Kirgan A. S. 
The current state of the national stock market conditions is a prerequisite for 
the development of internet commerce ..........................................................................
Kupinets L. E. 
Regulatory requirements in trading Eastern European cooperation: risks and 
opportunities for Ukraine .............................................................................................
Levkivska L. М., Shuliak B. V. 
Concept of social and environmental responsibility in agriculture ...............................
Lytvynenko O. D., Povolotskyі V.O. 
State and perspectives of development of stock real estate in Ukraine ..........................
Melnyk V. A. 
Migration challenges of labor market in globalization conditions ................................
Pereverzieva A.V. 
The role of exports strategy in the activity of the enterprise on the international  
market ..........................................................................................................................
Redkva O.Z., Vivchar O.I. 
Economic security of Ukraine and trade and economic relations with countries 
of Eastern partnership ................................................................................................
Reznik N. P. 
Prospects for the development of the exchange futures market in the agrarian 
sector of the economy Ukraine .....................................................................................
Slobodyanik A. M. 
Prospects for the exchange trade in the agricultural market of Ukraine .......................
Slobodyanyuk О.V., Tolkacheva G.V. 
History of development and finding of financial institutionalization forms of 
insurance activity organization .....................................................................................
 

 
 
 1 
 
 
 4 
 
 8 
 
11 
 
15 
 
 
19 
 
 
22 
 
 
26 
 
29 
 
 
32 

 
 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

iv 

 
 SECTION 2. MODERNIZATION OF THE ECONOMY AND PROSPECTS 
OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE COUNTRY 

 
Kravtsov S. S. 
The intensive growth strategy of travel agents network: peculiarities and 
requirements to develop ................................................................................................
Kvasnitska R.S., Oliinyk A.V. 
Problems and prospects development of the banking system of Ukraine .......................
Lopushinska O.V. 
Theoretical principles of the mechanism of management by enterprise ........................
Maliarchuk O. H. 
Development of entrepreneurship as a prerequisite for the economic growth of 
the country ....................................................................................................................
Markina I. A., Diachkov D. V. 
Technology protection model of enterprise’s information flows ....................................
Mohylova M. M. 
The modernization of rural economy based on innovation-diversification 
reproduction of its resource potential ...........................................................................
Muzhajlo V.D., Karaivan A.V., Shishman M.V. 
Globalization as a new factor of development national financial systems .....................
Ostapenko O. P., Portnov V. M. 
Economical aspects of the efficiency of usage of energy supply systems with 
cogeneration heat pump installations of various power levels ......................................
Pavlov K.V. 
Assessment of socio-economic features of the southern regional market of 
residential real estate of Ukraine ..................................................................................
Poprozman N.V., Korobska A.O. 
Bases of determining the efficiency of use of agricultural land .....................................
Prokopenko K. О. 
Development of public and corporate relations in agriculture ......................................
Prystupa L.A., Soroka L.O. 
Financial risks of insurance companies and management of their for the 
protection of economic security ....................................................................................
Shevchenko I.Yu. 
Comparative analysis of the methodical approaches to evaluation of 
competitiveness of the automotive industry enterprises .................................................
Shumska S.S. 
The competitiveness of the financial sector and the offshore flows of bank capital .......

 
 
36 
 
40 
 
43 
 
 
46 
 
49 
 
 
53 
 
57 
 
 
60 
 
 
63 
 
67 
 
71 
 
 
74 
 
 
77 
 
81 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

v 

Sosnovska O.O. 
Characteristic of the main properties of modern enterprises’ system economic 
security system..............................................................................................................
Sova O.Yu. 
Ways for improving the competitiveness of SME-s sector .............................................
Stolbunenko N.M. 
State support for the development of small and medium-sized enterprises as a 
factor of improving the economy of Ukraine ................................................................
Suhina O.M., Ulyts’kyi O.A., Razovskiy Yu.V., Plakhotnii S.A. 
Financial capital to recovery the health of citizens and ecosystems of the capable 
territorial communities of Ukraine ...............................................................................
Tomilova N. O., Stadnik L.I., Bilyk O. V. 
Information flows in management by business enterprise .............................................
Udova L.O. 
Specifics of small forms of management functioning in agrarian sector of 
Ukrainian economy ......................................................................................................

 
 
85 
 
88 
 
 
91 
 
 
95 
 
99 
 
 
102 

 
 
 

 SECTION 3. ADVANCED RESEARCH RESULTS IN EDUCATION 
AND PEDAGOGY: MODERN SOLUTIONS AND APPROACHES 

 
Lukash Yu.M. 
Professional and communicative competence of future doctors: structure and 
components ...................................................................................................................
Mandrazhy O.A. 
The trigonometric formula for approximate calculation ...............................................
Mishchenko O. A. 
The core and parts of university lecture skills in the national pedagogical 
thought (end of XIX - beginning of XX century) ............................................................
Mushynska N.S. 
Usage of video materials for the formation of self-development competency of 
future economists at English lessons .............................................................................
Panchenko T.V. 
The consequences of corruption in higher education institutions in the process of 
educational Eurointegration .........................................................................................
Polischuk L.P. 
The use of England's experience in preparing future English teachers in higher 
educational institutions of Ukraine ...............................................................................

 
 
105 
 
108 
 
 
111 
 
 
115 
 
 
118 
 
 
121 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

vi 

Pushkar T.M. 
Scientific approaches to the formation of future philology teachers’ readiness for 
interpersonal interaction by means of communicative technologies..............................
Ryabenko M.I. 
Requirements for a modern institution of higher education regarding observance 
of the principles and rules established by law ...............................................................
Samborska N. M. 
Results of monitoring the efficiency of the process of social-communicative 
competence formation of future specialists with specialization in Nursing in the 
process of studing humanitarian disciplines ................................................................
Shevchenko M.V. 
Teaching students of technical specialties oral communication in English using 
authentic videos ............................................................................................................
Soshynska Ya. Yе. 
Book festivals as educational laboratory for students of Media management specialty .......
Stakhova O.O. 
The development of professional self-identity of future teachers ................................
Sverchevska I. A. 
Mathematical models of textual historical tasks in number theory ................................
Serdiuk N.Y., Dubrova S.V., 
Innovations in modern higher education of Ukraine: The Experience Of The 
State Higher Educational Establishment "Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii 
Skovoroda State Pedagogical University" ....................................................................
Zaichko A. S. 
Conceptual principles for preparing future teachers-therapeuts of the initial 
school to use the pedagogical bibliotherapy in professional activities ..........................

 
 
124 
 
 
127 
 
 
 
131 
 
 
134 
 
137 
 
140 
 
144 
 
 
 
148 
 
 
151 

 
 
 
 

 SECTION 4. CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
PHILOLOGY: LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION 

 
Kuprata N. Ya. 
Lingo-cultural factor in teaching of Ukrainian language as the foreign language 
in the comparison with Bulgarian language ................................................................
Kyrpychenko O.E. 
New words in German texts of advertising and announcement .....................................

 
 
154 
 
158 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

vii 

Lenets Ye.I. 
Maniacal - depressive stations (on the material of the drama for three lives M. 
Matios «Sweet Darusia») .............................................................................................
Makarchuk O.G. 
Linguistic discourse on the pages of the party press of the end of the XIX century 
– a lesson for the present ..............................................................................................
Pidhorodetska I. Yu. 
Beauty as a value: gender aspect ..................................................................................
Pogrebniak I.V. 
Models of communication as a theoretical problem ......................................................
Romanyuk I. V. 
Joke as a speech genres is in dialogic speech of the characters in narrative texts 
by I. Nechuy-Levitskiy................................................................................................
Tykhonenko O.V. 
Style features of the official-business style ....................................................................
Voikina N. V. 
Application of project activity as one of facilities of business activity in foreign 
language atmosphere of future specialists in industry of manufacture of food products.......

 
 

 
161 
 
 
164 
 
167 
 
170 
 
 
172 
 
176 
 
 
180 

 
 
 

 
 SECTION 5. FORMATION OF THE LEGAL SYSTEM IN THE 

CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN LEGAL SPACE 
 

Ivanova T.V. 
Legal terms in the administrative court ........................................................................
Кarapetian A. R. 
International normative-legal basis of medical and biological dossiers on people .......
Kushnir D. V. 
Problems of international legal regulation of the activities of online platforms of 
joint participation (participants share economy) ..........................................................
Legin A. V. 
Corruption crimes: Ukrainian national experience and world models..........................
Lyusenko D.O. 
Creation and development of the international criminal court ......................................
Lyutenko Е.K. 
Simplified lawsuit as a novelty of the code of administrative litigation of Ukraine .......

 
184 
 
187 
 
 
190 
 
193 
 
196 
 
199 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

viii 

Manoylenko K.N. 
To the issue of the implementation in the Ukrainian legislation of the European 
standards for the treatment of foreign tourists - victims of crime ................................
Mikichurova O.V. 
Ukraine in international exchange of tax information: legal aspects ............................
Muzychka Y.O. 
Implementation of the state-private partnership in Ukraine ..........................................
Oliynyk O.S. 
Typological features of legal concepts (based on the conceptual sphere of the 
U.S. criminal law) ........................................................................................................
Palchuk P.M. 
Corporate legal nature as a participant of legal relations ............................................
Riabchynska O.P. 
Optimization of the criminal measures system in Ukraine considering the 
criminal legislation of European state associations ......................................................
Shchokina O. O. 
The impact of G 20/OECD principles of corporate governance 2015 on 
regulation of corporate relations in Ukraine ................................................................
Shishimenko I.M. 
Experts in the legal system: for and against ................................................................
Shnayderman M. Yu. 
Indicative cases in administrative proceedings .............................................................
Shyshatska Y.O. 
General principles of study of electronic evidence in criminal process .........................
Stukalenko V.А. 
Topical issues of jurisdiction in cases related to elections of the president of Ukraine .........
Sydorenko V.V. 
Human values in the context of legal regulation of social relations ..............................
Tiutiunnyk H.O. 
Adaptation of the institutional system of Ukraine in the field of ecologically clean 
agriculture to the EU requirement ................................................................................
Veremchuk V.S. 
Revision of judgements based on newly discovered and exceptional circumstances ............
Yaromenok R.O. 
Criminal liability of legal entities in acts of the council of Europe and legislation 
of Ukraine ....................................................................................................................
Yatsyuk A.R. 
Opening information about the case .............................................................................

 
 
202 
 
206 
 
210 
 
 
213 
 
217 
 
 
220 
 
 

224 
 
228 
 
231 
 
234 
 
237 
 
242 
 
 
245 
 
248 
 
 
250 
 
253 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

1 

 
 SECTION 1. STRATEGY AND POLICY OF TRADE AND ECONOMIC 

EAST-EUROPEAN COOPERATION 
 
 

THE CURRENT STATE OF THE NATIONAL STOCK MARKET 
CONDITIONS IS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF 

INTERNET COMMERCE 
 

Kirgan A. S., 
Postgraduate Student, Assistant Professor, 

Department of Exchange Activity,  
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  

Kyiv, Ukraine 
 

СУЧАСНИЙ СТАН КОН’ЮНКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДОВОГО 
РИНКУ - ПЕРЕДУМОВА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

 

Кірган О.С., 
аспірант, асистент кафедри біржової діяльності і торгівлі, 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, 
Київ, Україна. 

 
Основний узагальнюючий показник привабливості того чи іншого 

фондового ринку для реалізації можливостей інтернет-торгівлі цінними 
паперами є його кон’юнктура – стан або баланс попиту та пропозиції, ціни на 
активи, розвинутість мережі фондових бір та брокерських компаній, які 
реалізовують електроні торгові системи. За сприятливої кон’юнктури – 
насамперед зростаючого ринку, інтерес, активність та робочий капітал 
інтернет-трейдерів, їх кількість швидко зростають. 

Важливим компонентом привабливості фондового ринку для інвесторів, 
інтернет-трейдерів є наявність в обігу інвестиційно привабливих емісій акцій, 
облігацій, паїв інвестиційних фондів, деривативів – ф’ючерсів та опціонів, в 
тому числі нових. Показник обсягу залучених інвестицій в економіку України 
через інструменти фондового ринку протягом 2014 року становив 
217,25 млрд. грн.  
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Порівняно з аналогічним періодом 2013 року обсяг залучених інвестицій в 
економіку України через інструменти фондового ринку збільшився на 
76,06 млрд. грн. (табл. 1). Загальний обсяг випусків цінних паперів 
зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  у 
2015 року становив 155,77 млрд.грн., що менше на 49,08 млрд. грн. порівняно з 
відповідним періодом 2014 роком. Загальний обсяг випусків у 2016 року, 
становив 73,23 млрд. грн. 

Таблиця 1 
Обсяг та кількість випусків різних видів базових цінних паперів 

зареєстрованих НКЦПФР за аналізований період 

Період Обсяг випуску цінних 
паперів, млн. грн. 

Кількість зареєстрованих 
випусків, шт. 

2013 141190 263 
2014 217250 419 
2015 155770 313 

 січень-вересень 2016 73230 203 

Джерело: розраховано автором за даними інформаційних довідок щодо розвитку 
фондового ринку України протягом січня-грудня 2014 - 2016 років, НКЦПФР [1] 

 
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах 

торгівлі протягом періоду зафіксовано з державними облігаціями України 
(ОВДП) та облігаціями підприємств. 

За результатами торгів на цінними паперами в 2015 року обсяг укладених 
угод становив 290,1 млрд. грн. Протягом січня-грудня 2015 року порівняно з 
даними аналогічного періоду 2014 року обсяг біржових контрактів з цінними 
паперами на організаторах торгівлі зменшився на 53,08% (на 328,92 млрд. грн.) 
(табл. 2).  

Для українських та закордонних інвесторів ( інтернет-трейдерів) в даний 
час трейдинг уже є самостійною професією, яка вимагає відповідних досвіду, 
знань, коштів, часу та програмного забезпечення. Трейдери, які спроможні 
забезпечувати прибуткову діяльність, торгуючи фінансовим інструментами 
стали окремою групою професіоналів фондового ринку, які обслуговують і 
капітали інвесторів та об’єднуються у спеціальні проп-фірми, які дозволяють 
трейдерам краще реалізувати свій потенціал. 
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Таблиця 2 
Рівень сконцентрованої торгової активності на діючих фондових 

біржах 

Найменування біржі 
Обсяг торгів цінними паперами, 

млн.грн. 2016 в % до 
2014 2014 2015 2016 

Фондова біржа ПЕРСПЕКТИВА 496 103,96 224 455,51 94 474,12 19,3 
Східно-європейська фондова біржа 1265,53 1 413,39 17,53 5,4 
Фондова біржа ІННЕКС 27,32 5,09 1,49 16,8 
Київська міжнародна фондова біржа 9955,61 3 565,31 1 673,32 70,1 
Фондова біржа ПФТС 99910,23 53 621,41 70 020,29 8,4 
УМВБ 257,59 118,67 21,71 3,6 
Українська фондова біржа 463,08 301,98 17,39 28,8 
Українська біржа 8588,00 6 692,43 2 477,20 1,4 
Всього укладено угод 616571,32 290 173,79 168703,05 27,4 

Джерело: розраховано автором за даними інформаційних довідок щодо розвитку 
фондового ринку України протягом січня-грудня 2014 - 2016 років, НКЦПФР [1, 2] 

 
Чинники, які сприяють розвитку інтернет - торгівлі – це електронізація 

біржових торгів при злитті товарних і фондових бірж, що уніфікує та розширює 
доступ трейдера з одного робочого місця, масовість поширення послуги онлайн 
торгівлі, що здешевлює вартість укладання торгових угод, поширення 
спеціальних торгових програм, програм для аналізу та спеціалізованих 
інформаційних сайтів, можливість отримувати додатковий дохід. Фактично 
розвиток інтернет-торгівлі на біржах перетворив «інвестування в цінні папери» 
з «темного ящика» у «цікаву, прибуткову інтелектуальну гру». 

 

Список використаних джерел: 
1. Інформаційні довідки щодо розвитку фондового ринку України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/analytics. 
2. Річний звіт НКЦПФР 2015 рік [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: 

http://www.nssmc.gov.ua/user files/content/58/1473066406.pdf. 
  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/832/2000
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REGULATORY REQUIREMENTS IN TRADING EASTERN 
EUROPEAN COOPERATION: RISKS AND OPPORTUNITIES FOR 

UKRAINE 
 

Kupinets L. E.,  
Doctor of Economics, Professor, 

Head of the Department of Economic and Environmental  
Problems of the Seaside Regions,  

Institute for Market Problems and Economic and Environmental  
Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 

Odessa, Ukraine 
 

РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ 
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ: РИЗИКИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Купінець Л.Є., 
д.е.н, професор, 

завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських регіонів, 
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних  

досліджень НАН України, 
м. Одеса, Україна 

 
Східне  партнерство (СхП)  як вектор Європейської політики сусідства 

орієнтовано  на підтримку регіонального співробітництва, зміцнення політичної 
та економічної інтеграції між ЄС, країнами ЄС та шістьма 
східноєвропейськими країнами-партнерами – Азербайджаном, Вірменією, 
Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Цей формат охоплює як 
двосторонні відносини ЄС з країнами-партнерами, так і багатосторонні, як 
допоміжні до двосторонніх.  

Одним із напрямків багатосторонньої взаємодії та співробітництва з ЄС є 
запровадження зони вільної торгівлі з цими країнами, а також поглиблених і 
всеосяжних зон вільної торгівлі (ПВЗВТ) з трьома партнерами: Грузією, 
Молдовою та Україною, як складовими угоди про асоціацію та передбачає 
вирішення питань щодо національного режиму та доступу товарів на ринки, 
торгових бар’єрів, укладання торгових угод, залучення і захисту   інвестицій, 
тощо. Торговельні відносини між державами в умовах глобалізації є 
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пріоритетними. Частка продовольчих товарів та сільськогосподарської 
сировини у загальному експорті зростає. За даними Державної служби України 
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів після початку 
імплементації країнами ПВЗВТ стратегій щодо європейських стандартів та 
санітарних та фітосанітарних норм зросла кількість структур з країн ПВЗВТ, які 
отримали право експорту сільськогосподарської продукції та харчових 
продуктів до ЄС. Зараз право експорту до ЄС мають 290 українських 
підприємств, з яких 110 – це виробники харчових продуктів – м’яса птиці, 
молока та молочних продуктів, риби, меду, яєць та 180 підприємств-виробників 
нехарчової продукції тваринного походження. Імпортуються переважно 
промислові товари. За даними Євростату у 2016 році обсяг експорту товарів ЄС 
в країни СхП складав 28 млрд євро, а імпорт – 26 млрд євро, тобто зафіксоване 
позитивне сальдо торгівлі. Торговельне сальдо України з ЄС у 2017 році 
залишається негативним. Враховуючи економічну ситуацію в країні та 
орієнтацію експортно-імпортних операцій, оцінку їх динаміки можна 
пов’язувати виключно із динамікою цін на сировину. Найбільш важливим є 
факт збільшення експорту продуктів харчування, але саме у сфері торгівлі 
харчовими продуктами найвищі торговельні бар’єри. Є висока ймовірність 
подальшого розширення торгівлі за умови виконання регуляторних вимог, 
проходження інспекцій та відповідності стандартам і вимогам ЄС [1, с.33-34]. 
Саме створення еквівалентних систем безпечності харчових товарів виступає 
для України складним завданням як за змістом, так і за обсягом, адже 
очікується гармонізація з понад 250 нормативними актами ЄС. Поряд з тим що 
на певні групи харчових товарів знижено ставки увізних мит, встановлено 
безмитні тарифні квоти, діють вхідні ціни, при експорті до ЄС потрібно 
дотримуватися певних вимог (табл.1). 

Узагальнення наведеного дозволило констатувати, що реалізація вимог до 
харчових продуктів, що експортуються до ЄС залежить від екологічного стану 
земель, що впливає на якість сировини, наявності нормативно-правових актів у 
сферах гігієни, санітарних та фітосанітарних вимог, реалізації митних 
процедур. Активізація міжнародної торгівлі не тільки посилює негативний 
вплив на довкілля, але й залежить від нього  Це породжує низку ризиків для 
країни, певну невизначеність у часі створення еквівалентних систем 
безпечності харчових товарів, але й відкриває нові можливості для країни 
(табл.2). 
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Таблиця 1 
Вимоги до харчових продуктів, що експортуються до ЄС 

Перелік вимог до харчових 
продуктів 

Показники Регламентуючий 
документ 

1.Контроль забруднювачів у 
харчових продуктах 

Визначення максимально допустимого 
вмісту забруднювачів – тяжких металів, 
нітратів, тощо 

Регламент ЄС 
1881/2006  

2.Контроль залишків пестицидів у 
продукції рослинного походження 

Максимально допустимий залишковий 
рівень пестицидів, ветеринарних 
препаратів, агрохімікатів, мікотоксинів; 
використання дозволених пестицидів, які 
внесені до бази даних ЄС 

Регламенти ЄС 
396/2005; 
1107/2009 

3.Простежуваність,  відповідність 
та відповідальність у харчовій 
продукції та кормах 

Наявність вичерпної інформації щодо 
виробництва та переміщення продукту 

Регламенти ЄС 
178/2002 
№ 183/2005,  
№ 1831/2003 № 
767/2009 

4.Маркування харчових продуктів Загальні та спеціальні правила маркування 
харчових продуктів 

Регламент ЄС 
№1169/2011 

5.Контроль здоров’я рослин та 
фітосанітарні заходи 

Наявність фітосанітарного сертифікату, 
порядок митних перевірок 

Директива 
2000/29/ЄС 

6.Контроль безпечності харчових 
продуктів нетваринного 
походження 

Загальні правила щодо гігієни 
Вимоги щодо забруднювачів у харчових 
продуктах та матеріалів, які контактують з 
ними 
Спеціальні положення стосовно генетично 
модифікованих продуктів харчування й 
нових видів харчових продуктів  

Регламенти ЄС 
№852/2004; 
№1935/2004 
 
Регламент ЄС 
№ 1829/20033 

7.Маркетингові стандарти для 
продукції рослинного походження 

Маркетингові стандарти для продукції, 
призначеної для продажу у свіжому вигляді 

Рішення 
№543/2011 

8. Контроль безпечності харчових 
продуктів тваринного походження  

Загальні гігієнічні вимоги щодо харчових 
продуктів та спеціальні гігієнічні вимоги для 
харчових продуктів тваринного походження.  
Загальні вимоги щодо предметів та 
матеріалів, що контактують із харчовими 
продуктами 

Регламенти ЄC 
№852/2004 та 
853/2004 
 
Регламент ЄС № 
1935/2004 

9. Контроль за залишками 
ветеринарних медичних 
препаратів 

Вимоги та процедури щодо встановлення 
меж залишків фармакологічно активних 
речовин у харчових продуктах тваринного 
походження  
Максимальні межі залишків 
фармакологічно активних речовин 

Регламенти ЄС 
№470/2009; 
№ 37/2010 

10.Додаткові вимоги ЄС Наявність сертифікату відповідності 
певним міжнародним стандартам з 
безпечності харчових продуктів, які не є 
обов’язковими для ввезення на територію 
ЄС, але можуть бути необхідною умовою 
для реалізації продукції в ЄС (більшість 
торгових мереж Європи працює зі 
стандартом GlobalGAP) 

ISO 22000, 
FSSC 22000, 
BRC,  
IFS 
GlobalGAP, 
GAPs. 

11.Отримання преференційного 
доступу на ринок ЄС у рамках 
ПВЗВТ 

Підтвердження походження товару з 
України 

Отримання 
сертифікату 
EUR.1 

Джерело: складено за матеріалами регламентів ЄС 
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Таблиця 2 
Активізація торгівлі харчовими продуктами (ХП) в межах СхП: 
найважливіші ризики, наслідки та можливості для України 

Ризики Наслідки Можливості 
В сфері екології:  
-транскордонне перенесення 
забруднюючих речовин, які 
погіршують екологічну 
ситуацію; 
-погіршення якості земель; 
-пріоритет економічних задач 
перед екологічними; 
-неефективність норм 
охорони довкілля, 
мотиваційних механізмів 
екологізації виробництва, 
збереження, транспортування 
продукції та заборонно-
штрафних заходів; 
-дефіцит коштів на охорону 
довкілля 
В сфері економіки:  
- невідповідність вимогам ЄС 
національної системи 
державного контролю та 
нагляду за безпечністю 
певних ХП, особливо 
тваринного походження; 
-відсутність екологічних 
сертифікатів на продукцію; 
-посилення екологічного 
протекціонізму; 
-слабка ресурсна 
спроможність підприємств до 
екологізації та впровадження 
систем забезпечення безпеки 
та якості продукції; 
-припинення експорту через 
невідповідність харчового 
законодавства України 

Позитивні та умовно 
позитивні:  
Стале екологічне управління 
Екологізація галузевих 
політик 
Адаптація до змін клімату 
Запровадження європейської 
системи держконтролю 
безпечності та якості ХП «від 
поля до столу» 
Реальне підвищення захисту 
інтересів споживачів 
Прозорість умов для бізнесу 
Гармонізації законодавства до 
норм ЄС 
Збільшення експорту на тлі 
зростання імпорту 
Негативні:  
Радикальна зміна 
українського законодавства 
Посилення конкуренції на 
внутрішньому ринку, за 
рахунок зниження ввізних 
мит на с-г продукцію 
Жорстке квотування товарів, 
що є ключовими позиціями 
українського експорту.  
Збереження в ЄС системи 
дотацій аграрного сектору, 
що робить експорт 
української продукції в ЄС не 
конкурентоздатним. Об'єм 
бюджетної підтримки 
сільського господарства в ЄС 
складає 45% від вартості 
валової продукції галузі, а в 
Україні — лише 6%. 

Запровадження еквівалентної 
європейській системи якості і 
безпечності харчової 
продукції 
Вихід на нові ринки збуту ЄС 
Підвищення міжнародної 
конкурентоздатності за 
рахунок використання 
екологічно чистих технологій 
та екологічних властивостей 
продукції 
Екологічна спрямованість 
економіки країни 
Збільшення експорту 
продукції з доданою вартістю 
Доступ до фінансової 
підтримки ЄС для малих та 
середніх підприємств України 
Доступ підприємств до єдиної 
інформаційної мережи, 
допомога у залученні 
інвестицій та нових 
технологій для підвищення 
конкурентоспроможності 
українських компаній 
Можливість захисту 
внутрішнього ринку по 
найуразливіших товарних 
позиціях, таким як свинина, 
цукор, певні молочні 
продукти. 
Можливість додаткових 
інвестицій збоку ЄС 

 
Вихід на нові ринки вимагатиме інвестиційних вкладень у екологічно чисті 

технології, ребрединг та маркетинг.  
 

Список використаних джерел: 
1. Україна в координатах Східного Партнерства 2017-2020. Експертна 

оцінка Спільного робочого документу «Східне Партнерство – 20 очікуваних 
досягнень до 2020 р.:» / 2017. – 88с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Report_Ukrainian.pdf 
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

В АГРОБІЗНЕСІ 
 

Левківська Л. M.,  
к.е.н., доцент, доцент кафедри інноваційного 
підприємництва та інвестиційної діяльності 

Шуляк Б. В.,  
аспірант, 

Житомирський національний агроекологічний університет, 
м. Житомир, Україна 

 
В умовах погіршення екологічної ситуації, зниження якості життя 

сільського населення, поступового занепаду сільських територій все більшої 
актуальності набуває питання екологічної та соціальної відповідальності в 
агробізнесі. Однак, серед українських підприємств не набули широкого 
розповсюдження загальноприйняті світові екологічні ініціативи у сфері 
корпоративної соціальної відповідальності, а саме такі як участь у Глобальному 
договорі ООН, сертифікація за екологічними стандартами серії ISO, 
впровадження «Зеленого офісу» та інших відомих практик у сфері соціальної 
відповідальності. За даними досліджень, в Україні питанням соціальної 
відповідальності приділяють увагу трохи більше 50 % підприємств, з них 48 % 
– здійснюють раціональне використання природних ресурсів і турбуються про 
екологію [1]. 

З метою виявлення напрямів розвитку соціальної та екологічної 
відповідальності аграрного бізнесу, а також впливу цього процесу на розвиток 
сільських територій було проведено соціологічне опитування сільських голів і 
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керівників сільськогосподарських підприємств окремих районів Житомирської 
області. В результаті дослідження було виявлено, що саме респонденти 
розуміють під терміном «соціальна відповідальність бізнесу (СВБ)». Сільські 
голови переважно відносять до СВБ впровадження соціальних програм 
поліпшення умов життя громади (67 %), дотримання законодавства (37 %), 
участь в регіональних програмах розвитку сільських територій і 
відповідальність за громаду, на території якої здійснюється господарська 
діяльність підприємств (по 26 % респондентів), а також благодійну допомогу 
соціально незахищеним верствам населення (фінансова та матеріальна 
допомога тощо) (24 %). 

Що стосується опитування керівників аграрних підприємств, то вони 
переважно відносять до СВБ застосування в політиці бізнесу принципів 
етичного та відповідального ставлення до споживачів і партнерів (67 %), 
впровадження соціальних програм поліпшення умов життя громади (47 %), 
раціональне використання ресурсів (водних, земельних, лісових ресурсів) та 
турбота про екологію (27 %). Такі респонденти меншою мірою вважають, що 
соціальна відповідальність – це благодійна допомога соціально незахищеним 
верствам населення (фінансова та матеріальна допомога тощо) (лише 10 % 
респондентів). Таким чином, отримані дані не співпадають з існуючою думкою 
про те, що соціальна відповідальність бізнесу асоціюється в суспільстві 
насамперед з доброчинністю. Зміщення акцентів у бік внутрішніх соціальних 
програм аграрних підприємств, а також заходів, спрямованих на споживачів і 
партнерів, можна віднести до специфіки розвитку КСВ в Україні. Але разом з 
тим, можна зробити висновок, про те, що в Житомирській області серед 
аграрних підприємств поширене уявлення про важливе значення участі 
агробізнесу в соціально-економічному та екологічному розвитку сільських 
територій. 

На питання «Які заходи здійснюються на Вашій території з метою 
зменшення впливу на навколишнє середовище?» 48 % сільських голів 
зазначили, що жодних заходів не здійснюється, понад 30 % повідомили, що 
підприємства іноді займаються посадкою лісу, здійснюють заходи щодо 
захисту водних ресурсів і впроваджують енергозберігаючі технологій і лише 7 
% застосовують заходи із зменшення викидів у навколишнє середовище. Разом 
з тим понад 7 % опитаних взагалі не обізнані в тому, які заходи здійснюють 
агробізнесові структури щодо зменшення впливу на навколишнє середовище. 
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Водночас, усі керівники аграрних підприємств зазначили, що вони 
здійснюють різні заходи для зменшення впливу на навколишнє середовище. 
Найбільше уваги вони приділяють заходам захисту природних ресурсів (73,3 %) 
і впровадженню енергозберігаючих технологій (30 %), а впровадження програм 
використання та утилізації відходів і застосування заходів із зменшення викидів 
у навколишнє середовище не є популярними заходами для підприємств. Для 
формування екологічної безпеки сільської громади, як вважають опитані, 
необхідно, перш за все, гарантувати збереження родючості ґрунтів (74,1 %), 
збереження і примноження лісового фонду (61,1 %) та вирішення проблеми 
утилізації твердих побутових відходів (61 %). Хвилюють сільських мешканців 
також вирішення проблем забезпечення якісною питною водою (46,3 %) і 
розвиток альтернативних джерел енергії (24,1 %). Найменш важливим 
напрямком у цьому відношенні визнано проведення протирадіаційних заходів 
(11,1 %). Слід зазначити, що більшість досліджених аграрних підприємств не 
мають чіткої стратегії щодо реалізації соціальної та екологічної відповідальності 
або програми, а також запланованого конкретного бюджету для реалізацію 
соціально-відповідальних заходів, зокрема відносно вирішення екологічних 
проблем. Понад 70 % аграрних підприємств здійснюють соціально-
відповідальні заходи лише за потребою, а 11 % сільських голів відповіли, що у 
них взагалі відсутній діалог між ними і місцевим аграрним бізнесом. 

Як свідчать дослідження, головними факторами, що сприятимуть розвитку 
КСВ, у тому числі і екологічної відповідальності зокрема, можуть стати 
зниження податкового тиску, зміни у законодавстві, зміни у суспільній 
свідомості та власні напрацювання і отриманий позитивний ефект. У даному 
випадку відповіді респондентів сільських (селищних) голів і керівників 
аграрних підприємств повною мірою співпали. Подальший розвиток 
екологічної відповідальності аграрного бізнесу можливий також через 
організацію екологічного підприємництва в сфері сільського господарства, 
запровадження екологічних обмежень ведення такого бізнесу, перехід до 
використання безвідходних і маловідходних технологій, підвищення рівня 
екологічної свідомості та культури, впровадження загально-державних і 
регіональних екологічних проектів тощо. 

Список використаних джерел: 
1. Зінченко А. Г. Соціальна відповідальність в Україні: Погляди різних 

стейкхолдерів. Регіональний аспект. / А. Г. Зінченко, М. А. Саприкіна. – К., 
2008. – 60 с.  
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Сьогодні головну роль в розвитку логістичної нерухомості відіграє 
складський комплекс. Він займає важливе місце в роботі сучасної 
дистриб'юторської мережі. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 
логістичний ринок збільшується, за рахунок торгівлі, і виникає потреба в 
складський приміщень, тому що логістична нерухомість найперспективніша із 
всіх секторів вітчизняної нерухомості, це обумовлено наступними критеріями: 

– Україна має вигідне географічне розташування; 
– активний розвиток бізнесу та торгівлі, незначна кількість якісних 

складських приміщень; 
– висока рентабельність складської нерухомості – до 18-20 % на рік; 
– невисокі затрати на будівництво у порівнянні з іншими об’єктами 

нерухомості. 
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Висвітленню проблеми складської нерухомості присвячена велика 
кількість праць вчених і фахівців у цей сфері. Науковці, які досліджували дану 
тему: С. В. Крикавський, А. М. Сумець, Ю. В. Понаморьов, Л. І. Голоцван., 
Д. М. Михайлов, Н. І. Чухрай та інші [1]. 

В цілому логістичний ринок України має ряд особливостей, що 
обумовлено різними факторами. Сьогодні ринок складської нерухомості 
розділяється на склад та комплекс логістичних послуг.  

На розвиток логістики в Україні впливають ряд факторів, таких як 
законодавство, бюрократія, людський потенціал, політична та ринкова ситуація. 
За рахунок цих факторів на цьому сегменті існують такі ризики: правові, 
технічні, кон’юнктурні, управлінські, концептуальні, якими потрібно управляти 
та мінімізувати їх. На ринку нерухомості України спостерігається ситуація, де 
кількість житлових і торгово-офісних об’єктів постійно збільшується, а 
складських приміщень залишається майже незмінним. 

Однак, враховуючи головні критерії, фактори розвитку та ризики, ситуація 
на ринку складської нерухомості поліпшується. Ще не так давно, в 2008-2010 
роках вводилося в експлуатацію складської нерухомості, як правило, 100 000 - 
135 000 квадратних метрів в рік. У 2107 році нова площа складських об’єктів 
склала всього близько 145 000 квадратних метрів. Вакантність склала 5,2 %, що 
на 3,2 % менше ніж у 2016 році. Орендні ставки протягом року коливалися в 
діапазоні 2,8 - 4 долари (за курсом близько 75-107 грн) за квадратний метр, за 
якісні приміщення, без урахування операційних витрат і ПДВ [2] (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні показники розвитку складської нерухомості в Україні 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Загальний об’єм (кв. м) 1 440 000 1 575 990 1 715 990 1 791 490 1 816 790 1 828 790 

Нова пропозиція (кв. м) 108 000 135 500 136 840 75 500 25 300 12 000 

Здані в оренду (кв. м) 236 000 311 380 199 480 165 800 116 190 145 060 

Чисте поглинання  
(кв. м)  217 000 85 900 21000 31 700 68 940 

Вакантність (%) 6,8 % 3,2 % 6,1 % 8,9 % 8,4 % 5,2 % 

Орендна ставка ($ / 
кв. м/місяць без ПДВ) $ 5-7 $ 5-7 $ 3-5 $ 2,5-5 $ 2-4 

$ 2,8-4 
UAH 

75 -107 
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Розглянемо логістичний ринок найближчого сусіда – Польша. Там 
спостерігається великий сплеск і бум логістики, загальний обсяг ринку 
складської нерухомості в 2017 році склав близько 12 мільйонів квадратних 
метрів. Девелопери дозволили будівництво 980 000 квадратних метрів класу А. 
Якщо порівняти з нашою ситуацією, у нас обсяг всього 12 000 квадратних 
метрів. Орендоване протягом цього року 2,5 мільйона квадратних метрів, в той 
час як у нас 145 000 квадратних метрів. 

Розглянемо, які на даний час поточні тенденції на ринку: 
– великі орендарі залишаються заручниками площ. За останні кілька років 

ситуація практично не змінюється. Знайти на ринку великий лот площею 
більше 20 000 квадратних метрів в одній локації практично неможливо. Тобто 
великим компаніям нікуди переміщатися, тому досить складно брати участь у 
переговорах щодо орендної ставки; 

– стратегія подальшого розвитку – оптимізація, виходячи з європейського 
досвіду перехід рітейлу в логістику та e-commers. У свою чергу така ситуація 
змусить компанії розширювати склади. В даний час в Європі запускаються 
дуже великі логістичні центри близько 100 000 квадратних метрів, вони швидко 
будуються і мають великий попит; 

– орендні ставки розгорнулися в бік збільшення під тиском зниження 
вакантності;  

– анонсування орендодавцями збільшення орендних ставок в 2019 році. У 
орендодавців є фінансові зобов'язання, виплати по кредитах і т.д. або вони 
просто намагаються поліпшити свої позиції тому, з урахуванням зниження 
вакантності і попиту на їх об'єкти, вони будуть оптимізувати свої ставки; 

– орендні ставки в національній валюті, з прив'язкою до індексу інфляції, 
рідше до долара. Ситуація на ринку нестабільна, можливе зростання орендних 
ставок, і орендодавці не хочуть, щоб їх ставка була нижчою, ніж існуюча 
ринкова; 

– вартість будівництва залишається високою, проблеми – фінансування, 
інвестиційні ризики, корупційний фактор. Окупність більше 12 років. Цей 
напрямок має труднощі через проблеми в фінансуванні і інвестиційних ризиків. 
Західні компанії вважають за краще побудувати склади для іноземних 
девелоперів в Польщі, в Німеччині, але не в Україні через корупційних 
чинників та проблем з дозвільною документацією; 
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– тренд придбання залишається сильним, вартість покупки – нижче нового 
будівництва. Компанії, які думають про завтрашній день, розуміють, що 
інвестиції в логістику на покупку власного складу завжди виправдані.  

Прогнози стосовно логістичного ринку будуть наступні: 
– позитивний момент в прогнозі – активний попит в сегменті. Тобто 

логістичні компанії активно розвиваються, і розглядають для ведення бізнесу 
нові складські майданчики; 

– зменшення вакантності. Складів дійсно недостатньо, і компанії змушені 
будуть шукати нові рішення, можливо, це буде будівництво; 

– конкурентна боротьба серед орендарів за кращі об'єкти; 
– придбання об'єктів складської нерухомості для ведення власного бізнесу. 
Одним з найперспективніших сегментів ринку комерційної нерухомості є 

складська нерухомість. Специфіка складського сегмента полягає в тому, що 
його розвиток тісно пов’язаний з розвитком сфери торгівлі, ринку логістики та 
дистрибуції. Нині саме ринок складської нерухомості повинен розвиватися 
найдинамічніше, це обумовлено тим, що попит перевищує пропозицію. 

 
Список використаних джерел: 

1. Про ринок логістичних послуг: [Електронний ресурс] / М.А. Білоус. 
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2. Перспективи розвитку логістичного ринку в Україні: [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: https://trademaster.ua. 
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Переміщення мас людей з однієї країни в іншу відбувалося завжди. Серед 

причин міграції вирізняють неекономічні та економічні. До перших включають 
політико - правові, релігійні, етнічні. Серед економічних виділяється:  наявність 
країн із різним рівнем соціально-економічного розвитку, що викликає рух 
робочої сили з бідних країн до країн з високим рівнем життя та структурну 
перебудову економіки, яка супроводжується зростанням потреб у працівниках 
високої кваліфікації. Аналіз процесів поточної міграції дозволяє стверджувати, 
що посилення міграційного руху відбувається, переважно, під впливом 
економічних факторів. Визначаючи причини світової міграції слід розрізняти 
необхідні та достатні умови її здійснення. Економічні чинники створюють 
необхідні умови, однак самі по собі вони не можуть вважатися достатніми 
умовами трудової міграції. Це означає, що при наявності економічних 
чинників, міграція може й не відбутися доти, доки певна подія в особистому 
житті не прискорить її та не стане поштовхом до руху. Для розвинених країн  
притік іноземної робочої сили  є забезпечення працівниками ряду галузей, без 
яких неможливе нормальне функціонування економіки, але  існує небажання 
місцевого населення виконувати пропоновану роботу на умовах роботодавців. 
Ще один аспект  проблем міграції пов'язаний з питаннями старіння населення. 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

16 

За останні три десятиліття населення планети у віці 60 років і старше 
подвоїлася, до 2050 року його частка збільшиться ще вдвічі. Політика покриття 
дефіциту робочої сили мігрантами на сьогоднішній день призвела до того, що в 
основних країнах імміграції прийшлі жителі складають 5-20% населення і 10-
25% його економічно активної частини. Економічна політика Європейського 
Союзу заснована на гіпотезі про сприятливий вплив мігрантів на економіку 
приймаючої країни, якщо основу іммігрантів становить некваліфікована робоча 
сила. Таким чином, стимулюється залучення  мігрантів низько кваліфікованих 
спеціальностей та збереження середнього і висококваліфікованого ринку праці 
за корінним населенням. Така позиція пояснює, чому залучення низько 
кваліфікованих працівників з країн Близького Сходу і Африки є більш 
привабливим для країн ЄС, ніж залучення  робочої сили з України,  в якій 
частка потенційних висококваліфікованих мігрантів  перевищує частку низько 
кваліфікованих працівників.  

Міграція має двоякий вплив на економічні процеси в приймаючих країнах.  
Оздоровлення і прискорення економіки за рахунок мігрантів залежить від того, 
наскільки успішно залучені  трудові ресурси інтегруються в суспільство і здатні 
відмовитися від державного фінансування. Необхідність шкільного навчання, 
медичного обслуговування та соціального забезпечення малозабезпечених 
сімей іммігрантів створює сильний тиск на сферу соціальних послуг, якщо такі 
виплати не компенсуються у вигляді податків. Сучасні тенденції свідчать, що в 
більшості країн   мігранти виплачують у вигляді податків і соціальних внесків 
суми більші, ніж отримують у вигляді пільг. Заробітна плата мігрантів  менше 
зарплат місцевих працівників, отже, рівень відрахувань до бюджету також 
менший в порівнянні з місцевим населенням. Широке залучення мігрантів в ті 
чи інші галузі може знижувати показники продуктивності праці та в деяких 
випадках  уповільнювати модернізацію виробництва. Проте використання 
дешевої праці іноземців лежить в основі функціонування цілого ряду галузей 
економіки розвинених країн. Наприклад, в Бельгії іммігранти складають 
половину всіх працівників гірничодобувної галузі, в Швейцарії - 40% 
будівельних робітників, в США - 70% зайнятих в аграрному секторі.  

Україна на сучасному етапі свого розвитку є значним експортером робочої 
сили. На даний час відсутні достовірні статистичні дані щодо чисельності 
українців- трудових мігрантів. За різними оцінками чисельність їх складає 
близько 6 млн. осіб. Основною  причиною  трудової міграції українців є, 
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насамперед, різка відмінність заробітної плати  у приймаючих країнах. 
Додатковими стимулами  трудової міграції  стали нестабільне економічне 
становище, різке погіршення рівня добробуту та  невдоволення економічним 
становищем; незабезпечення Україною умов для реалізації можливостей своїх 
громадян, високий рівень корупції та політична нестабільність, викликана, 
насамперед, військовою агресією Росії. Це спровокувало велику кількість 
внутрішньо переміщених осіб та неможливість забезпечити їх роботою та 
відповідною заробітною платою. Слід також зважити, що внаслідок різкого 
зниження народжуваності та посилення  міграційних процесів кількість 
населення України суттєво зменшується.  Якщо така тенденція буде 
зберігатися, то, за оцінками експертів, до 2050 р. населення зменшиться до 35 
млн осіб [1, c. 14].Отримання безвізового режиму суттєво спонукало українців 
до пошуків роботи за межами країни. Країни Європейського Союзу є основним 
напрямком імміграції через можливість отримати  вищу заробітну плату на 
нових робочих місцях у приймаючих країнах, і як наслідок – можливість 
досягти більш високого рівня добробуту. Процес міграції населення з України 
пояснюється великою різницею в умовах життя та рівнях заробітної плати в 
Україні та країнах Заходу; відсутністю перспектив професійного зростання для 
багатьох здібних людей; недостатнім рівнем  безпеки громадян (як правової, так 
і економічної) та  не достатньою  захищеністю прав власності; економічною та 
політичною нестабільністю  у країні й невизначеність шляхів виходу з неї. 
Аналіз причин сучасної трудової міграції  українців до країн ЄС показує, що 
вона характеризується двома основними чинниками. З одного боку, це 
елементарний пошук роботи з метою забезпечення себе й родини засобами для 
життя, а з іншого  - пошук гарантованої можливості самореалізації. За сучасних 
умов співвідношення цих факторів весь час змінюється з незначною перевагою 
одної над іншою. 

Однак при цьому відтік кваліфікованої  робочої сили погіршує виробничі 
можливості українських підприємств, впливає на якість продукції й знижує 
конкурентоспроможність підприємств.  негативно впливає на економічне 
зростання країни. Проте така ситуація характерна більше для 
короткострокового періоду. Більшість українських відправляють частину 
заробітку  з приймаючої країни , допомагаючи родичам поліпшити життєві 
умови.   Для багатьох країн грошові перекази, надіслані працівниками з-за 
кордону сприяли  збільшенню торгівлі та експорту своєї країни. Подібних 
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прикладів досить багато.  Так, китайські іммігранти в США зробили більшість 
прямих інвестицій в економіку Китаю, внаслідок чого Китай став однією з 
найпотужніших економік світу. Аналогічно багато турецьких підприємців, які 
починали як трудові мігранти чи студенти в європейських країнах, пізніше 
створили досить багато успішних компаній, допомагаючи турецькій економіці. 
Такі ж перспективи має і українська економіка при умові поліпшення  
політичних та економічних умов функціонування бізнесу. 

При цьому  для заміщення  робочої сили на українських підприємствах 
варто розробляти програми залучення працівників з інших країн, для громадян 
яких  трудова міграція до України є  можливістю поліпшити їх власний 
добробут.  
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На сучасному етапі розвитку для будь-якого підприємства, що діє в умовах 

невизначеності і ризику, та здійснює зовнішньоекономічну діяльність постає 
питання виживання та забезпечення стійкого розвитку. Успішність міжнародної 
діяльності підприємства визначається тим, наскільки її дії є спланованими, 
всебічно обґрунтованими, і відповідають довгостроковим цілям. У зв’язку із 
цим міжнародна економічна діяльність має тісний зв’язок із стратегічним 
управлінням на підприємстві. Тобто, ця економічна категорія є невід`ємною 
складовою понятійно-категоріального апарату управлінської діяльності і 
передбачає систему заходів, методів та інструментів, які формують конкурентні 
переваги підприємства і забезпечують його діяльність  в сучасних умовах.  

У міжнародній економічній діяльності провідна роль належить експортній 
стратегії. Експортна стратегія – це  план експортної діяльності підприємства, 
необхідний для підтримки або підвищення рівня його конкурентоспроможності 
на міжнародному ринку і досягнення окреслених стратегічних цілей. Експортна 
стратегія повинна відповідати загальній стратегії підприємства і спрямовувати 
окремі дії на досягнення максимального рівня реалізації. 
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Процес створення і реалізації експортної стратегії передбачає наявність певних 
складових елементів, які є взаємопов’язаними і взаємодіють між собою (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Елементи експортної стратегії 
Джерело: побудовано автором за даними [1, c. 89] 
 

Визначення конкретних цілей допомагає здійснити перехід від загального 
стратегічного напряму функціонування і розвитку фірми на міжнародних ринках 
до часткових міні-планів діяльності, реалізація яких забезпечує успішність 
функціонування підприємства. Стратегія дозволяє визначити інструментарій, за 
допомогою якого можна досягти визначених цілей. При формулюванні 
стратегічних цілей. Метою стратегії  є досягнення «ідеального» результату у 
майбутньому, що визначає вимоги до її розробки: однозначність формулювання і 
зрозумілість для виконавців і зрозумілою виконавцям; можливість оцінки; 
терміновість виконання;мотивація дій виконавця; відповідність загальним 
цілями підприємства і групі виконавців; можливість формалізації. 

Слід зазначити, що проблемою для більшості підприємств є те, що в 
процесі стратегічного планування для формулювання мети і вибору факторів, 
що впливають на її досягнення, використовують попередні дослідження щодо 
міжнародних ринків. У зв’язку із цим виникає ймовірність того, низька якість 
попередніх досліджень може вплинути на весь результат на отримати завдання 
стратегічного планування, тому особливу увагу слід приділити проблемі 
підвищення ймовірності його результатів.  

Підвищення рівня конкуренції на міжнародних ринках та зміни у структурі 
попиту обумовлюють перехід підприємств до більш обґрунтованої політики 

формування стратегічних напрямів розвитку експортної 
діяльності організації 
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перетворення загальних цілей у конкретні напрями роботи 2 

вміла реалізація обраного плану для досягнення бажаних 
результатів 3 

ефективна реалізація обраної стратегії 
4 

оцінювання результатів втілення стратегії, аналіз ситуації на 
зовнішньому ринку, внесення коректив у довгострокові цілі, 
стратегію або її втілення 

5 

ЕК
С

П
О

РТН
А

 С
ТРА

ТЕГІЯ
 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

21 

ведення бізнесу, що передбачає впровадження у їх діяльність стратегічного 
планування в усіх сферах господарювання.  

Особливо ретельного стратегічного планування потребує експортна 
діяльність, що пов’язано зі складністю та комплексністю її в умовах 
інтернаціоналізації. Експортна стратегія відіграє вирішальну роль у підвищенні 
результативності зовнішньоекономічної діяльності та є одним з основних 
факторів, що сприяють освоєнню зовнішніх ринків та подальшої виробничої 
діяльності за кордоном [2].  

Проблема розробки експортних стратегій є відносно новою як для 
національного бізнесу, так і для економічної науки. На українських 
підприємствах досі не сформовано традиції стратегічного планування 
експортної діяльності, що пояснюється необхідністю глибинної трансформації 
культури господарювання протягом тривалого часу.  

Таким чином, ефективна експортна стратегія має будуватися на основі 
визначення пріоритетів, а саме конкретних галузей економіки, які затребуванні 
на певних географічних територіях. Не менш важливим, є створення 
спеціальної експортної інфраструктури, головною складовою якої має бути 
ефективна кредитна політика, державний протекціонізм, валютно-курсове 
регулювання, система страхування ризиків тощо.  

На основі вищезазначеного, можна підсумувати, що експортна стратегія 
підприємств на сучасному етапі формується на основі взаємоузгодження 
інтересів господарюючих суб'єктів і держави, що також значною мірою 
ускладнює процес оптимального вибору напрямів розвитку з-поміж 
альтернативних варіантів. Своєю чергою, успішність експортної стратегії 
визначається сьогодні ефективністю взаємодії потенційного експортера з 
іншими суб'єктами внутрішнього ринку – конкурентами, що можуть 
розглядатися як партнери при створенні кластеру, страховими компаніями, 
маркетинговими агентствами. Тобто, без впровадження процесу стратегічного 
планування експортної діяльності є неможливим забезпечення ефективної 
діяльності підприємств на зовнішніх ринках. 
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Economic security in the system of trade and economic relations with the 

countries of the Eastern European partnership is an important component, which is 
connected with international production, scientific and technical cooperation, export 
and import of goods, services, exit of enterprises, organizations at the external 
market. The development of trade and economic cooperation is a significant factor in 
improving the efficiency of economic activity both at the level of individual business 
structures and throughout the country. 

The urgency of this problem is explained by the fact that effective trade and 
economic relations with the countries of Eastern Partnership contribute to the 
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restoration of the country's export potential, increase of competitiveness of Ukrainian 
goods at world markets, formation of export and import rational structure, attraction 
of foreign investments at mutually beneficial conditions, and ensuring economic 
security of Ukraine. 

The reform of trade relations, especially at industrial enterprises, is one of the 
essential directions of restructuring the economic life of the country. It is 
characterized by decentralization of foreign economic activity and a gradual refusal 
of the state from the monopoly at foreign trade. The enterprises acquire the right of 
an independent entry into the foreign market. At their level, the whole range of issues 
related to export-import activities, including the design of export goods, their 
production, sales and services, begins to concentrate. The economic, material and 
legal conditions for increasing the interest of enterprises in export activities and 
improving its efficiency are fixed. 

Ukrainian imports from Eastern countries are energy materials, petroleum and 
products of its distillation, boilers, machinery, apparatus and mechanical appliances, 
pharmaceutical products, polymer materials, plastics, electric machines and 
equipment, land vehicles, except for railways, paper and cardboard. 

The main export items are: ferrous metals and articles thereof; oil and products 
of its distillation; ores, slags and ashes; seeds and fruits of oleaginous plants; cereal 
crops; fats and oils of animal or vegetable origin; wood and wood products and 
electric machines and equipment. The table 1 shows the geographical structure of 
foreign trade in the first quarter of 20181 with Eastern European countries. 

From the above it is clear that in the commodity structure there are tendencies 

for Ukraine to export mainly raw materials and basic goods, import from the 

countries of the Eastern Partnership of industrial, machine-building, and also 

chemical products. Accordingly, the main task of Ukrainian exporters is to maintain 

the share of Ukrainian products in the metallurgical and metalworking industries in 

the markets of these countries. In terms of economic cooperation with the EU 

member states, it is necessary to develop such measures in which the development of 

trade, the expansion of economic cooperation in sectors of mutual interest, is carried 

out on the basis of equality, mutual benefit and international law. This will facilitate 

the creation of favorable conditions for increasing the export of Ukrainian goods to 

the Eastern European market and ensuring economic security of the country [1, p.17]. 
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Таble 1. 
Geographical structure of foreign trade in goods in the first quarter of 20181  

  Export   Import   

Balance   thousand 
dollars 
USA 

In % to the 
first quarter 

2017 

thousand 
dollars USA 

In % to the 
first quarter 

2017 
Total                                                                                         2974081,2 5249,6 2725536,4 2199,3 288544,8 
Albania 3828,3 68,1 760,7 50,2 3067,6 
Belarus 321059,4 137,9 707636,2 101,7 -386576,8 
Bulgaria 143674,6 135,7 46811,4 139,5 96863,2 
Bolivia 739,5 2786,7 114,5 25,2 625,0 
Bosnia and 
Herzegovina 5621,8 197,5 2557,0 101,4 3064,9 
Greece 83747,6 154,3 38484,6 52,4 45263,0 
Estonia 38650,9 146,3 23282,8 150,2 15368,2 
Latvia 72632,7 173,2 34156,9 125,4 38475,8 
Lithuania 80469,7 89,8 168931,0 171,5 -88461,3 
Moldova, Republic 181679,1 166,1 29778,6 248,5 151900,5 
Poland 816169,0 131,7 822375,4 114,5 -6206,5 
Romania 243573,1 124,3 130532,1 109,0 113040,9 
Serbia 68615,4 172,6 43069,6 141,4 25545,8 
Slovakia 242664,8 179,4 119393,8 110,4 123271,0 
Slovenia 6683,4 139,6 41863,1 131,0 -35179,7 
Hungary 434667,1 144,5 298344,5 120,8 136322,6 
Croatia 11943,8 169,5 8818,3 168,2 3125,5 
Czech Republic 217661,1 132,4 208626,0 138,0 9035,1 
1Without consideration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of 
Crimea, the city of Sevastopol and parts of temporarily occupied territories in Donetsk and 
Luhansk oblasts. 

Source: compiled based on [3]. 

 

Along with the positive tendency of increasing the total trade turnover between 

Ukraine and the countries of Eastern Europe, it is drawn to the fact that the trade 

surplus is observed when the EU provides Ukraine with the corresponding loans for 

balancing the balance, provided Ukraine conducts additional measures to liberalize 

the import regime. This is a concern, as Ukraine within the framework of the program 

of economic reforms and bringing the foreign economic regime in line with the WTO 

requirements pursues its consistent liberalization, aimed at opening the internal 

market [2, p.145]. 

Thus, in order to ensure economic security and improve trade and economic 

relations at the state level, it is necessary to support the national commodity producer, 
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to eliminate the threats of interventional import supplies, to take maximum measures 

to prevent material losses in the industries of the domestic industry, in accordance 

with the legal norms adopted in the world trade, to stimulate domestic commodity 

production , depending on the import of raw materials, materials and components that 

are produced in the country in a small volume, by way of the establishment of low or 

"zero" rates of import duty. The country's export potential should be increased, first 

of all, by creating favorable economic conditions for increasing the output of 

domestic products and providing services through modernization of production, 

application of modern technologies of processing, storage, packaging, transportation 

and sale of products of machine-building.  
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Aгpapний pинoк пociдaє вaгoмe мicцe в cтpуктуpi eкoнoмiки Укpaїни i 

йoгo пoдaльший poзвитoк нeмoжливий бeз нaявнocтi eкoнoмiчнo eфeктивниx 
мexaнiзмiв збуту ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, зoкpeмa бeз вiдпoвiдниx 
eкoнoмiчниx opгaнiзaцiй, cepeд якиx вapтo видiлити бipжi. Звaжaючи нa 
нeдocкoнaлicть cучacнoгo бipжoвoгo pинку Укpaїни i, як нacлiдoк, pинку 
ф’ючepcниx кoнтpaктiв, тa нaявнicть ґpунтoвнoгo cвiтoвoгo дocвiду щoдo йoгo 
eкoнoмiчнo eфeктивнoї opгaнiзaцiї, вapтo cинтeзувaти цeй дocвiд тa cучacнi 
cвiтoвi тeндeнцiї poзвитку бipжoвиx pинкiв, вpaxувaвши вiтчизнянi ocoбливocтi 
гocпoдapювaння. В oкpeмиx кpaїнax poзвитoк бipжoвoї тopгiвлi зiгpaв вiдвeдeну 
їй poль в зaбeзпeчeннi пpoзopocтi цiнoутвopeння, дocтупнocтi iнcтpумeнтiв 
pинку для бiльшoгo чиcлa учacникiв тopгiвлi, знижeннi тpaнзaкцiйниx витpaт, 
будiвництвi iнфpacтpуктуpи, зaпpoвaджeння мexaнiзмiв упpaвлiння pизикaми, 
aлe цeй дocвiд чacтo нe пiддaєтьcя тиpaжувaнню.  

Тaк, в Iндiї i Мaлaйзiї бipжoвa тopгiвля cтимулювaлa poзвитoк нoвиx 
ciльгocпкультуp з виcoкoю дoдaнoю вapтicтю, в Бpaзилiї, Iндiї тa Мaлaйзiї – 
нoвиx eкcпopтниx тoвapниx pинкiв, Китaй пpoвiв лiбepaлiзaцiю в 
ciльcькoгocпoдapcькoму ceктopi вiдпoвiднo дo вимoг COТ, i т.п. Тим жe 
UNCTAD нa ocнoвi дaниx зa 2009-2016 pp. Пiдpaxoвaнo, щo пoчинaючи з 2009 
pоку тeмп зpocтaння бipжoвoї тopгiвлi в кpaїнax, щo poзвивaютьcя зa кiлькicтю 
тopгoвaниx кoнтpaктiв вдвiчi пepeвepшувaв тoй жe пoкaзник для бiльш 
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20,1%
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(2016p.)

8,2%

Iншi
(2016p.)

1,8%

poзвинeниx бipж кpaїн OECP. Ця динaмiкa cпpиялa збiльшeнню чacтки кpaїн, 
щo poзвивaютьcя в зaгaльнiй тopгiвлi тoвapними дepивaтивaми [1].  

Cxoжу cтaтиcтику зa пepioд 2007-2016 pp. нaвoдить Acoцiaцiя ф'ючepcнoї 
тopгiвлi в cвoєму щopiчнoму oглядi oбcягiв тopгiв зa 2016 р. [2], a зa 2015 i 2016 
pp. Чacткa peгioнiв FIA виглядaлa тaк, як пoкaзaнo нa pиc. 1. 

 

 

Pиc.1.  Частка peгioнiв в зaгaльнoму oбcязi ф'ючepcнoї тopгiвлi у 2015-2016 pp. 
Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм зa дaними FIA (Acoцiaцiя ф'ючepcнoї тopгiвлi) 
 

Aнaлiз умoв poбoти тoвapниx pинкiв в Укpaїнi, який пpoвeли мiжнapoднi 
eкcпepти, дaє пiдcтaви визнaчити, щo нaйбiльш пepcпeктивним для 
зaпoчaткувaння pинку дepивaтивiв є caмe aгpapний ceктop eкoнoмiки. Тaк, 
cьoгoднi в aгpoпpoмиcлoвoму кoмплeкci cфopмoвaнi pинки ocнoвниx видiв 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї тa пpoдoвoльcтвa, дiяльнicть якиx ґpунтуєтьcя 
нa cучacнiй iнфpacтpуктуpi тa гapaнтoвaниx pинкax збуту, є дocтaтнi oбcяги 
пpивaтнoгo кaпiтaлу, щo вклaдaєтьcя в peaльнi для їx вiдтвopeння cфepи 
(poзвитoк iнфpacтpуктуpи, нoвi тexнoлoгiї тoщo) i вiдпoвiднo вимaгaє 
eкoнoмiчниx мexaнiзмiв oбмeжeння фiнaнcoвиx pизикiв [3]. Для тoгo щoб 
мexaнiзми ф’ючepcнoї тopгiвлi нapeштi зaпpaцювaли нa вiтчизнянoму тepeнi, 
нeoбxiднo дoклacти чимaлo opгaнiзaцiйниx i зaкoнoдaвчиx зуcиль, пoдoлaти 
бaгaтo xибниx cтepeoтипiв i бap’єpiв нa шляxу дo мeти. Нaйвaжливiшoю 
пepeдумoвoю є poзумiння cутнocтi дiї циx мexaнiзмiв i зacaд їx eфeктивнoгo 
функцioнувaння й peгулювaння уciмa пpичeтними дo тaкoї вaжливoї cпpaви ociб. 

Cьoгoднi нa Aгpapнiй бipжi здiйcнюєтьcя пiдгoтoвкa дo cтвopeння 
cтpoкoвoгo pинку, який пepeдбaчaє пoвнoцiнну poбoту клipингoвoгo цeнтpу, 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

28 

ф’ючepcнi кoнтpaкти в нaцioнaльнiй гpoшoвiй oдиницi, eлeктpoнну плaтфopму 
тopгiв тa iншi нoвaцiї.  

Ocнoвнa мeтa – впpoвaджeння внутpiшньoгo ф’ючepcу, нoмiнoвaнoгo в 
нaцioнaльнiй вaлютi. Цeй кoнтpaкт будe opiєнтoвaнo нa укpaїнcькиx учacникiв 
бipжoвoгo aгpapнoгo pинку. Згiднo з пpoгнoзaми кepiвництвa Aгpapнoї бipжi 
ф’ючepc мaє з’явитиcя нa pинку чepeз кiлькa poкiв [4]. Для уcпiшнoї peaлiзaцiї 
цьoгo пpoeкту Aгpapнa бipжa вжe poзпoчaлa пepeгoвopи з пpoвiдними 
кoнcультaнтaми i кoнcaлтингoвими кoмпaнiями з питaнь poзвитку бipжoвoгo 
pинку, якi мaють кoлocaльний дocвiд poзвитку бipжoвoгo pинку у cвiтi. Зa 
oцiнкaми eкcпepтiв Aгpapнoї бipжi, дiєвий бipжoвий мaйдaнчик надacть пepeвaги 
для aгpapнoї гaлузi i дepжaви зaгaлoм. Нaпpиклaд, для ciльгocпвиpoбникa – 
мoжливicть peaлiзoвувaти cвoю пpoдукцiю зa pинкoвими цiнaми. Нa ocнoвi 
бipжoвиx мexaнiзмiв cфopмуєтьcя cпpaвeдливa цiнa, зa якoю здiйcнювaтимутьcя й 
eкcпopтнi oпepaцiї. Нacлiдкoм циx iнcтpумeнтiв cтaнe тe, щo aгpapiй мaтимe 
дoдaткoвi кoшти, якi вiн змoжe викopиcтoвувaти для пiдвищeння вpoжaйнocтi, 
poзpoбки нoвиx тexнoлoгiй, пpидбaння тexнiки. 

Cлiд зaзнaчити, щo мexaнiзми ф’ючepcнoї тopгiвлi щe нe зaпpaцювaли нa 
вiтчизнянoму aгpapнoму pинку. Для цьoгo нeoбxiднo дoклacти чимaлo 
opгaнiзaцiйниx i зaкoнoдaвчиx зуcиль, пoдoлaти бaгaтo xибниx cтepeoтипiв i 
бap’єpiв нa шляxу дo мeти. Зapaз Aгpapнa бipжa гoтуєтьcя дo cтвopeння 
cтpoкoвoгo pинку, нa якoму будуть зaпpoвaджeнi ф’ючepcнi кoнтpaкти в 
нaцioнaльнiй гpoшoвiй oдиницi, eлeктpoннa плaтфopмa тopгiв тa iншi нoвaцiї. Зa 
пpoгнoзaми кepiвництвa, ф’ючepc мaє з’явитиcя нa pинку чepeз кiлькa poкiв. 
Cпoдiвaтимeмocя, щo peaлiзaцiя зaзнaчeниx зaxoдiв пoзитивнo вплинe нa poзвитoк 
aгpapнoгo pинку зoкpeмa тa фopмувaння нaцioнaльнoї eкoнoмiки Укpaїни зaгaлoм. 
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Нинi в Укpaїнi cфopмoвaнo пepeдумoви для aктивiзaцiї бipжoвoї тopгiвлi 

ciльcькoгocпoдapcькoю пpoдукцiєю, зoкpeмa зepнoм, якa c oдним з ocнoвниx 
нaпpямiв poзвитку aгpoпpoдoвoльчoгo pинку iз кpизoвoгo cтaну. Cвiтoвa 
eкoнoмiкa poзвивaєтьcя нa ocнoвi бipжoвиx тopгiв, oднaк в Укpaїнi бipжoвий 
мexaнiзм cпpиймaєтьcя бiльшicтю тoвapoвиpoбникiв aгpoпpoдoвoльчoї 
пpoдукцiї лишe як iнcтpумeнт пpи пpoвeдeннi дepжaвниx зaкупiвeльниx i 
тoвapниx iнтepвeнцiй. Вaгoмoю пpoблeмoю у cиcтeмi тopгiвлi 
ciльcькoгocпoдapcькoю пpoдукцiєю є вiдcутнicть нaлaгoджeнoї iнфpacтpуктуpи. 

Зa peзультaтaми aнaлiзу функцioнувaння тoвapниx бipж виявлeнo, щo зa I 
квapтaл 2016p. булo пpoвeдeнo 1,2 тиc. тopгiв, нa якиx для пpoдaжу 
зaпpoпoнoвaнo тoвapiв i пocлуг нa cуму 22,9 млpд. гpн. i здiйcнeнo 15,4 тиc. 
oпepaцiй нa cуму 21,4 млpд. гpн., aбo нaявнe збiльшeння нa 26,2%. У цiлoму в 
Укpaїнi нa 1 квiтня 2017 p. зapeєcтpoвaнo 555 бipж, aлe пpaктичну дiяльнicть 
вeли 253. Cepeд ниx: унiвepcaльниx, тoвapнo-cиpoвинниx i тoвapниx – 229 
бipжi, aгpoпpoмиcлoвиx – 12, нepуxoмocтi – 11, a тaкoж 1 вaлютнa бipжa. 
Cepeднiй oбcяг oднoгo тopгу зa звiтний пepioд нa бipжax cтaнoвив 14,3 млн гpн, 
щo у 1,2 paзa бiльшe, нiж зa I квapтaл 2016 p. Нaйбiльший oбcяг oпepaцiй 
пpипaдaє нa aгpoпpoмиcлoвi бipжi (93,9%), тoвapнo-cиpoвиннi тa тoвapнi 
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(5,8%). Нa унiвepcaльниx бipжax oбcяг oпepaцiй cтaнoвив лишe 0,3 % вiд 
зaгaльнoгo oбcягу бipжoвиx oпepaцiй. 

Кoeфiцiєнт лiквiднocтi уклaдeниx oпepaцiй (cпiввiднoшeння oбcягiв 
уклaдeниx oпepaцiй дo oбcягiв пpoпoзицiй) зa I квapтaл 2016 p. нa бipжax кpaїни 
дopiвнює 98%. Нaйвищим кoeфiцiєнт лiквiднocтi був уклaдeниx oпepaцiй нa 
aгpoпpoмиcлoвиx бipжax (100%), нa бipжax нepуxoмocтi (91.3%), унiвepcaльниx 
(95,9%), тoвapнo-cиpoвинниx i тoвapниx (71,6%). 

Ocнoвними видaми ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, якa peaлiзуєтьcя 
чepeз бipжу, є зepнoвi, гopox, piпaк, нaciння coняшнику, тoбтo уci 
eкcпopтoopiєнтoвaнi культуpи. У 2016 p. у cтpуктуpi пpoпoзицiї 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї нa бipжax нaйбiльшi чacтки зaймaли тaкi 
культуpи: кукуpудзa нa зepнo (37,1%), piпaк (9,8%), пшeниця 3 клacу (7,9%), 
ячмiнь тoвapний (7,8%), нaciння coняшнику (6,4%). Зaзнaчимo, щo нaйбiльшу 
чacтку у cтpуктуpi уклaдeниx cпoтoвиx угoд зa видaми тoвapiв нa бipжax 
пociдaє ciльcькoгocпoдapcькa пpoдукцiя (67,2%), a cepeд уклaдeниx фopвapдниx 
угoд вoнa зaймaє 69,9%. 

Зaзнaчимo, щo бipжoвa тopгiвля пpoдукцiєю i тoвapaми зa I квapтaл 
пpeдcтaвлeнa в ocнoвнoму cпoтoвим pинкoм. Нa умoвax cпoтoвиx oпepaцiй 
булo викoнaнo 99,3% вcix бipжoвиx oпepaцiй. Фopвapднi кoнтpaкти cклaли 
лишe 0,6%. Нaйбiльшa чacткa oпepaцiй пpипaдaлa нa бipжi Києвa (97,5%), 
Київcькoї (0,5%) i Днiпpoпeтpoвcькoї (0,63%) oблacтeй. 

У cвiтi бiльшicть учacникiв aгpapнoгo pинку викopиcтoвують бipжoвий 
pинoк iз мeтoю упpaвлiння pизикaми, у тoму чиcлi для зaбeзпeчeння зaxиcту вiд 
мoжливиx кoливaнь цiн. Як ужe зaзнaчeнo, тaкi мoжливocтi дaє ф’ючepcний 
pинoк. Ocoбливicть ф’ючepcниx кoнтpaктiв – cтaндapтизoвaнicть. Пpaктичнo нe 
icнує pизику нeвикoнaння кoнтpaкту: вiдкpитa пoзицiя у будь-який дeнь мoжe 
бути зaкpитa. Пpи цьoму фiзичнe пocтaчaння тoвapу нeoбoв’язкoвe, тepмiн дiї 
кoнтpaктiв – дo 18 (нaвiть 36 мicяцiв). Ф’ючepcнi кoнтpaкти викoнують 
вaжливу функцiю cтpaxувaння (xeджувaння), ocкiльки вoни мoжуть нaдaвaти 
зaxиcт вiд нecпpиятливoгo poзвитку цiн нa гoтiвкoвoму pинку, щo зумoвлює 
зaгaльну pинкoву cтaбiльнicть, ocкiльки пoкупцi тa пpoдaвцi oдepжують бiльшу 
бeзпeку у cвoїx oпepaцiяx. 

Ф’ючepcнi pинки, пepeживши зa чacoм тa eфeктивнicтю вci iншi мexaнiзми 
peгулювaння цiнoутвopeння нa aгpapнoму pинку, вiдiгpaють гoлoвну poль у 
cучacнiй cиcтeмi упpaвлiння pизикoм. 
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Poзшиpeння cфepи бipжoвиx пocлуг для ciльcькoгocпoдapcькиx 
тoвapoвиpoбникiв є нeoбxiднoю умoвoю, ocкiльки у нинiшнix умoвax 
тoвapoвиpoбникoвi пpocтiшe вiддaти виpoщeний уpoжaй пocepeдникaм зepнa, 
oднaк нe виxoдити iз ним caмocтiйнo нa бipжу, пoпepeдньo poзмicтивши йoгo 
нa збepiгaння нa eлeвaтop. Дужe чacтo ciльcькoгocпoдapcькi тoвapoвиpoбники 
змушeнi вiддaти чacтину cвoєї пpoдукцiї кpeдитopaм (пocтaчaльникaм пaльнo-
мacтильниx мaтepiaлiв, пociвнoгo мaтepiaлу тa дoбpив). Oтжe, пocтaє 
нeoбxiднicть пepexoду дo цивiлiзoвaниx мeтoдiв peaлiзaцiї 
ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї, у т.ч. й зepнa. Нacaмпepeд це вигiднo 
тoвapoвиpoбникaм, ocкiльки вoни вжe нe втpaчaтимуть cвoю вигoду, а oдepжaть 
дoдaткoвi фiнaнcoвi pecуpcи, якi змoжуть нaпpaвити нa poзвитoк пiдпpиємcтвa. 
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Інституціональний розвиток – це процес забезпечення переходу інституту 

від одного етапу до іншого, підтримки чи зміні інституціонального стану в 
загальній інституціональній конфігурації економіки. Його етапами є 
виникнення, формування, становлення, легітимації та розвитку інститутів 
суспільства. Закономірностями процесів інституціонального розвитку 
(інституціоналізації) є проходження трьох основних стадій: 
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доінституціональної, інституціональної (включаючи періоди 
неінституціонального стану) та деінституціоналізації, які утворюють 
інституціональний цикл розвитку інституту [1, c. 369]. 

Страховий ринок є складним інституціональним комплексом, системою 
інститутів, злагоджена робота яких унаслідок синергетичного ефекту дозволяє 
задовольняти потреби суспільства у страховому захисті [2]. Інститути 
страхового ринку представлені страховими організаціями різних організаційно-
правових форм власності, важливе місце серед яких посідає кооперативна. 
Страхові кооперативи поширені у таких промислово-розвинутих країнах як 
Німеччина, Великобританія, Іспанія, Італія, Франція, Японія. Першість за 
кількістю страхових кооперативів серед країн Західної Європи утримують 
Нідерланди, Фінляндія та Австрія. Серед напрямків страхові кооперативи 
найбільшу увагу приділяють агрострахуванню, фермерському та медичному 
страхуванню [3, c. 57].  

Перша страхова компанія у організаційно-правовій формі товариства 
взаємного страхування заснована у XII ст. в Ісландії заможними селянами, які 
об’єдналися для взаємного захисту від втрат на випадок вогню або загибелі 
худоби. У разі настання страхового випадку частину збитків відшкодовували у 
грошовій формі, частину – матеріалами чи працею. Одним із найстаріших у 
Західній Європі є швейцарський кооператив «Mobiliar», що розпочав свою 
діяльність ще у 1825 р. під назвою «Schweizerische Mobiliar-Assekuranzkasse» 
(«Швейцарський фонд страхування майна») [4].  

Відродження кооперативного страхування пов’язане з прийняттям у 
1988 р. Закону «Про кооперацію в СРСР», згідно з яким кооперативам і їх 
об’єднанням було дозволено утворювати кооперативні страхові установи, 
визначати умови, порядок і види страхування [5].  

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про страхування», прийнятого у 
1996 р., фізичні та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових 
інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в порядку і на 
умовах, визначених законодавством України. Більш докладних правових норм 
законодавець не визначає. Утім вони містяться у Тимчасовому положенні про 
товариство взаємного страхування (1997 р.), який частково розкриває 
особливості формування страхового резерву та регулює відносини між його 
учасниками. Товариство взаємного страхування визначено юридичною особою 
- страховиком, створеним відповідно до Закону України «Про страхування» з 
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метою страхування ризиків членів цього товариства. Члени товариства 
взаємного страхування є учасниками (членами) цього товариства. 
Страхувальниками товариства взаємного страхування можуть бути члени цього 
товариства - юридичні особи та дієздатні громадяни, якщо це передбачено його 
установчими документами [6].  

На жаль, сьогодні в Україні страхові кооперативи практично не 
розвиваються, в основному, через відсутність законодавства у даній сфері [7, c. 
114]. За таких умов засновники побоюються створювати страхові кооперативи. 
До того ж їхні учасники знаходяться в менш вигідному податковому становищі 
поруч з клієнтами комерційних страхових організацій, які можуть внести свої 
страхові платежі на валові витрати. Розвиток здорової конкуренції на 
вітчизняному страховому ринку потребує створення страховиками різних 
організаційних форм і надання страхових послуг як на комерційних засадах, так 
і неприбутковій основі [8, c. 105]. Цього вимагають низька платоспроможність 
значної частини потенційних страхувальників, не завжди адекватна якості 
пропонованих послуг висока вартість страхових продуктів, необхідність 
наявності більш демократичного механізму страхування тощо.  

В Україні назріли передумови для впровадження організаційно-правових 
форм некомерційного взаємного страхування як одного з елементів вітчизняної 
страхової системи. До факторів, що гальмують розвиток взаємного страхування 
в Україні слід віднести недосконалість законодавчої бази, недостатню 
проінформованість населення щодо переваг взаємного страхування, загальну 
недовіру до страхових організацій [9, c. 175]. Для подолання інституціональних 
обмежень розвитку страхової кооперації необхідно створити відповідну 
правову базу, якою може стати прийняття Закону «Про товариства взаємного 
страхування», де був би врахований їх специфічний характер, визначені основні 
положення щодо заснування, функціонування та принципів діяльності.  
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The development strategies of European tour operators strongly depend on 

global development processes in the world economy. During the past two decades, 
the world economy has undergone radical changes and so has the business of tour 
operators. The main change has been caused by the rapid globalisation of the world 
economy that has resulted in the increased internationalisation of the tourism 
business, which, at the same time, has enabled the extensive internationalisation of 
tourism demand [1]. These processes have forced companies involved in tourism to 
create large corporations to use the advantages of the spreading globalisation of the 
economy. As a result of these trends, Europe, as the most developed market of 
organised travel, has gone through the most extensive consolidation processes in its 
entire history. 

A business strategy helps businesses to improve their competitive status and 
determines the performance of businesses in industry. Thus, growth is a must for 
businesses to survive in developing industries. Tourism business needs to be in a 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/requirements+to+develop
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continuous change and development process in order to make progress. Growth 
means both quantitative and qualitative development in businesses. Quantitative 
growth means an increase in current output, sales revenue, product range, extent of 
resources (number of employees, capital sum etc.) and investments. Qualitative 
growth is about developing the quality of business elements. Therefore it is difficult 
to explain qualitative growth with quantitative terms. 

The purpose of the research is to determine forms of intensive growth of travel 
agents networks and to clarify requirements to strategy development as key element 
of effective intensive growth.  

Travel agents network is a form of tourism business that is common in Ukraine. 
If in European countries travel agents often work as representatives of big tour 
operators like TUI, Thomas Cook etc., in Ukraine we have other forms. Sometimes 
Ukrainian entrepreneurs can create new offices in conditions of franchising. In this 
situations travel agents uses corporate standards of franchise holder but it also 
collaborates with other representatives of travel business of this entrepreneur. This is 
one way of using intensive growth strategy. 

There are several reasons which force businesses to grow. The first and the most 
important purpose of the growth in businesses is that it provides businesses with 
advantages against their rivals and help them to become resilient against difficulties. 
Targeting growth, help businesses to know their environment closely. Therefore, 
managers of travel companies are forced to adapt themselves to the development and 
changes in the future. Growth is also related to productivity. Tourism business needs 
to grow not only to reach targeted goals but also to maintain their current status [2]. 

Intensive growth can be best explained with a reference to the product market 
expansion grid. Ansoff has explained intensive growth strategies in four categories 
based on product and market criteria. These are: market penetration, market 
development, product development and diversification strategies. Intensive growth 
strategy is a reasonable strategy for businesses which haven’t been able to use the 
opportunities in the market with their available products. Therefore, it is an 
appropriate strategy for tourism businesses which have little market share. 

When we say about new ways of intensive growth of enterprises of tourism 
business, we can name the possibility of starting a chain. Travel agent is easily 
reproduced and can be run from a distance. But, owner must be cognizant of what 
made the first location a success – was it location, staff or owner. If it is just owner, 
then duplication is only possible through detailed operations plans and sharing staff 
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between locations. Travel agent needs to duplicate the plan of your first location 
while meeting increased customer demands. Starting a chain gives current staff a 
crack at "management" duties, training opportunities and an opportunity to expand 
their horizons. Ukrainian travel agents network “Mer-Ka-Ba” is an example of a such 
business. 

A key element of effective intensive growth of tourism company is developing 
of strategy. By developing tourism business expansion strategy, a company is able to 
exercise more control. They will actively be able to determine the direction they want 
to go, instead of moving capriciously through the growth process and hoping for the 
best. 

Here are four ways to do so: 
1. Establish a value proposition. According to the Small Business 

Administration, only 50 percent of startups will survive past the five-year mark, and 
only 33 percent will make it to the 10-year mark. The two most prevalent 
contributing factors to the high rate of failure are inadequate market research and 
failure to develop a growth strategy for the short and long-term. 

A growth strategy is significantly more than just envisioning the long-term 
success of the company. It is creating a tangible and actionable plan that will dictate 
actions and decisions moving forward. For instance, a virtual support desk decided 
their strategy would be centered on positioning within their market. They built their 
branding and marketing campaigns on presenting themselves as leaders in their 
market, offering valuable advice and services to help their clients meet their customer 
service needs. 

In establishing a value position, a tourism business creates a clearly defined idea 
of why customers come to them for their product or services - determining what 
makes them relevant to their target audience. 

2. Using acquisition as a growth mechanism. Acquisition as a growth strategy 
is an aggressive approach more often witnessed among Fortune 500 companies than 
smaller firms. More and more small to mid-sized tourism businesses are using 
acquisition as a part of their growth strategy, however. For instance, one security and 
networking solutions provider acquired a cloud security startup for $280 million. The 
acquisition allowed the first firm to strengthen its market position. It also allowed 
them the ability to offer clients a service through which they could monitor employee 
cloud use, allowing clients to protect against potentially harmful practices. 
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3. Identify the ideal customer. Providing a service or product is about solving a 
specific problem for a specific group or target audience. The more a business is able 
to identify their ideal customer, the more they will be able to develop a highly 
specified approach to marketing and delivering the right product or service. Having a 
clear understanding of who the company will be servicing allows it to establish lucid 
marketing objectives. Without a clearly defined market and target audience, 
marketing plans tend to be ambiguous and do not accurately present the general 
message of the company. 

4. Define key indicators. Effective growth is about measurable change that is 
responsive to the needs and requirements for the business to expand its reach. While 
acquisition is a more aggressive strategic approach to expanding, simply expanding 
market share is not as ambitious. But it can definitely produce substantial results. The 
key is to clearly define the key indicators of expansion. How will the proposed 
changes and adjustments be measured? If change cannot be measured, there is no 
way to effectively assess whether a firm is performing as it should. Each business has 
certain indicators that directly or indirectly affect its growth. It is imperative to 
identify these indicators to ensure consistent growth [3]. 

Developing the right month growth strategy depends heavily on the business and 
its market or industry. However, these ideas can be adjusted and applied to almost 
any situation. Depending on how the deal is worked out, acquisition is likely to be the 
costliest path to expansion, but it can also be the most concrete. 
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Банківська система є невід’ємною складовою фінансової системи та 

економіки будь-якої країни, яка узагальнює в собі сукупність різних за 
організаційно-правовою формою та спеціалізацією банківських установ, що 
існують у межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного 
механізму в певний проміжок часу, виступає тією галуззю діяльності, в якій 
найбільш динамічно й активно знаходять відображення всі позитивні і 
негативні явища, що відбуваються в економіці. Через банківську систему діє 
механізм розподілу фінансових ресурсів, що уособлюються у фінансових 
активах, відбувається їх мобілізація та залучення в економічний обіг. Тому, 
сучасну банківську систему необхідно розглядати як велику динамічну 
цілеспрямовану відкриту систему, яка характеризується: наявністю значної 
кількості елементів, що виконують різні функції і мають багаторівневу 
ієрархічну структуру; динамічністю поведінки елементів, підсистем і системи в 
цілому; наявністю складних взаємозв’язків, включаючи зворотні; 
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нерегулярністю впливу зовнішнього середовища та стохастичністю в поведінці 
системи, наявністю визначеної процедури прийняття рішень [1, с.5].  

Не менш важливою функцією банківської системи є кредитування 
економіки та забезпечення фінансової стабільності. Без залучення коштів 
населення у банківський сектор неможлива фінансова санація підприємств, які 
потребують фондів для функціонування і реструктуризації. Як елемент 
фінансової системи, банківський сектор бере участь у реалізації широкого 
спектру функцій зазначеної системи, а саме: 

- створення грошей і регулювання грошової маси, що забезпечується 
оперативною зміною банками маси грошей в обігу, через збільшення або 
зменшення її відповідно до зміни попиту на гроші; 

- забезпечення безперебійного функціонування платіжних систем, 
зокрема, шляхом удосконалення способів клірингу та здійснення розрахунків, 
що сприяють розвитку торгівлі; 

- забезпечення механізму об’єднання фінансових ресурсів та їх 
розподілу між окремими суб’єктами господарювання; 

- забезпечення насичення ринку ціновою інформацією, що дозволяє 
координувати децентралізований процес прийняття рішень в окремих галузях 
економіки; 

- забезпечення способів переміщення фінансових ресурсів у часі, через 
кордони держав та між окремими галузями економіки; 

- розробка та забезпечення способів управління ризиками [2, с.85] 
Однак, необхідно відмітити, що сьогодні банкiвська система України 

переживає кризовi тенденцiї, які супроводжуються масовим банкрутством 
банкiв, вiдтоком депозитiв, зменшенням  ресурсної  бази  банкiв,  скороченням  
обсяriв  кредитування, зниженням рiвня довiри до системи. Цей перiод можна 
характеризувати як масштабну банкiвську кризу, тобто стрiмке i масштабне 
поriршення якостi банкiвських активiв пiд впливом несприятливих факторiв 
макроекономiчноrо, iнституцiйноrо i реrулятивноrо характеру [3, с.105]. 

Так, про це свідчать динаміка таких вiдносних показників ефективності 
дiяльностi банкiв, як рентабельнiсть активiв (ROA) і рентабельність капiталу 
(ROE) (рисунок 1).  

Для підвищення стабільності банківської системи, на наш погляд, 
необхідним є вирішення комплексу проблем, які спричиняють макроекономічні 
дисбаланси. 
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Рис.1 Динаміка рентабельності активiв  і рентабельності капiталу 

банків України станом на 01.01.2014 – 01.01.2018 років 
Складено авторами за даними джерела [3] 
 

Так, найбільш гострими проблемами сучасної банківської системи, на наш 
погляд, є:  значний відтік коштів з депозитних банківських рахунків та 
зменшенням ресурсів банків, які викликані зростанням недовіри до банків;  
негативний вплив політичних процесів; нагромадження значних обсягів 
проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля через зростання 
заборгованості за кредитами, наданими фізичним особам, суб’єктам 
господарювання та небанківським фінансовим установам, а отже погіршення 
якості кредитного портфеля банків;  суперечливість механізму рефінансування 
українських банків; збільшення витрат банків та наростання збитковості 
діяльності банківських установ в цілому;  загострення проблеми недостатнього 
рівня капіталізації банків, загострення ситуації щодо дотримання показників 
статутного і регулятивного капіталу банків;  девальвація національної грошової 
одиниці; подорожчання кредитних ресурсів в Україні; нарощування вкладень 
банків у цінні папери;  низький рівень ризик менеджменту банків. 

Рішення зазначених проблем дозволить пережити кризовi тенденцiї 
банківської системи України та створить умови для прискореного її розвитку у 
майбутньому.  
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В процесі здійснення управлінської діяльності керівник стикається з 
наявністю великої кількості альтернативних рішень. Проте, задля досягнення 
максимальної ефективності управлінської діяльності і функціонування 
підприємства в цілому, менеджер обирає оптимальний варіант вирішення 
проблеми. Наявність різних варіантів досягнення мети і необхідність обрання 
найефективнішого з них вимагають розробки чіткого механізму вибору і 
реалізації альтернативних рішень. 

На підприємстві існують різні види діяльності: фінансова, економічна, 
виробнича, комерційна, інноваційна, інформаційна, інвестиційна, 
маркетингова, соціальна і т.д. Проте, закони, методи і принципи, що 
використовуються в процесі розробки механізмів, дуже схожі за змістом. 

Термін «механізм» економісти запозичили з фізики. У загальному значенні 
механізм можна трактувати як систему ланок, які перетворюють рух одних 
ланок на необхідний рух інших, причому наявні вхідна і вихідна ланки. 
Механізм містить у собі певну послідовність: його складовими елементами 
одночасно виступають вхідне, вихідне явища і весь процес, який відбувається в 
інтервалах між ними. Механізми – це системи взаємозв'язків економічних 
явищ, які виникають за певних умов під впливом первісного імпульсу [1]. 

У науковій літературі з економіки і менеджменту можна виділити різні 
підходи до характеристики механізму управління підприємством. Проблемам 
побудови ефективного механізму управління підприємством приділяли увагу 
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сучасні вітчизняні й зарубіжні науковці, а саме: І. Маркіна, Е. Коротков, Ф. 
Хміль, І. Сотник, А. Моісеєв, А. Капто, О. Волков, А. Кульман, В. Луцковський, 
Є. Мінаєв, А. Аганбегян, О. Страхова, О. Цмоць, А. Куценко, О. Ястремська та 
ін. Проте, на сьогоднішній день, залишаються недостатньо вивченими і 
актуалізованими теоретичні та практичні аспекти формування механізму 
управління підприємством з урахуванням виду управлінської діяльності та 
галузевих особливостей розвитку суб’єкту господарювання. 

А.Моісеєв і А.Капто зазначають, що механізм управління – це певна 
логічна структура, чітка послідовність дій, кроків, їх повторюваність, 
циклічність, відтворюваність, їх націленість на отримання певного ефекту [2, с. 
36]. О. Волков вважає, що механізм управління підприємством містить 
принципи управління та функціональні завдання, які постають перед об’єктом 
управління; економічні та юридичні закони й обмеження; функціональну 
структуру органів управління; інформацію, методи, технічні засоби її 
переробки [3, с. 43]. Ф.Хміль характеризує механізм управління як систему, яка 
утворюється із взаємопов’язаних ланок (підсистем), що об’єднують множину 
різних елементів і блоків, забезпечуючи у процесі їх взаємодії функціонування 
всіх підсистем організації [4, с. 212]. А.Куценко пропонує розглядати механізм 
управління як оптимальну сукупність форм, структур, методів, засобів і 
функцій управління, що покликана сприяти цілеспрямованому оперативному 
регулюванню діяльності за напрямами управління ефективністю для 
забезпечення відповідності фактичного стану підприємства заданим 
параметрам [3, с. 43]. 

Серед науковців існують різні думки стосовно класифікації механізму 
управління підприємством. Найпоширенішою є думка про те, що слід виділяти 
економічний і організаційний механізм управління підприємством. Так, 
Е. Коротков поділяє його на економічний, організаційний і соціально-
психологічний.  

Є. Мінаєв до складу зазначеного механізму відносить економічний, 
організаційний, соціальний і технічний [3, с. 45]. На рис. 1 наведена 
узагальнююча класифікація видів механізму управління підприємством.  
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                                          – Найпоширеніша систематизація; 
                        – Систематизація за Е. Коротковим; 

                        – Систематизація за Є. Мінаєвим 
 

Рис. 1. Узагальнююча класифікація видів механізму управління [3, с. 46] 

 
Отже, на сьогоднішній день не існує актуалізованого визначення механізму 

управління підприємства. Крім того, існує відмінність класифікації механізму 
управління підприємства, заснована на тому, що ознаки систематизації є 
неоднаковими, однак всі дії підприємства, що спрямовані на досягнення 
кінцевої мети, певною мірою мають економічний і організаційний характер.  
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Awareness of necessity for intensification of entrepreneurial activity becomes 

one of key task for the Ukrainian economy. Main features of a postindustrial 
economy are virtualization of business, development of virtual reality (VR) and 
augmented reality (AR), implementation of blockchain technology, creation the 
market of cryptocurrency, etc. These world tendencies affect the economy of all 
countries in general and Ukrainian companies especially. Modern companies should 
be involved in globalized processes and adapt their business model to technological 
changes in digital age.  

According to the report of the World Economic Forum The Global 
Competitiveness Index 2017-2018 by the indicator «commodity market capacity» 
Ukraine ranks 47th in the world among 137 countries, and 14th  in Europe. Annual 
retail turnover in Ukraine is about 18 billion euros. Over 50% of industrial production 
in Ukraine are manufactured by about 200 large enterprises, and 50% of it is 
produced by about 42 thousand small and medium-sized companies. Ukraine has 
improved its position in the ranking Doing Business 2018 by several key indicators 
compared to the previous years – dealing with construction permits, protecting 
minority investors, paying taxes [1].  
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Despite the significant role entrepreneurship in the economic growth of the 
country, we do not have favorable conditions for the development of entrepreneurial 
activity and essential infrastructure. A union of Ukrainian entrepreneurs formed a list 
of requirements for government officials on April 19, 2018. The roadmap for the 
development of the entrepreneurship contains the following directions[2]: to impose a 
tax on withdrawn capital, which should replace corporate profit tax, the liberalization 
of the procedure and instruments of cash transactions, reducing the burden on the 
wage fund, implementing modern Labor law and large-scale privatization. Adopting 
legislative initiatives for a fundamental jump in the Doing Business rating, the 
creation of a market of agricultural land can help a business to attract investments and 
gain profit in the long-term period.  The introduction of risk-oriented approach to 
state regulation and control, paper-free are the background for improving the 
transparency and simplification of business –related rules. 

Considering the above, the large companies have to be entrepreneurial. Can a 
large corporation that has been operating in the market for a long time rethink and 
reprogram its business in order to be entrepreneurial? Obviously, yes, and this should 
be a strategic imperative for the activities of modern companies. The only way to be 
competitive in 21 century for the existing company is «to be like a StartUp» [3]. 

We have never seen such a rapid growth in the number of young entrepreneurs 
who work for themselves. Now enough people are willing to take risks in order to 
realize their own dreams and career ambitions (developers of applications, freelance, 
business consultants, creative designers, founders of startups). Why not? Every day 
entrepreneurs turn their small organizations into huge companies. 

Startups need financial and non-financial support for their effective 
development, which includes consulting advice on accounting, marketing, taxation 
and so on. Startup’s support is a complex process, implementation of which includes: 
ensure of social orientation of innovative projects; development of entrepreneurial 
culture; strengthening of the regime of intellectual property and information 
opportunities of innovator's participation in international programs. 

We should seek the answer to the question: How corporate entrepreneurship 
drives business growth? That is why CEO  should develop entrepreneurial orientation 
in the company, strategic forecasting and think about investments in «soft 
infrastructure»: business incubators, corporate accelerators, hubs, entrepreneurial 
clusters.  
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An important barrier for a large company to be innovative could be lack of 
personnel with the entrepreneurial mindset. The main skills, which are essential in the 
nearest future are the following: design thinking, networking, creativity, emotional 
intelligence. Educational programs in academic entrepreneurship can be a good 
recommendation for intensification of entrepreneurial activity. Prospects for the 
development of entrepreneurship are determined by the presence of strong links 
between «science – business-education». Therefore it can ensure the creation of a 
successful entrepreneurial ecosystem in Ukraine.  
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The protection of information flows in the context of global informatization of 
the society is becoming increasingly important, due to the following circumstances: 
the mass distribution of electronic computing equipment; development of encryption 
technologies; the need to protect not only state and military secrets, but also 
industrial, commercial and financial secrets, that may greatly affect the competition; 
and the possibility of unauthorized actions with information. Ensuring the security of 
enterprise’s information flows is considered to be an important task to create and to 
use the effective corporate information system [1]. 

In this case, as a rule, information protection measures are related to the 
establishment of the limited to access to it, while in most cases, instead of limiting the 
dissemination of information, it is much more important to preserve information and 
to ensure that it is not modified or distorted in various ways [2]. In this regard, there 
is a need to develop information security technologies that could, on the one hand, 
ensure the security of enterprise’s information flows from all destabilizing factors, 
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and on the other, it could require less resource consumption [2]. 
All data transformations in the information system are the transformations of 

information flows, the modification of which causes issues of integrity and reliability 
of data (i.e., information properties, which consists in the fact that information can 
not be modified by an unauthorized user and / or process during transmission). 

Modern technologies for protecting information flows of an enterprise should 
provide for specific measures and tools necessary to implement various methods and 
mechanisms for protecting information. These are as follows: 

− protection information from information leaks through technical channels, 
which include, first of all, channels of spurious electromagnetic emissions, 
acoustoelectric channels of information leakage and others; 

− protection of information from unauthorized actions and unauthorized access 
to information that can be carried out not only by direct connection to equipment and 
communication lines but also due to masking for a registered user, overcoming 
information security measures for the purpose of its further use or trying to impose 
“false” information, as well as the use of special devices, computer programs and 
computer viruses; 

− protection of information from special impact on information data that can be 
carried out by forming electric and magnetic fields and signals with the purpose of 
violating the integrity of information or a fall of the protection system. 

Therefore, in this study we propose a model for constructing an information 
security system (Fig. 1).  

This model is universal, in the sense that it can be used for the creation and the 
improvement or modification of the system. The structure of this model consists of 
two basic elements. The first one is the methodology for constructing a system, which 
includes a set of methods for identifying various problem situations, planning and 
implementing activities. On the contrary, another element is referred to the algorithm 
for organizing the process of ensuring the security of the corporate information 
system, which also illustrates the technologies directly related to the implementation 
of a specific element of the algorithm. 

The developed model of information security takes into account a combination 
of objective external and internal factors and their influence on the state of 
information security at a certain object and on the preservation of material or 
information resources. 
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Fig.1. The model of enterprise information flow protection 
 
 
Based on the proposed model, it is possible to select and justify a system of 

countermeasures that will undoubtedly contribute to reducing information risks to 
acceptable levels that not only have the highest price effectiveness but also determine 
the degree of guarantee of the security of an information and computing environment. 
As a rule, such a guarantee is always based on an estimation with which one can trust 
the existing information and computing environment of a certain object. 
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The description of technologies presented in the above-mentioned model allows 
formulating a general structural algorithm for constructing a comprehensive 
information security system, which consists of three main technologies: the priority 
technology, the categorization technology, and the method of economic expediency. 

The proposed system provides the organization of comprehensive protection of 
dynamic information with an orientation to processes regulated by an automated 
corporate information system for an effective enterprise management framework. The 
system of enterprise’s information flows protection, developed in this way should be 
considered for possible further improvement.  
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17 Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 року, прийняті в 2015 році 
державами-членами ООН, і адаптовані до них Цілі Сталого Розвитку 2016-2030 
в Україні серед першочергових завдань визначають розвиток сільського 
господарства на інноваційній основі задля збереження навколишнього 
природного середовища, подолання голоду та бідності [1, 2]. Реалізація цих 
цілей неможлива без забезпечення стійкого відтворення ресурсного потенціалу 
сільського господарства та сільських територій. На сьогодні в Україні досить 
гострою є проблема відтворення всіх складових ресурсного потенціалу 
сільської економіки. Так, в частині формування, збереження і використання 
людського потенціалу сільської місцевості спостерігаються негативні тенденції, 
пов’язані з демографічною кризою на селі, зменшенням і старінням сільського 
населення, активною міграцією сільських жителів, обезлюдненням сел. Лише за 
останні 3 роки  кількість сільського населення зменшилась майже на 191 тис. 
чоловік. З 2010 року зникло 94 села. 

Невирішеною залишається проблема відтворення основних засобів та 
біологічних активів сільськогосподарського призначення. Через тривалу 
інвестиційну кризу і, як наслідок, суттєве зменшення галузевого основного 
капіталу в 1990-ті роки навіть подальші зростаючі обсяги інвестицій в сільське 
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господарство не змогли компенсувати тих втрат. На сьогодні характер 
відтворення основних засобів не відповідає потребам галузі щодо її 
матеріально-технічного забезпечення за кількісними та якісними параметрами. 
За нашими розрахунками, проведеними за показником приведеної вартості 
основних засобів сільського господарства [3, с. 12], лише з 2007 року подолано 
постійну тенденцію їх звуженого відтворення. Але параметри розширеного 
відтворення галузевих основних засобів не здатні компенсувати накопичені 
втрати виробничого капіталу, оскільки річний приріст вартості основних 
засобів не перевищує 4 %. 

Розвиток вітчизняного сільського господарства та забезпечення зайнятості 
сільського населення неможливі без відродження всіх його соціально-значимих 
і економічно доцільних галузей, перш за все тваринництва, садівництва та 
ягідництва. Однак, в Україні стійкою залишається тенденція скорочення 
поголів’я худоби: на 1 лютого 2018 р. за 5 років поголів’я ВРХ зменшилось на 
1,1 млн. голів, корів – на 532 тис., свиней – на 1,6 млн., овець і кіз – на 485 тис. 
голів. Площа плодово-ягідних насаджень у 2017 році до рівня  2013 року 
зменшилась на 27,7 тисяч га. 

Модернізація сільської економіки, як спосіб її розвитку та розвитку 
сільських територій, неможлива без забезпечення необхідних параметрів 
відтворення ресурсного потенціалу, які відповідають сучасному етапу 
соціально-економічного розвитку України. Відповідно до уточненої нами 
типологічної класифікації відтворення матеріально-технічних ресурсів (табл. 1) 
можна зробити висновок, що сільська економіка України на сьогодні потребує 
розширеного інноваційно-диверсифікаційного відтворення галузевого 
виробничого капіталу шляхом застосування різної комбінації методів та форм 
відтворення з максимальною активізацією оптимальних джерел.  

Забезпечення необхідного режиму відтворення ресурсного потенціалу 
сільської економіки потребує застосування різних механізмів як на рівні 
держави, так і на рівні сільських громад та сільськогосподарських підприємств.  

Одним із механізмів забезпечення розвитку сільських територій, що 
передбачає розвиток і ефективне використання його ресурсного потенціалу, є 
передача повноважень щодо розпорядження майном територіальним громадам, 
створюваним в рамках процесів децентралізації. На початок 2018 року до 
складу об’єднаних територіальних громад в Україні увійшло 8049 сіл та селищ, 
що становить 29,4 % загальної чисельності сільських населених пунктів в 
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країні. При підтримці загальної ідеї децентралізації влади, викликає 
занепокоєння певна статистика щодо ОТГ. За нашими розрахунками в 
середньому 12 сільських населених пунктів входять до складу однієї ОТГ по 
Україні, однак в різних громадах їх кількість суттєво коливається – від 0 до 68 
сіл. При прийнятному середньому показнику чисельності сільських населених 
пунктів в складі однієї ОТГ та переважній частці тих ОТГ, які об’єднують до 20 
сіл, в цілому ряді громад об’єднано понад 40 сільських населених пунктів, що 
відповідає чисельному складу районів в Україні. На 1 січня 2018 року кількість 
таких ОТГ становить 21 громаду, до яких входить 1076 сіл, а це близько 14 % 
від загальної чисельності сільських населених пунктів об’єднаних 
територіальних громад. Зважаючи на вищезазначене, мало б сенс відкоригувати 
загальнодержавні плани по формуванню ОТГ з метою максимізації 
самоврядності кожного села, селозбереження, розвитку сільських територій та 
сільської економіки. 

Таблиця 1 
Класифікація видів, форм, методів і джерел відтворення матеріально-

технічних ресурсів з виділенням їх пріоритетів для сільської економіки 
України* 

Класифікаційна ознака Класифікаційні групи 
Вид відтворення розширене, просте, звужене  
Спосіб відтворення інноваційний, екстенсивний, інтенсивний 
Напрям відтворення диверсифікаційний, сталоспеціалізований, монофікаційний 
Тип відтворення безперервний, дискретний 
Джерело ресурсного 
забезпечення 
формування та 
відтворення основних 
засобів 

внески до статутного (пайового) капіталу, додатковий капітал, 
амортизаційні відрахування, прибуток від операційної та інших 
видів діяльності, доходи від реалізації надлишкових та 
економічно-недоцільних активів, бюджетні асигнування, кредити 
банків та позики інших фінансових установ, лізинг тощо 

* Джерело: сформовано автором за результатами опрацьованих наукових джерел і власних 
результатів. 

 

В частині сільськогосподарських підприємств, то забезпечення ними 
необхідного режиму відтворення виробничих засобів передбачає 
застосування дієвого організаційно-економічного механізму відтворення, 
який підпорядкований конкретній меті, ґрунтується на певних принципах і 
являє собою сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих норм, 
правил і методів з організаційного та економічного впливу на 
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відтворювальний процес. З метою забезпечення відтворення в заданих 
параметрах сільськогосподарським підприємствам слід застосовувати 
взаємоузгоджені та взаємодоповнюючі інструменти амортизаційної, 
кредитної, інвестиційної та політики управління грошовими потоками. 

Однак, сільськогосподарські підприємства та сільські громади в 
сучасних умовах не здатні самостійно без підтримки держави забезпечити 
розширене інноваційно-диверсифікаційне відтворення ресурсного 
потенціалу. Світовий досвід свідчить про важливість державної підтримки 
оновлення матеріально-технічної бази сільської економіки, перш за все 
шляхом запровадження різних цільових програм, що необхідно активізувати 
у вітчизняній практиці. 
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Глобальна трансформація різних сторін життя людського суспільства є 

найважливішою рисою сучасного світового розвитку. Світова спільнота дедалі 
виразніше постає як функціонально взаємопов'язана цілісна система. Численні 
наукові публікації присвячені питанням глобалізації засвідчують її 
суперечливий характер, результатом якого є поділ наукової спільноти на її 
захисників та противників, зростаючий вплив на економіку та особливо 
фінанси, де процеси глобалізації набувають випереджаючих темпів, доводять 
необхідність пошуку нових підходів до розуміння глобальних тенденцій 
світової економіки та її фінансової системи, розробки нових методів, способів, 
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прийомів їх використання, або захисту від їх негативних наслідків, що особливо 
важливо для слабких економік. Крім того, широкий перелік визначень щодо 
глобалізації засвідчує широту поглядів на розуміння сутності даної категорії, 
що відображає черговий етап розвитку світової цивілізації [2, с. 319]. 

Глобалізація фінансової системи охоплює інтернаціоналізацію трьох 
складових: внутрішніх валют; банківської справи; ринку капіталу [3].  
Аналітики фінансових ринків зазначають, що в основі глобалізації фінансової 
системи лежить взаємодія таких явищ: технічний прогрес, що дозволяє 
здійснювати міжнародні фінансові угоди в режимі реального часу й значно 
скоротити витрати на транспорт і комунікацію; зростаюча конкуренція: з 
одного боку, між кредитними й фінансовими установами на фінансових ринках, 
а з іншого, – між самими фінансовими ринками внаслідок значного розвитку 
інформаційних технологій і телекомунікацій; реструктуризація кредитних і 
фінансових установ шляхом їхнього злиття й поглинання як наслідок 
зростаючої конкуренції між ними; широка інтернаціоналізація бізнесу через 
посилення транснаціонального характеру діяльності корпорацій; консолідація 
регіональних інтеграційних об'єднань; послаблення твердого контролю щодо 
здійснення міжнародних угод, пов'язаних з рухом капіталу фондових бірж [4].  

Фінансова глобалізація, з одного боку, дає змогу країнам отримати більше 
потрібних їм ресурсів грошей та капіталу, а корпораціям – здобути додаткові 
прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів. З іншого боку, вона 
приховує потенційну небезпеку збільшення глобальної фінансової 
нестабільності, а, отже, значних втрат для всіх суб'єктів, що оперують у 
глобальному фінансовому середовищі [1, с. 49]. На національному рівні в 
умовах глобалізації країнам необхідний захист однорідності економічного 
простору і зміцнення національної валюти. Структура світової фінансової 
системи далека від досконалості і необхідні відповідні її коригування, 
визначення перспектив подальшого розвитку світової фінансової системи 
виходить з її структурних проблем.  

Зростаючий рівень глобалізації виробничих процесів і фінансової сфери 
радикально змінив масштаб і структуру міжнародних товарних і фінансових 
потоків. Глобалізація фінансових ресурсів країн, що 
розвиваютьсяхарактеризується процесом глобального накопичення капіталу з 
урахуванням нерівноважного характеру цього глобального економічного 
процесу та необхідності пошуку інвестиційних механізмів відновлення його 
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рівноваги [6]. Позиції країн, що розвиваються у світовій торговельній системі, а 
також швидкість і структура зростання світової економіки дійсно впливають на 
їх потреби у зовнішніх ресурсах, оскільки вони стоять у ряді важливих 
факторів, що визначають обсяг валютних доходів і витрат. Тому асиметрії та 
дисбаланси в торгових відносинах можуть призвести до невідповідності між 
потребою в закордонних фінансових ресурсах та їх наявністю. Подібним же 
чином інвестиційні рішення транснаціональних фінансових та інших 
корпорацій мають вплив на дефіцит фінансових коштів і проблеми 
зовнішньоторговельного балансу країн, що розвиваються.  

Тому при розгляді проблем фінансування країн, що розвиваються слід 
особливо враховувати взаємну залежність міжнародної торгівлі, інвестицій і 
фінансів. Глобальна фінансова стабільність має значення і для тих країн у яких 
обмежений доступ на міжнародні фінансові ринки, і в той же час вони терплять 
збитки від фінансових криз, що виникають в інших частинах системи [1; 5]. 
Глобалізація поряд із зміною структури економіки, розвитком фінансових 
інститутів та удосконаленням фінансової політики стає новітнім чинником впливу 
на фінансову систему, її формування та подальшого розвитку. 
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Introduction. In recent years a number of investigations, dealing with the 
efficiency of usage cogeneration heat pump installations (CHPI) in energy supply 
systems (ESS) were carried out [1 – 7]. In this paper the economical aspects of usage 
of ESS with CHPI of various power levels is carried out, that will allow to provide 
reasonable determination of economically reasonable scheme solutions and operation 
modes of ESS with CHPI of various power levels in energy and heat supply systems. 

Presentation of the material. The methodical fundamentals for energy-
economic efficiency and energy-economic-ecological efficiency assessment of ESS 
with CHPI are presented in our studies [1 – 7]. In the research [3] it is suggested to 
perform the comprehensive assessment of ESS energy-economic efficiency on the 
base of CHPI by complex generalized dimensionless criterion of energy-economic 
efficiency of ESS with CHPI that has the form: 

 ESS
iESS

.ec.en
ESS ЕКК  ,                                            (1) 

where ESSК  – is complex dimensionless criterion of energy efficiency of ESS 

with CHPI from the studies [1 – 7]; ESS
iЕ  – is relative economic efficiency (in 
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shares) for ESS on the base of CHPI for і-th operation mode of ESS, that is 
determined in the following manner: 

 
   

 іSH

іESSіSHESS
i Е

ЕЕ
Е


 ,                                   (2) 

where  іSHЕ  – are operation costs for і-th operation mode of the substituted 

source of heat (SH),  іESSЕ  – are operation costs for і-th operation mode of ESS.  

As it is noted in studies [3 – 4], economically efficient operation modes of ESS 
with CHPI will be provided if the index of economic efficiency of ESS will be 

ESS
iЕ  > 0. According to [3], energy efficient and economically substantiated 

operation modes of ESS with CHPI will be provided on condition .ec.en
ESSК  > 1. The 

greater is the value of .ec.en
ESSК  index, the more energy efficient, economically efficient 

and competitive ESS with CHPI will be.  
In our study [6] it is suggested to perform the comprehensive assessment of 

energy-ecological-economic efficiency of ESS with CHPI according to complex 
generalized dimensionless criterion .compl

ESSК  of energy-ecological-economic efficiency 

of ESS with CHPI. As it is noted in study [6], ecologically safe, energy efficient and 
economically substantiated operation modes of ESS with CHPI of various power 
levels will be provided on condition of .compl

ESSК  > 1. In research [6] it is determined 

that the greater is the value of .compl
ESSК  index, the more economically efficient and 

competitive ESS with CHPI will be.  
The specific investments in ESS with CHPI of various power levels can be 

determined, according to data of manufacturing companies. The specific investments 
in ESS with CHPI of small and average power (up to 1000 kW) will be in the range 
of 290 – 1000 $/kW of installed power of CHPI. The specific investments in ESS 
with CHPI of large power (over 1000 kW) will be in the range of 113 – 165 $/kW of 
installed power of CHPI. Thus, the payback period of investments in ESS with large 
power CHPI will be almost ten times less, than the payback period of investments in 
ESS with small and average power CHPI. 

Conclusions. The investigated ESS with CHPI of various power levels can be 
recommended as high energy efficient, economically efficient ESS, that can be 
competitive with modern high efficient electric and fuel-fired boilers in heat supply 
and energy supply systems, as their energy efficiency more than two times exceeds 
energy efficiency of modern high efficient electric and fuel-fired boilers. This ESS 
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can be competitive with modern high efficient electric and fuel-fired boilers in the 
systems of heat and energy supply. The payback period of investments in ESS with 
large power CHPI will be almost ten times less, than the payback period of 
investments in ESS with small and average power CHPI. 

The economical aspects of usage of ESS with CHPI of various power levels, 
analyzed in this paper, allows providing reasonable determination of economically 
reasonable scheme solutions and operation modes of ESS with CHPI of various 
power levels in the systems of heat and energy supply. 
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Південний регіон, за площею, посідає в країні четверту позицію – 112450 

кв.км. (18,6%) та останнє місце за чисельністю наявного населення – 4601,6 тис. 
осіб (10,8%). Регіональне угрупування об’єднує Одеську, Миколаївську, 
Херсонську області, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь [1].  

В його межах знаходиться найбільша кількість населених пунктів, а саме: 
184 населених пунктів міського типу, одне, з яких, місто республіканського 
значення - Севастополь та найменшу кількість населених пунктів сільського 
типу – 3628 одиниць [1]. Південний регіон займає вигідне територіальне 
розташування та відмінні суспільні позиції. Однією з особливостей даного 
регіону є наявність сухопутних кордонів з Румунією та Молдовою. В той же 
час, сусідніми до даного регіону зі сторони водного розмежування є такі країни: 
Болгарія, Туреччина, Грузія. До того ж, завдяки наявності широко розвиненої 
річкової транспортної мережі, регіон володіє транспортним сполученням з 
більшістю країн Європи. Господарська частина Південного регіону базується на 
транспортуванні вантажів, будівельній галузі, також окремо слід виділити 
рибну ловлю. Це промислово-аграрний регіон, в якому загальна доля 
промислового сектору більше, як вдвічі переважає сільське господарство. 
Загалом, даний регіон спеціалізується на рекреації, вирощуванні різних 
сільськогосподарських культур та їх переробці.  
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Машинобудівний комплекс регіону характеризується виробництвом 
спеціалізованого обладнання для харчової та легкої промисловостей, приладо- 
та верстатобудування, транспорті. Якщо ж, розглядати загальні економічні 
показники регіону крізь призму валового регіонального продукту у фактичних 
цінах з розрахунку на одну особу, то ситуація на 1 січня 2016 року мала 
наступний вигляд: Одеська область – 41682 грн.; Миколаївська область – 41501 
грн.; Херсонська – 30246 грн. До того ж, Південний регіон посів п’яту сходинку 
серед шести можливих, оскільки середнє значення щодо ВРП, в розрахунку на 
одну особу, на початок 2016 року становило – 37810 грн., в той час, як середнє 
значення даного показника по країні знаходилося на рівні – 56413 грн. [1,2]. 
Південний регіон, за показниками чисельності населення, посідає 5 місце серед 
шести можливих. Його показник на початок 2018 року становив – 4628660 осіб. 
В той же час  регіон характеризується середнім рівнем урбанізації, адже частка 
його міського населення становить – 65,4% (3028115 осіб) проти – 34,6% 
(1564176 осіб) населення, що проживає в сільській місцевості [1,9]. 

Градація найбільших міст в Південному регіоні за показниками обсягів їх 
населення має наступний вигляд:  Одеса - 1 010 912 осіб; Миколаїв - 489 146 
осіб; Севастополь - 344 853 осіб (на 1 січня 2014 р.); Сімферополь - 338 319 осіб 
(на 1 січня 2014 р.); Херсон - 293 299 осіб; Керч - 149 566 осіб (на 1 січня 2014 
р.); Євпаторія - 107 040 осіб (на 1 січня 2014 р.); Ялта - 78 200 осіб (на 1 січня 
2014 р.); Феодосія - 69 145 осіб (на 1 січня 2014 р.) [1,9]. Також слід відмітити те, 
що за останні десятиріччя утворилася своєрідна система міського розселення в 
межах регіону з ядром Одеської агломерації. Показники  середньої густоти 
населення в регіоні становить – 57,7 чол./кв.м. В той же час, найнижчим даний 
показник є в Херсонській області та становить – 37,0 чол./кв.м. Станом на січень 
2017 року включає в себе – 104776 млн. кв.м. житлової площі, що складає 
близько – 10,7% відносно загальних обсягів по країні. Слід зауважити, що 
обсяги житлового фонду регіону значно скоротилися відносно 2013 року – 
майже на третину (на 2013 рік – 153480 млн.кв.м). Викликане таке явище 
агресією Російської Федерації проти України та неправомірного захоплення 
території Автономної Республіки Крим, на території якої знаходиться близько – 
48971 млн.кв.м житлової площі. Як слідство, даний регіон, з-поміж інших 
шести нами виділених, за показниками наявного житлового фонду займає п’яту 
позицію. За умови статистичного розподілу житлового фонду серед областей, 
що включено до Південного регіону маємо наступний вигляд: Одеська область 
– 51,2%; Миколаївська – 24,6%; Херсонська – 24,2% [1, 9]. 
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Житловий фонд регіону, що знаходиться у містах, складає – 64588 
млн.кв.м, загальна частка якого відносно країни становить – 10,9%. Слід також 
відзначити те, що майже половина міського житлового фонду регіону 
знаходиться в місті Одеса та сягає – 31711 млн.кв.м. Південний регіон чітко 
вирізняється з поміж інших суттєвою перевагою кількості наявного житлового 
фонду в містах – 61,6%, проти - 38,4%, що розташовано у сільській місцевості. 
В  продовж – 2007-2016 років, в межах Південного регіону, було прийнято в 
експлуатацію – 15248 млн.кв.м загальної площі житла, а це близько - 15,6% від 
загальнонаціонального показника. З яких в Одеській області закумульовано 
близько – 7116 млн.кв.м; Миколаївській - 1273 млн.кв.м; Херсонській – 1492 
млн.кв.м; АР Крим – 4060 млн.кв.м (за період 2007-2013); м. Севастополь – 
1307 млн.кв.м (за період 2007-2013 рр.) [1, 9]. Що стосується обсягів 
капітальних інвестицій в житлове будівництво, то, за даний період, на 
Південний регіон припало – 32643 млн.грн. у фактичних цінах, що складає 
близько – 10,2 % від загального показника по Україні [1]. 

За показниками забезпеченості населення житловим фондом, Південний 
регіон посідає перед останню позицію та становить – 23,0 кв.м загальної 
житлової площі з розрахунку на одну людину. В той же час середній показник по 
країні знаходиться на рівні – 23,1 кв.м./осіб. Що стосується даного показника за 
областями та районами, що включено до меж даного регіону, ситуація має 
наступний вигляд: Одеська область – 22,6 кв.м./осіб; Миколаївська – 22,4 
кв.м./осіб; Херсонська – 24,1 кв.м./осіб; АР Крим – 20,3 кв.м./осіб (на 1 січня 
2014 року); м. Севастополь – 21,3 кв.м./осіб (на 1 січня 2014 року). В свою чергу, 
Південний регіон характеризується невисокими показниками забезпеченості 
житлом на території сільської місцевості. Найбільше значення даного 
показника було відзначено в Одеській області, що становило – 27,6 кв.м./осіб, 
найменше в Херсонській області – 23,2 кв.м./осіб. В той же час, середнє 
значення по країні складало – 29,1 кв.м./осіб, за регіоном – 25,0 кв.м./осіб [1-9]. 

Рівень зайнятого населення становить – 56,7 %. Якщо досліджувати даний 
показник окремо за областями, що включено до даного регіону, то ситуація має 
такий вигляд: Одеська – 56,7 %; Миколаївська – 57,5 %; Херсонська – 55,8 %. 
Виходячи з вище викладеного, можна побачити, що за показниками рівня 
зайнятості населення регіон посідає опосередковану позицію серед шести нами 
окреслених [1]. Загалом, тенденції процесу ціноутворення на ринку житлової 
нерухомості Південного регіону за обласними центрами різняться. В період 2011-
2013 років ціни на житлові квадратні метри в межах регіону, як і по всій території 
України, мали тенденцію до збільшення. Так відбувалося аж до останнього 
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кварталу 2013 року після чого ситуація на ринку почала кардинально 
змінюватися. На фоні катастрофічного масштабу девальвації національної 
грошової одиниці та зменшення рівня купівельної спроможності населення ціни 
на нерухомість набули від’ємної динаміки та значення. Найвищий ціновий 
показник за квадратний метр площі житла на ринку станом на кінець 2016 року 
було зафіксовано в місті Одеса – 819 дол.США; найнижчий в місті Миколаїв – 555 
дол.США. Загалом, середнє цінове значення за Південним регіоном за квадратний 
метр житла в 2016 році становив – 656 дол.США [1,3,4,8]. На сьогодні, після 
кризового періоду з 2014 року, споживацька аудиторія знову почала активно 
проявляти інтерес до житлової нерухомості. В переважній більшості – це 
новозбудовані житлові об’єкти, що характеризуються підвищеним рівнем 
зручностей та планування, особливо в курортних містах та рекреаційних зонах. 
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Земельні ресурси – незамінне і неоціненне багатство будь-якого 
суспільства. Вона є найголовнішим природним ресурсом, матеріальною 
умовою життя і діяльності людей, основою для розміщення й розвитку всіх 
галузей народного господарства, основним засобом виробництва в сільському і 
лісовому господарстві, джерелом продуктів харчування людей [1, с. 7].  

Так як в Україні існує тенденція не ефективного використання землі, що 
призводить до деградаційних процесів, поширення процесів ерозії ґрунтів, 
ущільнення та втрати запасів поживних речовин, актуальним є розгляд питання 
ефективного використання земельних ресурсів. За статистичними даними в Україні 
більше, ніж 800 тис. га земель - деградовані, малопродуктивні та піддалися 
техногенному забрудненню і підлягають консервації; 141 тис. га порушених земель 
мають потребу в рекультивації та 253 тис. га малопродуктивних земель  - 
поліпшення; 10,6 млн. га орних земель – еродовані [6].  

Під ефективним використанням земельних ресурсів у сільському 
господарстві розуміють соціально-економічну категорію, яка демонструє 
відносини між людьми в процесі виконання технологічних виробничих процесів, 
які пов’язані з виробництвом аграрної продукції і завданням якої є досягнення 
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максимального задоволення потреб суспільства в продуктах харчування, 
забезпечуючи при цьому відновлення природних властивостей ґрунту, збільшення 
продуктивності потенціалу земельних ресурсів і їх використання, дотримуючись 
при цьому екологічних принципів використання природних ресурсів (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види ефективності використання земель 
Джерело: сформовано авторами на основі [3] 

 

Технічна – це здатність підприємства виробити певний обсяг продукції, 
використовуючи мінімум ресурсів. Технологічна – це рівень використання 
земель в процесі виробництва, головним критерієм якого є науково-
обґрунтована система ведення сільського господарства. Економічна – 
максимальне виробництво продукції для забезпечення потреб населення при 
мінімальних затратах праці та ресурсів на її одиницю. Витратна – результат, що 
отримується при виробництві продукції завдяки наявному рівню та 
структуризації витрат. Екологічна – це збереження природного середовища в 
процесі ведення землеробства відповідно до вимог еколого-економічного 
землекористування; забезпечення населення екологічно чистою продукцією. 
Соціальна – покращення умов життя людей [3].  

Багато науковців мають однакову думку щодо підвищення ефективності 
та досягнення кращих результатів в сільському господарстві, акцентуючи увагу 
на тому, що пріоритетним є застосування комплексного підходу, який враховує 
всі аспекти навколишнього середовища: економічний розвиток, законодавчу 
базу, політику, природних процесів, тощо. Для оцінки ефективності 
використання земельних угідь традиційно використовуються кількісні та якісні 
показники, що мають досить суб’єктивний характер та вимагають детального 
вивчення й визначення критеріїв економічних показників [2; 7, с. 121-126]. 

Соціальна 

Технологічна Технічна 

Екологічна 

Економічна 

Витратна 
ВИДИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
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Враховуючи екологічність законів наковці [8, с. 76; 9, с. 20-22] і ми 
поділяємо їх позицію, пропонують розраховувати такі показники, як коефіцієнт 
екологічної стабільності території: 

Кек.ст. ∑Кст.у.×Рі
∑Рі ×К              (1) 

де К ек. ст. – коефіцієнт екологічної стабільності землекористування; К 
ст.у. – коефіцієнт екологічної стабільності угіддя (уточнений) і-го виду; Рі – 
площа угіддя і-го виду; К – коефіцієнт морфологічної стабільності рельєфу (К = 
1,0 – для стабільних територій і К = 0,7 – для нестабільних територій). 

Коефіцієнт екологічного впливу на довкілля: 
Ка.н. ∑Р×Б

∑Р
                            (2) 

де Р – площа земель із відповідним рівнем антропогенного навантаження, 
га; Б – бал відповідної площі з певним рівним антропогенного навантаження. 

Тому, з метою доцільного використання та охорони земельних ресурсів 
необхідно дотримуватися шляхів досягнення ефективного використання 
земельних ресурсів, які поділяються на:  екологічний – дотримання технологій 
виробництва продукції; запобігання забрудненню ґрунтів; відтворення родючості 
ґрунтів; запобігання процесам ерозії та втрати поживних  речовин у ґрунтах; 
економічний – орендна плата за користування земельною ділянкою; дотації за 
використання земель за цільовим призначенням; правовий – дотримання прав 
власників та орендарів земельних ділянок; дотримання Законодавства України у 
сфері використання земельних ресурсів; координаційний – державний контроль 
за використанням земель;  моніторинг земель. 

З метою досягнення ефективного використання земельних ресурсів 
необхідно в першу чергу враховувати національні інтереси, соціальні аспекти 
землекористування, згідно яких земельні ресурси повинні використовуватись 
ефективно, без втрати корисних властивостей та погіршення стану 
навколишнього природного середовища. аграрним виробникам потрібно 
додержуватись технологій вирощування сільськогосподарської продукції, які 
направлені на підвищення родючості ґрунту, збереження та відновлення їх 
природних властивостей і отримання високих врожаїв.  

Господарська діяльність кожного землекористувача повинна бути 
зорієнтована на дбайливе використання земельних ресурсів завдяки цільовому 
використанню земель, що відповідає її господарському призначенню, охороні 
земельних ресурсів та досягненні екологічної збалансованості використання 
земельних ресурсів. Адже раціональне використання земельних ресурсів 
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спрямоване на високоефективне, ресурсоощадне, природоохоронне та 
екологічно безпечне використання земельного потенціалу, а це в свою чергу 
передбачає підвищення родючості ґрунтів, збереження їх природних 
властивостей та охорону [4, 5]. 

Необхідне вирішення таких питань, як: вживання заходів, що 
попереджають розвиток ерозійних процесів, зсувів, заболочуванню, засоленню 
грунтів, їх забрудненню; застосування заходів, що спрямовані на відновлення 
грунтового покриву; внесення доцільної кількості органічних та мінеральних 
добрив; виконання обгрунтованої системи обробітку грунту; дотримання 
сівозмін; дотримання балансу між економічною та екологічною складовими 
природного середовища.  
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The subjects of the relations arising in the process of agricultural production in 
Ukraine are agricultural enterprises of various organizational and legal forms of 
ownership, farms, households, authorized public bodies and local self-government. 

Public and corporate relations are relations that arise in the process of 
implementing common, subordinated to general objectives, economic actions 
between the state and the corporation (corporations). In Ukraine the formation of the 
corporate sector was carried out in the following ways: the development of 
entrepreneurial activity; privatization of state enterprises and small state-owned 
enterprises, and through corporatization; privatization of large state-owned 
enterprises on the basis of which joint-stock companies were created [1, p.63]. 

In the early 1990s, the state found itself unable to properly exploit significant 
production facilities concentrated in its ownership, which, in spite of the lack of 
financial resources, accelerated privatization processes. However, in the "... in the 
course of privatization, the stock form ... was used for the purpose, directly opposite 
to the one for which it was created, namely, the spraying, not the concentration of 
capital” [2]. Corporate relations in  the agrarian sector have found some development 
in the form of integration formations – joint-stock companies and agricultural 
companies for the production and processing of agricultural products. In recent years, 
the agrarian sector has seen an association of agricultural enterprises and other 
economic entities that differ in the composition of the participants and the purpose of 
the activity. However, the most common form of agribusiness is private enterprises 
and business partnerships (3752 and 8700 respectively). 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

72 

The number of state-owned enterprises decreased from 570 in 2002 to 222 in 2016. 
The reason for such a reduction was the low returns of business entities in the state 
sector, driven to a certain extent by the implementation of corruption and lobbying 
schemes, and the inefficiency of management. All this testifies to the fact that the state 
actually has a small presence in the corporate sector of agriculture, while the state 
provides very large volumes of support to the largest agrarian corporations. Thus, at 
present, state functions are formally reduced to the financing of the agrarian sector, 
support of domestic agricultural producers and the protection of state-owned land. 

Now, state entrepreneurship ensures the activation of innovation activity and 
implementation of an innovative model of economic development to a large extent. 
Despite some positive dynamics, indicators of innovation activity of domestic 
enterprises are far behind the world's analogues. Thus, in the USA, Germany, France 
and Japan, the share of innovative active enterprises ranges from 70-80%, while in 
the EU countries; the share of enterprises that implement innovations is 4 times 
higher than in Ukraine [3]. In fact, in Ukraine, the lion's share of innovation financing 
in the agrarian sector, as well as in the economy as a whole, is made up of own funds 
of enterprises, as well as foreign investments and other sources [4, p. 80]. 

Agrarian production has specific features as socio-economic, and organizational 
and technical nature as an object of management. It is necessary to develop tools of 
the state regulation system for the development of corporate structures in the agrarian 
sector, which will promote corporate integration in the agroindustrial complex, with 
rigorous compliance with antimonopoly legislation, development of the cooperative 
sector and stimulation of the formation of associations and associations, support for 
farming and small landowners. In addition, they show the leading role of the state in 
managing the development of the corporate sector as an element of the agro-
industrial complex. The main forms of interaction between the state and business, 
which in varying degrees are now developed in the agrarian sector of Ukraine, are: 
public-private partnership (PPP); cooperation on the development of agrarian clusters 
and technology parks; interaction of state and local authorities with self-regulatory 
organizations; partnership at the local level to support rural community initiatives in 
building the social infrastructure of villages [5]. The most promising forms of public 
and -corporate relations in agricultural production are the first two. 

The mechanism of cooperation between public authorities, local self-
government bodies and the private sector in the form of public-private partnership 
allows to ensure coordination and consideration of mutual interests of the state and 
business in the implementation of joint innovation and investment projects, targeted 
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sectoral programs, etc. For the state, the main advantages of such a partnership are 
the intensification of investment activity, effective asset management, increasing the 
efficiency of market infrastructure, and stimulating entrepreneurial activity. For 
private business, the benefits, first of all, are the availability of resources, the use of 
which was previously impossible, simplification of permitting procedures, expansion 
of the possibility of obtaining loans on preferential terms under state guarantees. 

The use of public-private partnership, which has long been used in the economic 
infrastructure sector, has recently been extended to agriculture. Ukraine has the 
opportunity to seize global experience in using PPP mechanisms to expand and 
improve the competitiveness of its own agricultural sector.  

A study of world experience suggests that PPP projects can vary greatly in size, 
duration and structure. The most common types of PPP agreements in the agricultural 
sector are management agreement; rent; concessions.  

Among the typical examples of PPPs in emerging market economies and 
emerging economies:  projects on conversion of agricultural waste into energy; 
development and exploitation of irrigation systems; agricultural storage and 
transshipment facilities. The historical agricultural potential of Ukraine, as well as the 
existing legal and regulatory framework for PPPs, constitutes an important basis for 
expanding and improving agricultural competitiveness of the country using PPP. 

Usually domestic experts note imperfect legislation and the lack of funds in the 
state for the implementation of relevant projects. However, the main reason is the real 
lack of willingness on the part of the public authorities to realize the full implementation 
of potential projects and the presence of significant obstacles on the part of the 
bureaucracy. Unfortunately, despite the presence of European vector of development of 
our state, the practice of attracting investments through public-private partnership, 
including the sphere of agriculture, is largely at the theoretical stage of formation. 
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Insurance substantially influences on socio-economic stability of company and 
fixed to the circle of factors, that directly determine economic strength security in the 
global environment of both subjects of menage and state on the whole. 

Taking into account it, scientific researches become actual in relation to 
development and introduction of effective control system by economic security of 
insurer, that will allow to realize the complex of the measures sent to defence of them 
financial interests from internal and external risks. In the conditions of reformation of 
the Ukrainian economy and deepening of integration processes the sensitiveness of 
insurance companies rises as separate subjects of menage to the far of different risks. 
Insurance companies accept the rules of game of market economy, that envisages a 
competition, fight for a place at the market, that is why the role of economic security 
of insurance activity grows substantially. 

Insurance, as the type of entrepreneurial activity, is characterized by increased 
riskiness, that directly affects character of financial relations in this sphere. This fact 
puts on the additional loading on providing of economic security of insurance 
company that is characterized by stability of economic and financial development, by 
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efficiency of neutralization of external and internal risks with the aim of their 
minimization or avoidance. Thus, the primary objective of economic security consists 
in that, to guarantee the stable and effective functioning of insurance company in a 
present tense and have high potential of development in the future.  

The risk management of insurance company consists of 4 basic stages:  
1. identification of risks: identification of risks on the spheres (directions) of origin;  
2. risk assessment: estimation of probability of occurrence of certain threats 

(risks) and consequences of their realization; 
3. management risks: the choice of tools and methods of risk management;  
4. monitoring and control: assessment of current changes in risk, effectiveness 

of risk management measures. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Conceptual model of sinergistical management the financial risks of 
insurance company  (compiled on the basis of information [1; 2]) 

 

 

A management of risk 
is on own insurance 

Financial risk A transmission of risk is 
on перестрахування 

Methods of reduction of financial risks 

Underwriting is an individual risk assessment for determination of expediency of 
conclusion of treaty and establishment of adequate terms of insurance (including the 
change of bonuses and modification of formulations of contract of insurance) 
 

Combination of methods of reduction of financial risks 

Reservation is forming and use of money of the special reserve (to the fund) sent to 
financing of the measures, aimed at minimization of risks of insure that come to the 
insurer and technical risks of insurer 
 
Diversification is distribution of risks for an obstacle to their concentration. In 
quality of basic forms of диверсифікованості of financial risks her next directions 
can be used: diversification of types of financial activity, diversification of currency 
portfolio, diversification of deposit portfolio, diversification of portfolio of securities, 
diversification of the program of the real investing 
 
Limiting is limitation of size of risks on own maintenance taking into account 
probability of offensive of accident insured, expected size of insurance bonuses, 
profitability of insurance operations, level of аквізаційних charges, middle 
unprofitableness after the risks accepted on insurance, level of qualification of 
underwriters and actuaries 

Hedging is a technique and methods the managements sent to softening (reduction) 
of unfavorable consequences from price variations by the purchase-sale of forward 
contracts (futures, options) 
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As there is direct connection between ability of insurance company adequately 
to react on risks, what inherent to insurance activity and by the financial state of 
insurance company, minimization of financial risks has a large value. This type of 
risks most threatens after consequences for providing of effective economic 
development of insurance company, that conditioned by possibility of loss of 
property asset, potential of development, bankruptcy. 

An important role in a management financial risks is played by the mechanism 
of minimization of risks, that is based on the use of totality of methods and receptions 
of reduction of possible financial losses. Important is that going near a management 
risks must be complex, id est to examine the different groups of risks that arise up in 
activity of insurance company, it is needed not separately one from other, but in 
totality, taking into account them cross-coupling and dynamics of changes (fig. 1), 
just the same approach assists the achievement of maximal effect in a management 
risks. 

On the final stage of management insurance risks the estimation of efficiency 
of the conducted measures of influence comes true on risks, the row of indexes that 
characterize frequency of offensive of accidents insured and part of the paid 
insurance compensations in the general volume of amount covered settles accounts in 
particular. In case of necessity, appropriate adjustments to the insurer's tariff policy 
are made, the values of reducing and raising coefficients of insurance tariffs are 
specified. Thus, for the achievement of primary objective of economic security to the 
insurance company it is necessary: to forecast possible threats to economic security; 
to organize preventive measures in relation to the decline of possible threats; to 
discover, to analyse and estimate the arising up real threats to economic security;  to 
make decision and organize activity from reacting on arising up threats; constantly to 
perfect the system of providing of economic security. 
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Невід’ємною та стратегічно важливою підгалуззю машинобудування та 

частиною промисловості України є автомобілебудування, представлене 
головним  чином підприємствами легкового та вантажного 
автомобілебудування й автобусобудування. Разом з тим, нині автовиробництво 
в Україні переживає скрутні часи, що вкрай негативно впливає на 
конкурентоспроможність підприємств автомобілебудування [1-2]. 

У таких умовах актуалізується нагальна необхідність розроблення 
ефективних заходів у напрямку підвищення конкурентоспроможності 
підприємств вітчизняного автомобілебудування. 

Проте, розробці таких заходів має передувати точна та максимально 
достовірна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств. 

У контексті відміченого метою дослідження є порівняльний аналіз 
методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств 
автомобілебудування. 
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Процесу оцінювання конкурентоспроможності підприємств приділено 
увагу в наукових працях багатьох вітчизняних дослідників, більшістю з яких 
робилися спроби зведення на базі спільних ознак окремих методик у методичні 
підходи.  

Так, наприклад, Т. Швед та І. Біла вважають, що доцільним є виділення 
таких методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності 
підприємств як матричний, графічний, індексний та аналітичний [3, с. 407].  

Майже аналогічної думки притримується Д. Яцковий, виділяючи 
матричний, індексний та графічний методичні підходи до оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств [4, с. 185]. 

Зазначену класифікацію за основу приймає й А. Левицька, пропонуючи 
здійснювати оцінювання конкурентоспроможності підприємств із 
застосуванням матричного, графічного, індексного, аналітичного та 
комплексного методичних підходів [5, с. 159]. 

У свою чергу вважаємо за доцільне виділення наступних методичних 
підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств 
автомобілебудування як порівняльний, продуктовий, матричний, інтегральний і 
комплексний. Загальна характеристика зазначених методичних підходів із 
виділенням їх основних переваг і недоліків представлена в табл. 1. 

Як бачимо з даних таблиці 1, у сучасних умовах найбільш досконалим є 
комплексний підхід, адже включає в себе інструментарій різних методичних 
підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Разом з тим при 
застосуванні комплексного підходу можливе акумулювання не лише переваг, а 
й недоліків даного методичного підходу до оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства автомобілебудування. 

Тому перспективу подальших досліджень складає розроблення методики 
оцінювання конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування в 
рамках комплексного підходу таким чином, щоб максимально сконцентрувати 
всі переваги даного підходу та нівелювати його недоліки. 
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінювання 

конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування 
Методичний 

підхід Сутність Переваги Недоліки 

 
 

Порівняльний 

Конкурентоспроможність 
підприємства визначається 

шляхом послідовних 
попарних порівнянь 

попередньо обраних для 
оцінки показників 

діяльності конкуруючих 
підприємств 

наочність; 
простота в проведенні 

оцінювання та 
інтерпретації результатів 

оцінки. 

значна трудомісткість 
оцінювання у разі 

великої кількості об’єктів 
і показників оцінки; 

часто не враховується 
різна вагомість 

оцінюваних показників. 

 
 

Продуктовий 

 
Конкурентоспроможність 
підприємства фактично 

зводиться до 
конкурентоспроможності 
його продукції (послуг, 

робіт) 

забезпечується прямий 
зв'язок 

конкурентоспроможності 
підприємства та 

ефективності його 
операційної діяльності 

ігноруються інші важливі 
аспекти, що визначають 

конкурентоспроможність 
підприємств, на кшталт 

фінансового стану, 
ефективності 

інвестиційної діяльності 
тощо 

 

Матричний 

Конкурентоспроможність 
підприємства 

характеризується певним 
положення в квадранті (в 
динаміці − в квадрантах) 
відповідних оціночних 

матриць 

наочність; 
виділення перспектив 

зміни 
конкурентоспроможності. 

урахування обмеженої 
кількості показників 

конкурентоспроможності 
(зазвичай, матриці 

будуються на основі 2-х 
показників) 

 
 

Інтегральний 

Конкурентоспроможність 
підприємства виражається 
через інтегральний індекс 
як зважена комплексних 

показників з урахуванням їх 
значимості 

простота в інтерпретації 
результатів оцінки; 
враховується різна 

вагомість оцінюваних 
показників. 

широке використання 
експертних оцінок, що 

часто ставить під сумнів 
достовірність результатів 

оцінки; 
значна трудомісткість 

проведення оцінки. 

 
 

Комплексний 

 
Конкурентоспроможність 
підприємства оцінюється з 
одночасним застосуванням 

інструментів різних 
методичних 

підходів 

 
забезпечується 

комплексність оцінки 
конкурентоспроможності 

підприємств 

значна трудомісткість і 
складність проведення 

оцінювання часто 
призводять до помилок у 

розрахунках 
і зменшення 

достовірності результатів 
оцінки 

конкурентоспроможності 
підприємств 
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При цьому передбачається наявність у методиці оцінювання 
конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування елементів 
формування сукупного інтегрального показника (у центрі якого відповідно до 
вимог продуктового методичного підходу буде міститися комплексний 
показник конкурентоспроможності автомобілебудівної продукції) та 
експертного оцінювання у відповідності до інтегрального методичного підходу, 
матричного та порівняльного аналізу у відповідності до однойменних 
методичних підходів тощо. 

 
Список використаних джерел: 

1. Шевченко І.Ю. Місце автомобілебудування в промисловості України / 
І.Ю. Шевченко // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: 
Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 
25 листопада 2016 року).  Х.: ХНАДУ.  Т. 1.   С. 146-148. 

2. Шевченко І.Ю. Затяжна криза вітчизняного автомобілебудування: 
реалії сьогодення / І.Ю. Шевченко // Економіка підприємства: сучасні проблеми 
теорії та практики: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 
15-16 вересня 2016 р.  Одеса: Атлант, 2016.  С. 48-49. 

3. Швед Т.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Т.В. Швед, 
І.С. Біла // Економіка і суспільство. − 2017. − № 8. − С. 405-410. 

4. Яцковий Д.В. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності 
підприємства / Д.В. Яцковий // Вісник соціально-економічних досліджень. − 
2013. − Вип. 4(51). − С. 183-188. 

5. Левицька А.О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: 
вітчизняні та закордонні підходи до класифікації / А.О. Левицька // Механізм 
регулювання економіки. − 2013. − № 4. − С. 155-163. 
  



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

81 

THE COMPETITIVENESS OF THE FINANCIAL SECTOR AND  
THE OFFSHORE FLOWS OF BANK CAPITAL 

 
Shumska S.S., 

Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, 
Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine,  

Kyiv, Ukraine 
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ТА 
ОФШОРНІ ПОТОКИ БАНКІВСЬКИХ КАПІТАЛІВ 

 
Шумська С.С., 

к.е.н., провідний науковий співробітник  
ДУ «Інститут економіки та прогнозування  

Національної академії наук України»,  
м. Київ, Україна 

 
У контексті досягнення стабільних позитивних темпів зростання 

української економіки, зміцнення та розвиток фінансової системи є 
необхідною передумовою відходу від «сировинної» моделі розвитку та 
створення умов для її диверсифікації. Серед важливих кроків з фінансової 
підтримки процесу модернізації української економіки в умовах глобалізації 
постає завдання підвищення конкурентоспроможності фінансового сектора. 

Якщо визначати конкурентоспроможність національного фінансового 
сектора як “його здатність в порівнянні з іншими країнами залучати і 
перерозподіляти зовнішні і внутрішні грошові ресурси на цілі розвитку з 
мінімальними витратами і ризиками, формувати центри концентрації 
ліквідності та фінансового посередництва, які є каналами економічного впливу, 
експортувати фінансові послуги та продукти, забезпечувати використання 
національної валюти в міжнародному фінансовому обігу” [1], то буде 
очевидним низький рівень конкурентоспроможності українського фінансового 
сектора. Підтвердженням  даної тези може слугувати динаміка рівня розвитку 
фінансового ринку (8th pillar: Financial market development) – 8-ма із 12-ти груп 
показників, які формують агрегований Індекс глобальної 
конкурентоспроможності (ІГК, Global Competitiveness Index)  Всесвітнього 
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економічного форуму (ВЕФ) [2]. На жаль, упродовж 2012-2016 рр. у світовій 
системі координат український фінансовий сектор, демонстрував спадний 
тренд конкурентоспроможності (рис.1, табл.1), що стримувало темпи 
модернізації та економічної динаміки. 

  

 
Рис. 1. Динаміка Індексу конкурентоспроможності та рівень розвитку  

фінансового ринку України у 2005-2016 рр. (бальна оцінка) 
 

Джерело: складено за даними звітів ВЕФ за відповідні роки. 
 
Серед слабких сторін українського фінансового сектору у порівнянні з 

іншими країнами – низький показник стійкості банківської системи. На жаль, за 
цим індикатором вже досить тривалий час Україна займає останні місця в 
рейтингу серед великої групи країн світу (табл.1), що свідчить про вразливість 
української банківської системи. 

Таблиця 1.  

Рейтинги України, що відображають рівень фінансового розвитку 

 Показник 2005 2010 2015 2016 2017 

Рейтинг України по ІГК (GCI) 84 89 79 85 81 

Рейтинг України по групі 8 "Рівень 
розвитку фінансового ринку" 88 119 121 130 120 

Рейтинг України по індикатору 
"Стійкість банків" 93 138 140 138 135 

Кількість країн у вибірці 114 139 140 138 137 
 

Джерело: складено за даними звітів ВЕФ за відповідні роки. 
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Для України, як і для інших країн з ринком, що розвивається, наслідками 
низького рівня стійкості банківської системи (БС) і, відповідно, невисокої 
конкурентоспроможності національного фінансового сектора є: відтік 
національних інвесторів з внутрішнього ринку, дефіцит прямих інвестицій, 
формування  залежності від зовнішнього фінансування.  

Проявом втрат фінансового потенціалу країни та конкурентоспроможності 
національного фінансового сектора є втеча українських капіталів, значні обсяги 
незаконних фінансових потоків (НФП – illicit financial flows, IFF). Згідно з 
дослідженням організації Global Financial Integrity (GFI), за десять років з 
України незаконно виведено 116,763 млрд дол. США, тобто щорічно в 
середньому держава втрачала 11,67 млрд дол. США, і це 14-й результат 
порівняно з 149 країнами включеними в аналіз [3].  

Можливості для виведення національних фінансових капіталів надають 
офшори [4]. Яку частину капіталів власники повертають назад в Україну 
визначити складно, однак сьогодні на фоні зростаючої динаміки відтоку 
національних капіталів існує також і тенденція до їх повернення у вигляді 
іноземних інвестицій (хоча де-факто вони переважно мають українське 
походження).  

У даному контексті офшоризація капіталів банківської системи – це 
повернення вітчизняних капіталів в Україну під прапором офшору. Аналіз 
офшорної активності банківських установ дав змогу оцінити1 рівень 
офшоризації капіталу банківської системи – частку офшорного капіталу 
банків у сукупному статутному капіталі БС.  З правової точки зору ці потоки в 
Україну є легальними, і те, що вони прийшли у наш банківський сектор, є 
позитивним фактором для його розвитку. Однак те, що лише частина діючих 
банківських установ має тільки вітчизняний капітал, засвідчує, що велика 
кількість українських власників мала серйозні причини реєстрації свого 
капіталу та бізнесу не у власній країні, а за кордоном [4-5].  

Багатогранність та масштабність питань виведення економіки із «тіні» та 
повернення національних капіталів обумовлює складність отримання швидких 
конкретних результатів.  

Однак проведення заявлених реформ судочинства та кропітка робота 
направлена на підвищення конкурентоспроможності банківського сектору 
                                                             
1 Розрахунки проведено у двох варіантах, залежно від кількості країн/юрисдикцій, які вважаються офшорами: перший – згідно з офіційним переліком офшорних зон 

України (на основі чинного переліку, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 143-р.), другий – за списком фінансових центрів, 

яким користуються експерти МВФ та ОЕСР. 
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може, як свідчить світовий досвід, забезпечити формування фінансових 
ресурсів розвитку, надати поштовх для реалізації конкурентних стратегій 
суб’єктів господарювання та модернізації вітчизняної економіки. 

 

 
Рис. 2. Динаміка показника офшоризації капіталу банківської системи за 

переліком офшорних зон України та МВФ і ОЕСР  
у 2012–2017 рр., % 

 
Джерело: авторські розрахунки за даними НБУ та інформацією, представленою на сайтах 
банків. 
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В умовах циклічного розвитку економіки неминучим процесом є вплив 
різноманітних несподіваних імпульсів на діяльність економічних суб’єктів, що 
спричиняють флуктацію основних параметрів їх функціонування та порушення 
цільових орієнтирів розвитку. У зв’язку з цим необхідною умовою є створення 
системи економічної безпеки підприємств для захищеності його фінансово-
економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечення 
підґрунтя стійкого функціонування в умовах невизначеності. При цьому 
актуальним питанням є визначення основних властивостей системи економічної 
безпеки сучасних підприємств, що є основою її побудови та функціонування. 

Слід зазначити, що в умовах сучасності метою системи економічної безпеки 
будь-якого підприємства є досягнення такого рівня безпеки всіх її 
функціональних складових, при якому спостерігається здатність до уникнення 
або мінімізації різноманітних ризиків та можливість досягнення стратегічних 
цілей. З огляду на це пріоритетним завданням при формуванні структурних 
елементів системи економічної безпеки підприємства є визначення її 
властивостей – якісних ознак, за якими вона відрізняється від інших систем. При 
цьому система економічної безпеки сучасних підприємств має бути наділена 
властивостями з урахуванням наступних особливостей: по-перше, наявність 
сукупності існуючих екзогенних та ендогенних факторів ризику підприємства, 
які зумовлюють невизначеність результатів його діяльності; по-друге, наявність 
циклічного розвитку як неминучого та об’єктивного явища економічної 
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дійсності, що породжує тимчасові тенденції відхилення економіки від її 
рівноважного стану та має безумовний вплив на функціонування підприємств; 
по-третє, тип розвитку підприємства, що обумовлює можливість появи нової 
якості системи та підвищення здатності її адаптації до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища; по-четверте, стадію економічного циклу розвитку 
підприємства, врахування якої буде визначити кінцеву мету його діяльності у 
певному періоді часу та наявні можливості її досягнення; по-п’яте, ресурсне 
забезпечення підприємства, від кількості та якості якого залежить можливість 
забезпечення його стійкого функціонування та досягнення поставленої мети. 

Узагальнюючи вищевикладене та базуючись на аналізі літературних джерел 
щодо досліджуваного питання, слід констатувати наявність значної кількості 
наукових поглядів щодо необхідних властивостей системи економічної безпеки 
підприємства. У цьому зв’язку охарактеризуємо деякі властивості, які мають 
важливе значення для системи економічної безпеки підприємств в умовах 
сьогодення. Враховуючи семантику категорії система, необхідною властивістю 
системи економічної безпеки підприємства має бути її цілісність, що 
характеризує внутрішню єдність всіх структурних елементів та вимагає 
відповідного комплексного їх аналізу і координації при прийнятті управлінських 
рішень. При системному підході економічна безпека розглядається як 
цілеспрямована динамічна система, яка функціонує та розвивається для 
досягнення певного результату. З огляду на це невід’ємною та вагомою 
властивістю системи економічної безпеки підприємства має бути цільова 
підпорядкованість, яка передбачає необхідність підпорядкування всієї організації 
даної системи визначеній меті та цільовий характер всіх її підсистем.  

Наступними властивостями системи економічної безпеки є нелінійність та 
неврівноваженість. Нелінійність системи економічної безпеки підприємства 
пов’язана з диспропорційністю реакції системи на вплив різноманітних факторів. 
У цій системі можливі такі стани, за яких система може суттєво змінити характер 
свого функціонування, але зберігати власну морфологію та топологію. Характер 
нелінійності системи економічної безпеки підприємства суттєвим чином 
залежить від результатів впливу того чи іншого фактора при її побудові [2]. Як 
відзначає професор Г. Хакен: "В умовах нестійкого розвитку малі випадкові 
флуктації у точках біфуркації можуть надати сильні дії на траєкторію процесу, 
що означає внутрішню непередбачуваність динаміки процесу” [4].  

Враховуючи вплив деструктивних факторів нестабільного економічного 
середовища, важливою властивістю системи економічної безпеки підприємства 
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є її гнучкість, що передбачає здатність своєчасної адаптації даної системи до 
впливу факторів зовнішнього та внутрішнього оточення. Отже, гнучкість є 
способом прояву адаптивності системи, що реалізується з урахуванням 
обмеженого часу та витрат, забезпечуючи тим самим керованість і, як 
результат, стійкість економічної системи. Завдяки таким вбудованим 
можливостям пристосування досягається не тільки стабільність 
функціонування економічних систем, але й забезпечується режим економії 
коштів та часу [1]. Безумовними властивостями системи економічної безпеки 
сучасних підприємств мають бути її продуктивність та ефективність. При 
цьому продуктивність визначає здатність системи до забезпечення її ресурсним 
потенціалом, а ефективність характеризує співвідношення отриманих 
результатів та здійснених витрат. Підвищення ефективності сприяє 
відповідному зростанню рівня економічної безпеки підприємства та дозволяє 
отримувати кращий результат при найменших витратах, а частину ресурсів 
направляти на покращення його якісних показників діяльності. 

Наприкінці, слід акцентувати увагу, що система економічної безпеки є 
штучною, тобто антропогенною системою, ефективність функціонування якої 
залежить від дій особи, здатної до усвідомлення і визначення необхідного 
результату системи та її наділення відповідними властивостями. Погоджуємося, 
що можливість забезпечення економічної безпеки підприємства виключно 
залежить від наявності у персоналу необхідної компетентності для вирішення 
управлінських завдань, яка розкривається та визначається взаємодією 
результатів навчання, соціально-політичної та професійної діяльності особи [3].  

Таким чином, визначення властивостей системи економічної безпеки будь-
якого підприємства є пріоритетним та важливим завданням в процесі її 
створення та функціонування для досягнення цільових орієнтирів його 
діяльності та забезпечення стійких параметрів розвитку в умовах невизначеності. 
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The full use of the opportunities of small- and medium-sized enterprises is not 

only an economic but also a social task of public policy. It’s decision will help 
increase the share of innovative products and create new job’s places. A well-
organised financial services market providing access to a wide range of range of 
financial instruments is a prerequisite enabling SMEs tofunction smoothly and 
expand.  

The Small Business Act is an overarching framework for the EU policy on 
SMEs. It aims to improve the approach to entrepreneurship in Europe, simplify the 
regulatory and policy environment for SMEs, and remove the remaining barriers to 
their development. The current state of small and medium business development 
requires updating of strategic approaches to the implementation of state policy and 
should be based on the principles of the «Small Business Act» for Europe [3]: 

1. Create conditions for the development and prosperity of small and medium 
enterprises. 

2. Ensure the possibility of a second chance for honest entrepreneurs who are 
in a state of bankruptcy. 

3. Develop regulation based on the principle of «think first about small». 
4. To orient state authorities for the needs of SMEs. 
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5. Adapt the conditions for SMEs to access public procurement and receive 
state support. 

6. Facilitate the access of SMEs to finance and support the creation of legal and 
business systems for timely calculations in the commercial sphere. 

7. Help SMEs access opportunities to the European market. 
8. Support the development of skills and the ability of SMEs to innovate. 
9. Support SMEs in transforming environmental challenges into economic 

opportunities. 
10. Encourage and support SME access to growth in foreign markets. 
Thus, the «Strategy for the Development of Small and Medium Enterprises in 

Ukraine for the period up to 2020» has been developed. At the same time, it is 
anticipated that regional programs for the development of SMEs will be created at the 
regional level, using a cluster-oriented approach, which will allow for the 
consideration of regional peculiarities and development priorities [4]. 

The SME sector is often hailed as an important engine of economic growth. 
But recent research suggests that young rather than small firms are the main 
contributors to employment growth [1, р. 1]. 

According to the authors’ research and detailed analysis of the literature 
database [2, р. 25], we can underline the following main problems of SME 
development in Ukraine: limited opportunities (especially for startups) in access to 
loans, credits and state financial support; low purchasing power, large share of 
population in poverty; worn-out and out dated technical and technological resources; 
weak cooperation network with large companies and low involvement in public 
procurement; insufficient access to regional, national and international business 
information, including innovations, markets conjuncture, cooperation opportunities, 
etc.; the insufficient level of knowledge, skills and training in the entrepreneurial 
sphere. 

Key features of competitiveness are important in the long term. The skills and 
experiences of company management can allow for the creation of value that changes 
over time, which ensures customer retention in the long term, guaranteeing the 
continuity of the company’s existence and its high value. These qualities are the 
result of competitiveness and a source of future activities in the field of research and 
development. 

In order to ensure the development of small business, and therefore, in order to 
implement the functions entrusted to small business entities, a certain mechanism is 
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necessary that will ensure efficient management of their financial resources. Such a 
mechanism is a financial mechanism for the development of small business, which 
covers a set of financial methods, levers and tools that are interconnected and interact 
at each other at the state, domestic and market levels and are aimed at implementing 
the economic-investment and social functions of small business in accordance with 
the relevant normative-legal, informational, institutional and infrastructural systems 
for ensuring the specified mechanism. 

The consequences of the effective implementation of the financial mechanism 
are the achievement of strong commodity-consumer, investment-innovation and 
institutional and social effects. 
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Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових 
підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного 
потенціалу, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і 
конкурентоспроможності економіки та якості життя населення. Оскільки 
підприємницький сектор в умовах системних структурних перетворень займає 
провідну роль, то державна політика у сфері підприємництва має бути 
спрямована на підвищення конкурентоспроможності та створення 
сприятливого підприємницького клімату. На вирішення цієї проблеми та 
підвищення ефективності функціонування підприємництва націлена прийнята в 
Україні у 2017 році «Програма розвитку малого та середнього підприємництва 
на 2017-2020 роки». 

Сьогодні все більш очевидним стає, що саме мале та середнє 
підприємництво є сферою діяльності, яка найбільш оперативно реагує на зміни 
кон’юнктури ринку, а також, що важливо, саме воно надає необхідної гнучкості 
економіці. Характерною рисою малих і середніх підприємств є здатність 
своєчасно реагувати на зміни споживчого попиту і за рахунок цього вони 
мають можливість створювати необхідну рівновагу на споживчому ринку. Саме 
завдяки малим фірмам формується конкурентне середовище, яке позитивно 
впливає на кон’юнктуру ринку, забезпечує економічне зростання, а також на 
стан зайнятості населення.  
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Зазначимо, що економічний ризик у сфері малого і середнього 
підприємництва вищий ніж у великих компаній, тому і “життєвий цикл” 
зазвичай коротший. Навіть в економічно розвинених країнах ця сфера є 
найбільш уразливою і тому малі підприємства відчувають низку характерних 
труднощів. На жаль, сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм підтримки, 
розвитку і захисту малого та середнього бізнесу. Про це свідчать недоліки і 
складнощі, що зустрічаються в процесі функціонування підприємств бізнесу. 
Тому перед урядом, зацікавленими організаціями відкривається широке поле 
діяльності. При цьому синхронно слід розвивати як державну систему 
підтримки бізнесу, так і ініціативу підприємців малих, середніх підприємств по 
об’єднанню зусиль у сфері державно-фінансової діяльності [3, с. 272]. 

З метою покращення бізнес-клімату в Україні та підвищення його 
позицій у рейтингу Doing Business, Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі України спільно з Офісом ефективного регулювання (Better 
Regulation Delivery Office), розробило дорожню карту, затверджену 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р.  [4]. 

Державна підтримка малого підприємництва в усіх економічно 
розвинених державах – це створення державою організаційно-правових і 
фінансово-економічних умов для розвитку підприємницьких структур. 
Державні програми фінансової допомоги малому бізнесу повинні 
враховувати стан бюджетної, кредитно-фінансової системи, соціально-
політичний рівень населення для ефективного і своєчасного прямого і 
непрямого впливу на розвиток підприємництва [1, с. 227]. 

Галузева структура малого підприємництва свідчить, що переважна 
більшість суб’єктів господарювання здійснює діяльність у сфері оптової та 
роздрібної торгівлі. Виробнича сфера району розвинута досить слабо, оскільки 
потребує більших інвестицій при наявності високих ризиків їх повернення. 
Виробнича діяльність підприємств малого бізнесу зосереджується, в основному, 
на виробництві харчових продуктів, текстильних виробів та виробів з деревини і 
металу. Сфера послуг представлена, здебільшого, фізичними особами-
підприємцями, які забезпечують населення фармацевтичними, поліграфічними, 
побутовими та іншими видами послуг. Розповсюдженість підприємництва 
залишається не рівномірною. Повільні темпи створення суб'єктів ринкового типу 
на селі, недостатньо використовується підприємницький потенціал молоді, не 
розвинута система мікрокредитування суб'єктів малого бізнесу. 
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Слід зазначити, що мале та середнє підприємництво як самостійне 
соціально-економічне явище існує й розвивається за складних умов сучасної 
економіки, стикаючись із безліччю проблем, переважна більшість яких 
обумовлена недостатністю державної підтримки. На зниження життєздатності 
суб’єктів малого та середнього бізнесу впливають значне податкове 
навантаження, обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість 
матеріальної та технічної складових діяльності малого підприємництва, 
недостатність власної підготовки до бізнесу та брак кваліфікованого персоналу.  

Активізація підприємницької діяльності вимагає підтримки як з боку 
держави, так і на районному рівні. Саме формування партнерських відносин 
між підприємцями і владою дасть можливість розвивати підприємницьке 
середовище. У якості основних причин, які стримують розвиток малого та 
середнього бізнесу, виступають: недосконалість законодавчої бази щодо 
державної політики регулювання і підтримки малого та середнього 
підприємництва, наявність значної кількості адміністративних бар’єрів; 
обмежений доступ до фінансових ресурсів, відсутність пільгових кредитів, 
недоступність довгострокового кредитування, висока вартість позичкових 
коштів, систематичне недофінансування програм розвитку підприємництва; 
недостатній рівень професійних знань і досвіду осіб, які займаються 
підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу, 
недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва [1]. 

Ключовою проблемою розвитку підприємництва є його вкрай низька 
конкурентоспроможність, яка обумовлена незадовільним станом виробничої та 
соціальної інфраструктури, низьким рівнем пристосування робочої сили до 
сучасних умов, недостатньою підтримкою розвитку підприємництва, 
відсутністю інноваційної спроможності підприємств, низьким рівнем 
інноваційно-інвестиційної активності тощо.  

Розвиток малого і середнього підприємництва виступає також головним 
фактором формування середнього класу, що гарантує стабільність економіки та 
підвищення рівня життя громадян. У результаті відкриття власної справи та 
самозайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень 
доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшенню 
обсягу виробництва [5]. 

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій розвитку малого 
і середнього підприємництва є розроблення та здійснення комплексу заходів 
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щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому поліпшенню 
бізнес-середовища.  Результатом виконання Програми є забезпечення умов 
реалізації пріоритетного напрямку Стратегії економічного та соціального 
розвитку міста Одеси до 2022 року: Конкурентоспроможне місто (економіка, 
бізнес, інвестиції) – формування та розвиток конкурентоспроможного міста, 
зручного для бізнесу та привабливого для інвестицій, цілями якого є 
поліпшення умов надання адміністративних послуг, створення спеціального 
сайту для підприємців з метою захисту бізнесу та міського бізнес-інкубатора з 
метою поліпшення умов для виникнення малих інноваційних підприємств. 

Для виконання визначених завдань Програми необхідно виділити наступні 
пріоритетні напрямки діяльності: впорядкування нормативного регулювання 
підприємницької діяльності, спрощення та удосконалення дозвільних процедур; 
фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; ресурсне та інформаційне 
забезпечення, формування інфраструктури [5]. Заходи Програми можуть бути 
скориговані з урахуванням існуючої соціально-економічної ситуації, реальних 
можливостей видаткової частини бюджету та у випадках зміни законодавчих, 
нормативно-правових та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи 
виконавців заходів Програми, постійних комісій районної ради, суб’єктів 
підприємницької діяльності, громадських організацій підприємців.  
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For the realization of important environmental projects, the recovery of local 
ecosystems and health of citizens the united capable territorial communities (CTC) 
need to develop their own alternative existing financial base. Obtaining additional 
funds for newly created territorial communities is possible through the establishment 
of a rent for the use of assimilative services of ecosystems, which will be based on 
the withdrawal of ecological rent; the use of alternative sources of energy as a source 
of additional income and means of conservation of nature; export of biofuels to 
European countries; adding to the new project on the replacement of gasoline with an 
alternative fuel type (for example, in the Japanese town of Fujisawa started to run the 
world's first bus that works on biofuels made from eugene algae); revision of existing 
local taxes and fees and the mechanism for their use by the entire community, etc. 
Future CTC has the full right to provide environmental services to other regions with 
developed industry or large cities at a certain price, that is, to receive additional funds 
for environmental protection measures or forestation, etc. 

The use of alternative energy sources in the CTC can be the basis, first, for 
obtaining additional financial resources for filling the budgets of decentralized units 
(CTC), including for environmental protection measures; and secondly, the creation of 
additional jobs, and third, the conservation of local ecosystems. Wind energy, solar 
energy, biomass energy, in particular organic waste gas, are the priority alternative 
energy sources that can be used by the Ukrainian population in everyday life, transport, 
industry and agriculture. In order to boost the development of alternative energy, local 
authorities may, at the level of local taxation and organizational preferences, stimulate 
economic agents to use alternative energy sources more intensively (introduction of tax 
discounts, granting of privileges to the population, etc.). 

It is advisable for statesmen to help the peasant create environmentally friendly 
production, especially since environmentally friendly products are in demand, 
including abroad, and more expensive, and it will be possible to apply for foreign 
markets. In order for the peasants not to buy the products for a penny, next you can 
create recycling enterprises. Polish experience shows that due to the differentiation of 
prices for environmentally polluted and environmentally friendly products, it is 
possible to achieve positive results in reducing pollution of nature. 

However, you can not always use other people's funds, and it is advisable to 
look for new economic instruments for the implementation of environmental policy 
in the CTC.  
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The use of financial motivation is an effective lever for implementing energy-
saving and other environmental measures. In addition to the financial mechanism for 
implementation of environmental policy in the CTC, which includes prices, taxes, 
duties, privileges, fines, sanctions, subsidies, subsidies, bank credit and deposit 
interest, discount rate, tariffs, it is expedient to apply the instruments of the relevant 
economic mechanism:  

1) assessment of natural resources, and, incl., with assimilative properties, and to 
realize their capitalization;  

2) scientific substantiation of introduction of ecological rent payment on the 
basis of ecological rent withdrawal;  

3) formation of the Foundation ecological rent (the funds of the fund can be 
placed on a deposit with the bank for their increase during the year by 20–25 %);  

4) development of methodological approaches to the equitable distribution of 
ecological rent, including every citizen on a separate account (some of the funds can 
be spent on the treatment of illnesses caused by contaminated natural environment);  

5) development of methods of trading services of ecosystems that assimilate 
harmful emissions; development of innovative methods for determining the value of 
atmospheric air (including oxygen);  

6) development of a mechanism for compensation of environmental-economic 
losses from the activities of any branch;  

7) introduction of strategic environmental assessment, etc. 
Within the framework of the CTC, it is advisable to create an ecological bank 

like the foreign ones, which operate to improve the conditions for investing in 
environmental activities. The main sources of finance in eco-banks are funds that are 
consolidated into environmental accounts; innovative resources; attraction of funds of 
enterprises, institutions, organizations, population; investments of other states and 
their citizens. It is advisable to create a non-bank financial sector in the form of 
regional credit and guarantee institutions, funds for the promotion of 
entrepreneurship, insurance, innovation and investment funds, etc. 

The consolidation of the institute of local taxes and fees is based on the fact that 
taxpayers – environmentalists – receive income from the use of natural resources of the 
territorial community. But, if the use of natural resources (mineral, water, forest) 
already deducts the rent (although in essence, this payment is not rentable), and for the 
use of assimilative properties of nature, and in general ecological services ecosystems, 
the ecological rent is not removed. Income from the payment of land tax receives local 
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budgets. Elimination of ecological rent will be the most promising instrument for the 
future and will promote the rational use of natural resources with assimilation 
properties. In many CTC of Ukraine, extraction of minerals can be carried out, which 
will negatively affect the health of people and the state of ecosystems. It is necessary to 
create conditions in the CTC for economic interest in the development of mineral 
deposits of local importance and ensuring the sustainable development of the 
respective territory based on the use of local natural resource potential. 

The economic mechanism of decentralized management of the domestic fund of 
mineral deposits of local significance can be realized through the mechanism of 
capitalization of minerals of local importance. The basis of the priority 
methodological approach to the capitalization of mineral resources in Ukraine is the 
principle of capitalization of rental income from extraction of minerals, aimed at 
purchasing shares of mining, processing and processing enterprises in their 
production capital and reproduction of domestic mineral resources base and 
implementation of state regional social programs [1]. If the institution of the property 
of citizens on the mineral resources has been implemented, then every citizen of 
Ukraine could receive in 2016 to 927,6 USD. Taking into account that the average 
amount of pensions in Ukraine is negligible, it would be a great help for an average 
citizen, for a simple Ukrainian pensioner. 

Conclusions. Thus, in order to ensure that in the conditions of decentralization 
of authority in Ukraine, newly formed territorial communities become prosperous, an 
alternative existing financial base is needed. Developed proposals for the formation 
of new economic instruments for implementing environmental policy in CTC and 
financial capital for the restoration of human health and ecosystems of decentralized 
units is a novelty of the research. 
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The role of information systems and technologies in the modern business is 

strategic to promote management, to respond adequately to the dynamics of the 
market, to maintain and deepen the competitive advantage in order to maximize the 
benefits.  Application of information systems can radically change the style of 
management and significantly improve the performance of the company.  That is why 
it is important to form the future competence of information technology experts in the 
field of construction and operation of information systems and technologies and the 
possibilities of their use in the management of business structures. The consequence 
of managing business processes is formed documents, arrays of information, the 
information of which forms information flows, which connect the functions of 
business management into a single whole.   

The AIS functions as the only organism that implements business management 
functions based on modern information technologies. Any business model is based on 
the introduction of innovations into the practice of operating activities, which 
determines the possibilities for its organizational development.  The need for modern 
information technology (IT) is actualized by the degree of enterprise development, 
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when it is difficult to control economic activity exclusively by human resources and it 
is difficult to manage effectively (growth of information in quantitative and 
qualitative parameters is a necessity for technical means for the formation of 
information flows), and therefore the necessary decision becomes  search and 
realization of new technological decisions which allow to improve the quality of 
management. The IT infrastructure should be holistic, as reliable as possible, properly 
designed, possess a large margin of strength, not only to meet the current state of 
business, but also to take into account its future development. 

Modern software offers useful tools for improving the recruiting process, namely 
ATS the system of automation of recruitment.  Among the free automation systems for 
recruitment, you can also select αRecruiter, Talentsquare, Zoho Recruit [1]. One of the 
most important administrative areas for the use of modern information systems is 
software for project management.  For example, one of the most popular and free 
resources is Redmine, which has the following functionality: multiple projects; flexible 
access system based on roles;  error tracking system;  Gantt chart and calendar;  project 
news, document management and file management;  alert for changes via RSS feeds 
and email;  forums for each project;  accounting for time costs. 

Business automation is equally important for financial accounting and analysis, 
accounting, and accompanying documentation.  The use of information and innovation 
systems in this area can significantly increase the competitiveness of enterprises in the 
market, as well as identify and neutralize existing problems.  An integrated solution to 
this problem can be found through ERP systems (Enterprise Resource Planning) [2]. 
Interesting to optimize the financial management process, there are free applications 
«DebtControl» and «BillMinder» that help control payables by using a reminder 
system and determining the priority of payment lines.  One of the management 
problems successfully solved with the help of IT technologies is the remote access to 
shared user databases that are geographically separated.  There are cloud storage for 
storing documents and giving access to them to authorized persons.  The most famous 
of them are «Google Drive» and «Dropbox» [3]. An important requirement of time for 
a modern manager is the processing of not only intra-firm information, but also 
external, generated by events of political and cultural, state and international scales.   

There is a whole range of IT technologies that help the manager navigate around 
the world and on the market, such as an application such as Zite.  This program only 
selects the most important articles in the user's interest range. The development of 
information systems reflects the requirements for business improvement.  The need to 
improve the quality of management in accordance with the information processes of 
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real business processes, in accelerating the workflow and in preparing management 
decisions is key to the development of modern information systems. Knowledge for 
business is a source of competitive advantage and capital of the company.  To gain 
these benefits, knowledge must be managed.  The key to knowledge management is 
to deliver the necessary knowledge to interested individuals within the organization at 
a specific time [4].  To do this, we need technologies that provide knowledge work.  
According to the knowledge management formula proposed by IBM and Lotus, 
knowledge management technologies should provide: search for people with the 
necessary knowledge; providing them with a public place (virtual space) for the 
exchange of information and knowledge; information management. 

Knowledge is based on a special type of enterprise resources - information 
resources, which, in essence, includes the entire amount of information accumulated 
in the information system of the enterprise.  Rational management of information 
resources can improve the efficiency of business management. 

The functions of information resource management at enterprises are performed 
by the IT department.  In order to increase the effectiveness of business management, 
the IT department creates and develops custom information services and support 
services (IT services). Reduce the differences between business desires and the real 
capabilities of the IT department and build a constructive dialogue between business 
and IT, especially in the implementation of large-scale automation projects, helping 
to put together an IT strategy.  This document reflects the current and future trends in 
IT development that are consistent with business development goals. 

The functions of business management connect in single integrative information 
flows of foreign, marketing, regulatory, policy, planning, operational, accounting, 
financial, analytical information.  It is possible to optimize information flows only in 
the conditions of functioning of the integrated AIS, covering all business processes, 
all aspects of business and management functions. 
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Development of small forms of management in the agrarian sector have become 
particularly relevant with the beginning of economic reforms, the change socio-
economic guidelines and the creation of conditions for the implementation of 
entrepreneurial abilities of the active population. The main characteristics of small 
business are the ability to adapt quickly to changes in the consumer market, the 
rational organizational structure of the enterprise and low operating costs. 

The essence and importance of small business are the following: it is a socially 
significant sector of a market economy; it is the basis of small-scale production; it 
provides structural restructuring of the economy, rapid return on costs, freedom of 
market choice, saturation of the market by consumer goods and services of everyday 
demand, introduction of innovations, additional jobs; it has high mobility, rational 
management forms [1].  

The object of the research is small forms of management which is interpreted in 
more than one way in scientific papers. Some researchers point out that small forms 
of management include small-scale farms, which operate both with registration (legal 
persons) and without registration (individual farm) in order to receive income to 
cover family needs and are established using their own labor [2].  

Other scientists define that small forms of management as a small business 
entity that is created on the basis of a certain form of ownership (usually private) to 
carry out economic activities for consumer purposes and it has some autonomy [3]. 
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All interpretations refer to the combination of the owner, a manager and an employee 
in one person. 

In world practice, different approaches and criteria are used to assign agricultural 
producers to households. Therefore, in the USA, agricultural producers, whose annual 
income from their sale is less than 1000 USD, are not considered as farmers but belong 
to households. In the EU countries, households are producers of agricultural products, 
whose land use does not exceed 1 hectare of agricultural land [4]. In the current state 
legislation, the "small forms of management" concept is not defined, and there is no 
consensus among scientists about the subjects that belong to it.  

The main peculiarities of small forms of management are:  
– personal involvement of the family or its members in the implementation of 

activities;  
– small volumes of production or provision of services;  
– intuitive nature of entrepreneurial activity, lack of a strategy for the future;  
– use of unskilled or low-skilled labour (low level of education, lack of 

professional skills);  
– informal nature of the relationship during the conduct of its activities;  
– a large dependence on the natural and climatic factors that determine the 

seasonality of production;  
– high probability of risk, which complicates access to financial and credit 

resources;  
– weak or no support from the state; high degree of shadowing the economic 

activity [5]. 
The main subjects of small business in agriculture, which are the objects of our 

study, are individual farms and persons entrepreneurs working in the agriculture. The 
peculiarity of individual farms is the non-profitability of its activities, which is aimed, 
first of all, at meeting the needs of the family in agricultural products of its own 
production. In this case, the members of these farms are considered to be self-
employed persons, and the results of their activities are not taxed in case of not 
exceeding the area of land 2 hectares per person. Owners of individual farms prefer 
not to register legally as entrepreneurs, as this helps them not to be taxed and to be 
relieved of the organizational formalities associated with registration and business 
conduct. Today, there are more than 4 million individual farms in Ukraine, and their 
area of land is 6,5 million hectares. Cultivating about 13% of agricultural land 
households produce over 45% of gross agricultural output.  
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Persons entrepreneurs working in the agriculture field are engaged in 
entrepreneurial activity, therefore, they receive profits. The peculiarity of their activity 
is, first of all, property relations that arise in the process of production activity. 
Currently persons entrepreneurs, choosing one of the two taxation systems (general or 
simplified), can sell the produced products at the prices of agricultural enterprises, 
receive state pension payments. Therefore persons entrepreneurs working in the 
agriculture field are considered more economically and socially protected, as compared 
to members of individual farms. At the same time persons entrepreneurs are engaged in 
both direct production of agricultural products, as well as the provision of services 
related to ensuring the cultivation of land, the marketing of their products. 

Conclusions. Small forms of market economy are the least protected and the least 
competitive, but they account for a significant share in the production of certain types of 
products in the country as a whole, and they are the main activity for many peasants. 
The factors hampering the development of small agribusiness are the following: 
imperfection of the legislative framework; imperfection of the mechanism of interaction 
between the state and small business entities; low availability of credit resources; 
insufficient level of development of the innovation base, which provides for the 
possibility of using modern technological equipment. Small business can develop in 
those kinds and spheres of activity, where it has an advantage over large-scale business. 
That is why it is necessary to promote the development of both large and small forms of 
agricultural production, not to violate their integrity and not to oppose each other. They 
have not only to complement the forms of functioning, but also to further implement the 
specific conditions and factors of innovation development, while establishing, with the 
minimum participation of intermediaries, the joint promotion of agricultural products 
produced by them in the grocery market. Therefore, the same conditions of farming 
should be created for small, as well as for large and medium agrarian business. 
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Oснову фахової майстерності майбутніх магістрів медицини становить 
комплекс професійно-комунікативних умінь та навичок, які є складовими 
професійно-комунікативної компетентності. Професійно-комунікативна 
компетентність фахівця медичного профілю повинна включати знання фахової 
термінології, уміння та навички використовувати з точністю і лінгвістичною 
правильністю терміни в усному і писемному професійному мовленні, 
ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації та досвіді, усвідомлюючи 
необхідність самовдосконалення та саморозвитку. Таку компетентність 
набувають упродовж життя [2, с. 170]. 

До складу професійно-комунікативної компетентності майбутніх медиків 
входять: професійні та спеціальні знання, уміння, навички; здатність 
функціонувати в соціумі з урахуванням позицій інших людей; можливість 
вступати до комунікації з метою бути зрозумілим; здатність вільно володіти 
мовою конструктивного діалогу; вміння правильно й доступно формулювати 
професійну думку та суспільно-громадську позицію, особистісне 
самовираження медичного працівника. Отже, на нашу думку, професійно-
комунікативна компетентність майбутніх магістрів медицини є складною 
особистісно-професійною якістю, яка забезпечує цілісну професійно-
комунікативну медичну діяльність як у світі медицини, так і у світі людей.  
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Існують різні думки стосовно того, що входить до структури професійно-
комунікативної компетентності фахівця. На нашу думку, структура професійно-
комунікативної компетентності студентів-медиків поєднує три основні 
компоненти, до яких відносимо: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
гностичний, поведінково-діяльнісний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент містить мотиви, потреби та цілі в їх 
сукупності, що формують пізнавальний інтерес до іншої людини, готовність 
вступати з нею в розмову, цікавість до власного внутрішнього світу; забезпечує 
розуміння студентами ролі ефективного спілкування як запоруки успішної 
професійної діяльності в медичній галузі та професійно особистісної 
самореалізації, усвідомлення необхідності постійного оновлення знань про 
здійснення комунікації, комунікативних умінь, навичок, здібностей, наявність 
потреби в постійному вдосконаленні професійно-комунікативної компетентності 
та відповідних мотивів для реалізації цього процесу на практиці. 

Когнітивно-гностичний компонент передбачає озброєння знаннями про 
вербальні та невербальні засоби спілкування, знаннями про особливості, структуру, 
функції професійного спілкування; передбачає формування системи знань про 
сутність, структуру, функції та особливості спілкування, обізнаність про стилі 
спілкування; творче мислення, унаслідок якого спілкування виступає як різновид 
соціальної творчості; забезпечує засвоєння майбутніми медичними працівниками 
знань про вимоги до професійного спілкування, особливості його здійснення в 
медичній сфері, шляхи реалізації ефективної комунікації в професійній діяльності, 
норми етикету, особливості взаємодії з представниками різних національних 
культур, способи запобігання й вирішення конфліктних ситуацій, знання фахових 
термінів та правила їх використання у власній промові тощо. 

Поведінково-діяльнісний компонент передбачає формування умінь 
реалізовувати комунікативні компетенції безпосередньо в умовах професійного 
і ділового спілкування; передбачає готовність до реалізації комунікативної 
компетентності в професійному спілкуванні; забезпечує уміння впливати на 
слухачів, керувати їхньою увагою, а також уміння керувати своїми емоціями у 
процесі спілкування; спрямований на формування здатності людини до 
аналітичної роботи (самоаналіз та аналіз, синтез, узагальнення та 
структурування), до розуміння важливості й особливостей комунікативної 
компетентності для ефективної професійної діяльності; засвідчує 
сформованість у студентів необхідних для успішної професійної комунікації 
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особистісних якостей: організованості, активності, інтелектуальної мобільності, 
комунікабельності, емоційної стійкості, толерантності тощо; передбачає 
володіння загальними та специфічними комунікативними уміннями, що дають 
можливість встановлювати контакт зі співрозмовником, керувати ситуацією 
взаємодії з ним, перцептивні вміння, які забезпечують можливість проникнення 
у внутрішній світ партнера по спілкуванню та розуміння самого себе; 
виявляється у сформованості у студентів умінь налагоджувати комунікативні 
контакти з різними пацієнтами, вести з ними ділові бесіди й переговори, вміння 
здійснювати аналіз психологічних особливостей співрозмовника, контролювати 
власні емоційні стани, розбудовувати спільну взаємодію на основі врахування 
культурних і національних особливостей співрозмовника, вміння досягати мети 
процесу спілкування, за необхідності вносячи певні корективи в атмосферу 
комунікаційного процесу тощо. 

Таким чином, на основі досліджень педагогів, психологів, навчальних 
планів вищої школи, структуру професійно-комунікативної компетентності 
майбутніх працівників медицини вбачаємо у вигляді єдності мотиваційно-
ціннісного, когнітивно-гностичного, поведінково-діяльнісного компонентів. 
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This article describes the research of trigonometric formula: 
푐 = (푎 + 푏 ) ∙ ° , 

which accelerates and simplifies calculations in solving problems by the law of 
cosines. This research was conducted by Vladyslava Ovsiyenko, a student in grade 11 
at Krasnogradsk Gymnasium “Grand”. This formula was invented and proposed to 
apply by Lisa Ruban, a member of the club for in-depth study of mathematics at 
Small Academy of Sciences in Ukraine. Afterwards Vladyslava, being interested in 
the described formula, conducted work on determination of feasibility of it and 
establishing use parameters. While solving problems by the theorem of cosines, we 
use the well-known formula:	푐 = 푎 + 푏 − 2푎푏 ∙ 푐표푠훾, where 푐, 푎, 푏 are sides of 
an arbitrary triangle, 훾 is angle opposite to the side 푐. At one of the club classes Lisa 
Ruban, a student in grade 11 then and a student of one of Kharkiv universities now, 
proposed to use a formula she liked, namely: 푐 = (푎 + 푏 ) ∙ °. Lisa substantiated 

the emergence of this equality as follows: Pythagorean theorem is a special case of 
the law of cosines. Thinking about it, we can see that the length of the third side 
depends on the angle that is opposite it. If this dependence is proportional to the 
number that indicates how many times the specified angle differs from the angle of 
90 degrees? While solving school problems, it was found out that the use of the 
formula in approach almost always leads to the correct result approximately and 
saves time (it is usually enough to make oral calculations). Though it is easier and 
faster to make calculations using the described formula than by the law of cosines, 
mathematics requires to ensure the expediency of this approximation. That is why 
Vladyslava decided to conduct a research. 
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In order to determine experimentally the possibility of use of the proposed 
formula for solving triangles with given accuracy, Vladyslava studied literature on 
trigonometry history [1-3] to learn how the relationship between the side and angle in 
the triangle had been found out, how this relationship had been calculated, how 
trigonometric angle values had been calculated in ancient times. It should be noted 
that the formula proposed by Lisa was not described in the literature. 

When solving triangles, the value of the side of the triangle was calculated by 
the known two other sides and the angle between them using a new formula and the 
law of cosines; the comparison and analysis of mathematical calculations were done; 
the program of Microsoft Office Excel was used to analyze a wider range of values of 
sides and angles and visual perception of information. Based on the results, graphs 
and tables were built. In order to check the relevance and reliability of the formula 
found by Lisa, Vladyslava took arbitrary lengths of two sides of the triangle (  and ) 
and cosine of the angle between them (we are interested in ) and found the third 
side  using the law of cosines (Fig. 1). Then under the same values of two sides and 

cosine she found the third side by the found formula. 
The sides  and  were arbitrary and countable, and the 

angles were of various sizes so that the formula could be 
accurate to investigate, for instance, obtuse angle ( ) and 
acute angle ( ), the angle form the table ( ) and 
arbitrary angle ( ). The girl’s own calculations were 
supplemented by calculations performed by using Microsoft 

Office Excel. The sides were taken arbitrary but angles were larger than  and 
smaller than  (between  and ), then the difference between the third side 
found by the law of cosines and the new formula was calculated. Having determined 
the difference of the obtained results, we can say that the side found by the law of 
cosines and the side found by the new formula differ in different ways. Thus, the 
difference in independent calculations is from  to . The results, obtained by 
using Microsoft Office Excel, were divided into three sections where the axis  is the 
difference of the found sides (the difference between  and ), and the axis  is 
angular values. For the first section side  cm and side  cm were taken and angles 
from  to  were taken; for the second section side  cm and side  cm were taken 
and the angles from  to  were taken; for the third section side 42 cm and side 
56 cm, and angles from  to  were taken. 
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Having analyzed the results, it was revealed that it is better to use the found 
formula for sides smaller than 10 cm, as the larger the side, the greater the difference 
in possible results. With angles ranging from 40° to 90° the error is from 2 to −1; 
with angles ranging from 0° to 90° the error is from 4 to −1; with angles ranging 
from 91° to 179° the error is from 2 to −5. That is why, it is better to use the formula 
with angles ranging from 40° to 90°, taking into account the specified error.  

The work was dedicated to the research of a newly found formula that helps to 
calculate quickly the problems on the law of cosines approximately. For better 
understanding of the determined problem, the history of trigonometry was studied, 
particularly the origin of this science, the calculation of values of trigonometric 
functions in ancient times, their names and written designations. It has been turned 
out that trigonometry originated thanks to astronomy as it needed the calculations of 
distances and angles between heavenly bodies, so scientists began to develop 
techniques to find relationships between the sides and angles of triangles. 
Trigonometric functions were designated and called differently in different countries. 
For example, in India sine was called “arhadzhiva”, cosine was called “kotidzhiva”, 
and these names were translated into Latin in the 12th century. The first trigonometric 
tables were created in ancient Greece, where sine was calculated as “half chord”. 

There has been done the comparative analysis when using the found formula and 
the law of cosines (i.e. when calculating one of the sides of the triangle by the new 
formula and the law of cosines). Comparison of values of the side showed that the 
error in the independent calculations was from 0,1 to 2,7, and the error in calculations 
made by using Microsoft Office Excel was from 4 to 5. Hence it may be noted that 
investigated formula can be used to do approximate calculations, it is especially 
useful for solving problems with small sides (smaller than 10), with angles ranging 
from 40° to 90°, because then the error is from 2 to −1. 

Thus, the results of the research work on experimental mathematics have shown 
the relevance of using the formula 푐 = (푎 + 푏 ) ∙ ° in problems about solving 

triangles according to the established use parameters. 
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Підвищення якості підготовки викладацьких кадрів закладів вищої освіти є 

запорукою інтеграції в європейське і світове науково-освітнє співтовариство. 
Важливим фактором у цій площині є майстерне володіння викладачів живим 
словом як засобом переконання, взаєморозуміння, встановлення у спілкуванні 
позитивно емоційних контактів. Для вирішення цієї проблеми варто 
переосмислити історико-педагогічний досвід минулого щодо питань 
лекторської майстерності. Цікавою для діалогу з сучасністю є передова 
педагогічна думка кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли суспільний розвиток 
країни відбувався на тлі національно-культурного відродження, суттєвих 
реформаційних змін, зокрема активного пошуку моделі освіти й виховання. 

Проблему значущості і якості лекційних курсів науковці цього періоду 
пов’язували зі співвідношенням обсягу лекцій і практичних занять у 
системі університетського викладання.  

Жвава полеміка на шпальтах публіцистичних видань поділила дописувачів 
на супротивників лекційної системи – В. Вяземський (скасування); 
О. Пиленко, П. Покровський (скорочення); докорінних реформаторів – 
П. Казанський; прихильників лекційної системи – О. Брикнер, С. Гессен, 
П. Карасевич, В. Лексис, Л. Петражицький; (при значній модернізації) - 
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О. Мусін-Пушкін та інші. Прихильник лекційної системи, редактор журналу 
«Вісник Європи» у післямові до статті П. Покровського писав: «якщо далеко не 
всі професори є видатними лекторами, то ж не всі також можуть стати 
видатними керівниками практичних занять» [5, с. 192].  

Свою позицію висловив у статті «До питання про університетське 
викладання» й граф О. Мусін-Пушкін: «якщо скасувати лекційну систему, то 
без жодного збитку можна було б звернути університетські аудиторії в 
екзаменаційні камери, а лекторів – в присяжних екзаменаторів» [3, с. 1]. Він 
стверджував, що «не можна дивитися на лекційну систему як на єдину 
самодостатню в університетському викладанні», вона доцільна виключно в 
зв’язку з семінарськими заняттями: «лекція, прочитана професором, беручи до 
уваги перевагу живої мови перед читанням хоча б прекрасного підручника, є 
істотним і необхідним доповненням до вивчення студентом тієї чи іншої 
наукової дисципліни» [3, с. 4-5]. С. Гессен захищав лекції у статті «Про 
постановку викладання на юридичних факультетах»: «слухання лекцій і тільки 
воно дає слухачам загальне знання предмета, перейнятий єдністю настрій 
думки». «Наукова перспектива – відмінність між основним і другорядним, на 
лекціях виступає з більшою опуклістю, ніж в систематичному підручнику. 
Порівняйте хоча б багатство інтонації з курсивним шрифтом друку» [5, с. 174]. 
Серед прихильників був і проф. Л. Петражицкий, який вбачав «секрет успіху 
університетського викладання не в скороченні, не в зведенні до цікавих 
проблем», а в тому, що «лекція є мисленням уголос». Він наголошував на 
ретельній розробці матеріалів лекції, в чому власне «й полягала головна 
перевага, сила та краса лекцій» [4, с. 125].  

Л. Петражицький надав такі рекомендації для підвищення якості лекції: 
1) «професор повинен не тільки сам не порушувати ідеї, що університетська 
наука зводитися до навчання розміченого підручника до іспиту, але всіма 
силами перешкоджати виникненню такої асоціації» [4, с. 132]; 2) зменшення 
догматизму, збільшення матеріалу для порівняння і критичного ставлення; 
3) «відповідна природі вченої установи – університету, рушійна психічна сила 
лекції – психіка не педагога, а психіка вченого, якого надихають його наукові 
переконання» [4, с. 187]; 4) жвавість лекції впливає на її емоційне забарвлення: 
«розумові процеси, пророблені з ентузіазмом й науковим захопленням разом з 
талановитим професором, – щось зовсім непорівнянне і незмірне з блідими 
слідами книжкового читання»; 5) якість і майстерність лекцій «відображаються 
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у поведінці та виразі обличчя студентів», які, залишаючись під враженням від 
блискучої лекції, не одразу повертаються до буденних розмов, та й «самого 
професора, який заглиблюється у свої роздуми навколо предмета ще певний час 
по закінченні читання» [4, с. 247]. 

Установлено, що якість викладання у вищих навчальних закладах й 
лекційну майстерність викладачів у зазначений період вітчизняна педагогічна 
думка пов’язувала, з одного боку, зі свободою викладання й наукової 
діяльності викладацького складу, з іншого – свободою й правом вільного 
відвідування лекцій студентами. Так, Ф. Батюшков у статті «До свободи 
наукового викладання», визначав незалежність професора як викладача 
«необхідною умовою для підняття рівня університетського викладання, для 
наближення професорських лекцій до ідеалу, при якому вони перетворюються 
на різновид наукової творчості» [1, с. 38].  

М. Гиляров-Платонов виступив за вільне відвідування лекцій і у статті 
«Університетське питання» піддав критиці надмірне захоплення університетів 
початку XX ст. дисциплінарними заходами, називаючи це «моральним 
безсиллям університетів» [2, с. 36]. 

Шукаючи шляхи удосконалення вищої освіти, презентуючи власні системи 
й обґрунтовуючи їх, науковці торкалися й визначення понять лекторські 
здібності, «емоційне забарвлення» лекції. О. Мусін-Пушкін, аналізуючи 
діяльність «обдарованих й талановитих лекторів», констатував факт їх 
малочисельності в університетах. Наукова атмосфера лекцій цих професорів 
захоплює студентів, «порушує їх науковий інтерес», «привертає в його 
аудиторії натовп слухачів» [3, с. 5]. Ф. Батюшков, навпаки, вважав, що 
відсутність зовнішньої форми виголошення (красномовства) не перешкоджає 
бути «не тільки великим ученим, а й прекрасним керівником занять» [1, с. 38]. 
Л. Петражицький писав, що лекція не має бути «твором ораторського 
мистецтва», не вважав «яскраві образи» важливим чинником [4, с. 188]. 

Якість змісту лекції мало підтвердити її оприлюднення, актуалізуючи 
проблему заборони літографування лекцій. Це, за визначенням М. Гилярова-
Платонова, є мірою, яка «може дозволяти викладачам вести справу спустивши 
рукави», натомість, мала б «прямо стати справою обов’язковою, як перша 
умова нормально поставленої педагогічної справи: якщо є викладання, має бути 
і керівництво або якісь посібники для учнів» [2, с. 147]. 
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Проведене дослідження дозволило виділити серед основних складників 
лекторської майстерності викладачів вищих навчальних закладів наступні: 
зменшення догматизму та створення підґрунтя для самостійного науково-
критичного добування істини студентами; врахування психічних рушійних сил 
учасників лекції; відходження від тяжіння до іноземних зразків (широкі ясні 
думки, притаманні слов’янській натурі); зіткнення поглядів, жива суперечка; 
збудження інтересу «живим словом»; оприлюднення лекційних курсів тощо. 

Лекторська майстерності викладачів полягала у вміннях: 1) ретельно 
відібрати, проаналізувати та узагальнити матеріал (концентрація значущих 
наукових даних з літератури та викладення власних здобутків лектора); 2) чітко 
структурувати свій предмет: загальна характеристика, основні засади, зміст, 
практичне значення тощо; 3) манера викладу – ясність, точність, виваженість 
добору слів, легкість подання, рельєфність ідей, ілюстрація прикладами тощо; 
4) емоційно забарвити (вимовляти із захопленням, вміти зацікавити, залишити 
матеріал у пам’яті, справляти виховне враження, спонукати до праці тощо); 
5) психологічні – розкрити внутрішній дух предмета, скерувати увагу слухачів, 
розвинути власну психіку не педагога, а вченого, який сповідує публічно. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕО МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Мушинська Н.С., 
к.пед.н., доцент, 

Одеський торговельно-економічний інститут 
 Київського національного торговельно-економічного університету,  

м. Одеса, Україна 
 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 
викладання іноземних мов є вкрай важливим засобом формування знань 
майбутніх економістів, а насамперед творчої особистості, здатної 
використовувати набуті знання та вміння, застосовувати інформаційні ресурси для 
успішної діяльності в економічній сфері, для інноваційного розвитку суспільства. 
В. Любарець наголошує, що використання інформаційно-комунікаційних 
технологій створює умови для оновлення змісту освіти, дозволяє забезпечити для 
кожного учасника навчально-виховного процесу формування і розвиток його 
власної освітньої траєкторії, сприяє реалізації індивідуального підходу у навчанні. 
Дослідженням шляхів удосконалення навчання іноземної мови з використанням 
мультимедійних технологій займається багато науковців, серед яких Р.С. Гуревич, 
М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Н.П. Кочубей, І.М. Сокол, Н.П. Франчук.  

Одним із засобів формування професійного самовизначення та 
саморозвитку майбутніх економістів, проекції головних шляхів самореалізації, 
визначенні власної життєвої позиції, активізації здібностей до прийняття 
стратегічних життєвих рішень нами запропоновано вживання відеофільмів на 
заняттях з навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним 
спрямуванням». Ми цілком згодні з Л.В. Помиткіною, що відеофільми 
активізують емоційний стан студентів, сприяють переосмисленню цінностей, 
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спонукають до перегляду власних способів досягнень. Студенти переглянули 
фільми англійською мовою, які своїм психологічним змістом пов’язані з 
прийняттям рішень щодо професійного самовизначення, цінностями 
професійного життя, працевлаштуванням,  кар’єрою, прагненням людини 
реалізувати власні професійні здібності, вмінням обрати пріоритети. В 
позааудиторний час студенти переглянули такі фільми, як:  

- “Larry Crowne” (Головний герой фільму, це старанна і відповідальна 
людина. Раптово він потрапляє під скорочення в тому торгівельному залі, де він 
сумлінно працював, чекаючи підвищення. Оскільки основною причиною 
звільнення стала відсутність освіти, Ларрі Краун поступає в коледж, де 
відкриває для себе абсолютно інше життя. Особове зростання потрібне тим, хто 
усвідомлює цю потребу. На відміну від більшості однокурсників, колишній 
продавець навчився прийомам ораторської майстерності і зумів застосувати на 
практиці базові економічні принципи, чим врятував себе від розорення). 

- “Up in the Air” (Висококваліфікований фахівець постійно літає з штату в 
штат, звільняючи співробітників інших компаній. Мета - забезпечити юридично 
безпечне позбавлення від непотрібного персоналу. У їх компанію приходить 
заповзятлива випускниця, якою рухає ідея «інновації задля інновацій». У суворих 
економічних умовах опиняється, що перевірені методи роботи ефективніші. 
Усвідомивши це, і юрист, і співробітниця виявляються зломленими).  

- “The Social Network” (Випускники багатьох топових вузів спочатку не 
намагаються влитися в складну корпоративну структуру великих організацій і 
йдуть по дорозі стартапів і власного бізнесу. Фільм про те, як з'являються круті 
ідеї, що важливе при їх втіленні, а чим можна нехтувати. Фільм біографічний і 
заснований на реальній історії Марка Цукерберга, творця мережі Facebook).  

- “The Devil Wears Prada”. (Журналістка приїхала до Нью-Йорка робити 
кар'єру. Її запросили на співбесіду в найбільший модний журнал, на яку вона 
з'явилася не витримавши дрес-код, який діє в компанії. Не дивлячись на стрес-
інтерв'ю з принизливими питаннями, свідомо некомфортним положенням, героїня 
вчасно зібралася і змогла справити на працедавця добре враження і з упертості 
влаштовується туди, де їй свідомо нецікаво і немає простору для її таланту). 

- “The Pursuit of Happiness” (Фільм заснований на реальних подіях і 
розповідає про одинокого батька, який намагається влаштувати всіма 
немислимими способами свою кар'єру, щоб забезпечити п'ятирічному синові  
нормальне життя. У гонитві за щастям, наш герой демонструє чудеса тайм-
менеджменту, самопрезентації, креативності і, звичайно, силу самомотивації). 
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- “Margin Call” (Сюжет фільму про зародження світової економічної кризи 
2008 року. Перед глядачем розвертається історія про складні і швидкі рішення, 
цілі, цінності і мотиви керівників найвищого рівня. В картині можна побачити, 
як взаємодіють різні рівні ієрархії в ситуації, багато разів посилений контекстом 
тиску і відповідальності, тому що їх рішення вплинуть на мільйони людей). 

Після перегляду відеофільмів разом зі студентами відбувалися дискусії, 
студенти виступали в ролі експертів, висловлювали власне ставлення до сюжету 
фільму, окреслювали складні ситуації та проблеми головних героїв, робили 
оцінку вчинків, вирішення проблем, досягнення мети головними героями, 
характеризували основні важливі якості для професійного розвитку фахівця. 
Студенти робили власну самооцінку якби вони вчинили на місці головних 
героїв, які якості та знання їм необхідні, щоб відповідати своєму ідеалові 
професіонала в економічній діяльності, вдосконалювати себе в цій роботі. 
Перегляд і обговорення фільмів сприяли активізації пізнавально-творчої 
діяльності, виховання цінностей поваги до партнерів по бізнесу, професійної 
гідності, порядності. У зв'язку з тим, що сучасне суспільство потребує 
креативних особистостей, здатних творити не лише в професійній діяльності, а в 
особистісному та соціальному полях, саме фахівець з високим рівнем здатності 
до внесення позитивних змін у всі сфери діяльності, до розробки цікавих 
інновацій, ефективних рішень має змогу покращити виробництво, досягти 
певного локального і навіть соціального приросту виробництва. Саме тому 
студент має вміти розробляти систему еталонів власного зростання як креативної 
особистості, що максимально повно втілює свої можливості, збагачує 
індивідуальний та соціально-професійний досвід, створює простір розвитку для 
інших. Таким чином, використання відео фільмів на заняттях англійської мови 
сприяє самомотивації, самонавчанню, саморозвитку майбутніх економістів. 
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«Ми маємо щось лише тоді,  
коли прагнемо до чогось величного і чистого.  

Ми будемо пропащими, 
 якщо думатимемо лише про задоволення власних потреб».  

Л. Гузар 
 

Загальновідомим є те, що з часів проголошення України як незалежної 
суверенної демократичної правової держави значні зусилля були покладені на 
формування освіченості нації. Це і не дивно, адже жодна сфера суспільного життя 
так не впливає на особистість, як сфера освіти. У загальній ієрархії системи освіти 
особливе місце належить вищій освіті, яка не просто забезпечує основоположну 
наукову, практичну професійну підготовку, але й у період сучасного 
євроінтеграційного процесу стає невід’ємним етапом у розвитку особистості 
людини.  

Також потрібно зазначити, що на пострадянському просторі, зокрема і в 
Україні, корупція проникла майже в усі сфери життя громадян. Це негативне 
явище, що має глобальний характер. Саме це стало причиною  вибору нами цієї 
актуальної у наш час теми. 

Корупційні явища у ЗВО – актуальна тема наукових досліджень фахівців 
різних галузей, зокрема правознавства (А.Ф. Черданцев, К.М. Абдієв, Л.В. Багрий-
Шахматов, П.М. Панченко та інші), психології (В.Л. Васильєв, М.В. Єникеєв, О.О. 
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Акімов, О.М. Лозинський та інші), економіки (В.В. Лунєєв,  М.І. Мельник, П.М. 
Панкратова, Ф.П. Шульженко та інші), соціології (В.М. Дрьомін, М.І. Камлик, С.С. 
Рогульський, Ю.Г. Волков та інші), а також педагогіки (А.В. Гірник, М.І. Рябенко, 
М.М. Фіцула, Я.Ф. Чепіга-Зеленкевич та інші).  

 В українській політологічній енциклопедії корупція (від лат. Corrumpere — 
псувати) означає протиправну діяльність, яка полягає у використанні службовими 
особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; 
підкупність і продажність громадських і політичних діячів [2, с.311]. 

Іншу ж інтерпретацію цього терміна подає Закон України «Про запобігання 
корупції», згідно якого, корупція – це використання посадовою особою, наданих їй 
службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання 
неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно 
обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу 
іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до 
протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей [1]. 

Одним із ключових негативних аспектів корупційних явищ є те, що вони не 
лише обмежують права і свободи членів суспільства і, як наслідок, призводять до 
викривлення моральних, духовних, соціальних цінностей, але й «підривають 
авторитет державних інституцій» [3, с.6]. Саме тому ми вважаємо за необхідне 
ґрунтовніше систематизувати та охарактеризувати основні наслідки, які можуть 
спричинити корупційні діяння у будь-якій сфері суспільного життя. 

Враховуючи думки сучасних дослідників корупційних явищ можна виділити 
такі їх наслідки: 

1. Соціальні полягають у спотворенні суспільних відносин, гальмуванні 
соціально-економічних реформ, поглибленні соціальної нерівності громадян  тощо. 
Можна припустити, що між студентами ЗВО та викладачами можуть бути створені 
формальні відносини, які не забезпечать змістовного та ефективного навчального 
процесу. 

2. Політичні проявляються у зміні сутності політичної влади, порушенні 
принципів її формування і функціонування, підриванні політичної системи тощо. 
Лише невелика кількість української молоді відвідують вибори органів влади. Це 
означає, що наявність корупції підриває авторитет політиків серед студентства, що 
згодом може негативно вплинути на патріотичне та громадянське виховання. 
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3. Економічні полягають у підриві економічної системи держави, 
порушенні основних засад господарської діяльності, є причиною фінансових криз. 
Тому саме ця звичка студентів займатися корупційними діяннями може згубно 
вплинути на економіку держави. 

4. Морально-психологічні проявляються у деморалізації суспільства, 
девальвації моральних цінностей, деформації індивідуальної та суспільної 
психології, знищенні духовних та моральних цінностей, що згубно впливає на 
молоде покоління українців. 

5. Правові полягають у недотриманні правових принципів 
функціонування держави та її окремих інститутів, суттєвому обмеженні 
конституційних прав і свобод людини і громадянина, «порушенні принципу 
справедливості»[3].  

6. Міжнародного характеру спричиняють негативний вплив корупції на 
імідж держави у світі, ускладнення відносин з іншими країнами, міжнародними 
організаціями і всією міжнародною спільнотою.  

Отже, ми дійшли висновку, що корупція – це глобальне явище і воно є 
проблемою не лише економіко-правовою, але й соціально-психологічною та 
педагогічною. Корупційні діяння не просто затримують стабільний розвиток 
суспільства, а мають згубний вплив, деформують його. Можна припустити, що 
корупційні явища – це ніби соціальна пухлина. Соціологічні та психологічні 
дослідження стверджують, якщо вчасно не почати боротьбу з цими проявами, то 
вони назавжди закріплюються у поведінці, формують асоціальність. 

Тому, чим раніше будуть виявлені елементи корупційних діянь у закладах 
вищої освіти, тим швидше будуть розпочаті дії з їх протидії та запобігання. Що у 
свою чергу призведе до зменшення подальших її масових проявів. 
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Важливою ознакою розвитку освіти ХХІ століття є інтеграційні процеси в 
країнах Європи, спрямовані на формування єдиної, ефективної системи 
професійної підготовки, покликаної готувати вчителів англійської мови, 
здатних функціонувати у швидкозмінних умовах сучасного ринку праці, з його 
високими вимогами до рівня професіоналізму та фахової майстерності. 
Перспективи професійної підготовки європейських учителів пов’язані з 
вимогами Болонського процесу, який виступає національним чинником змін.      

Інтегрування України до Європейського співтовариства зумовлює 
необхідність критичного осмислення і творчого застосування в умовах нашої 
держави позитивного досвіду Європейської спільноти, насамперед Англії, яка 
має багату історію, традиції та власні надбання у системі професійної 
підготовки майбутніх учителів англійської мови. Необхідно зазначити, що 
практичне спрямування професійної підготовки вчителів англійської мови як 
іноземної в Англії та прагнення поєднати теоретичний і практичний аспекти 
(при домінуючій ролі останнього) у формуванні змісту методики навчання 
іноземної (у даному випадку англійської) мови в українській вищій школі.  

На основі здійсненого дослідження змісту та форм професійної підготовки 
вчителів англійської мови в Англії, а також проведеного порівняльного аналізу 
програми університету Варвик [4] та типової програми підготовки вчителя 
англійської мови ми сформулювали та обґрунтували ряд пропозицій щодо 
можливостей використання досвіду Англії: 
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1. На нашу думку, у професійній підготовці слід більше змістити акценти 
у бік практичного аспекту, а також звернути увагу на питання мотивації та 
факторів, що впливають на вивчення іноземної мови. 

2. Розвиток критичного мислення майбутніх учителів — необхідна умова 
їх успішної професійної діяльності. Як уже зазначалося, підготовка у 
навчальних закладах Англії носить рефлексивний характер. Велика увага 
приділяється розвитку критичного мислення майбутніх учителів. Необхідно 
зазначити, що ідеї англійського досвіду можна використати в роботі з 
українськими студентами. Це тим більше корисно, оскільки у вітчизняній 
педагогічній системі ще інколи домінує інструктивно-інформаційний підхід, 
який базується на механічній подачі матеріалу. 

Ще одне важливе питання –поділ студентів на мікрогрупи. Ми керувалися 
системою поділу, яку запропонували С.Борг [2] та С. Грифис [3]  — за 
особистим вибором. Ці вчені вважають, що традиційний підхід, коли склад 
мікрогрупи фактично постійний, не дає відчутних результатів. Якщо ж 
студентів об’єднувати в пари за особистими вподобаннями, інтересами, 
алфавітом чи днем народження (в групу входять студенти, які народились 
одного місяця) — це створює ефект новизни, значно активізує діяльність. 

3.  Ми повністю погоджуємося з положенням, обґрунтованим британським 
вченим С. Бексом [1], щодо доцільності ознайомлення студентів із новими 
прийомами шляхом демонстрування їх на самих студентах. Реалізація такої 
методики дає змогу майбутнім учителям відчути ефективність різних видів 
роботи з точки зору учнів.  

4. Вважаємо, що позитивний вплив на результат підготовки вчителів 
англійської мови мало б використання окремих методів та прийомів, які 
практикуються в англійських закладах освіти. Це стосується, наприклад, 
методичних презентацій чи мікровикладання, що є ефективним способом 
моделювання шкільної ситуації. Ми вважаємо, що елементи мікровикладання 
можна застосовувати вже із студентами молодших курсів на заняттях з 
практики мови. Наш педагогічний досвід свідчить, що залучення студентів до 
проведення обговорень прочитаних ними текстів, дискусій, різного виду 
рольових ігор не тільки посилює інтерес студентів, активізує та урізноманітнює 
роботу, але й дозволяє їм відчути себе в ролі вчителя безпосередньо під час 
проведення того чи іншого елемента заняття та попередньо розробляючи його 
план. Звичайно, на перших порах студенти потребують значної допомоги 
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викладача, який згодом виступає лише консультантом, даючи студентам 
можливість самим обрати напрями та хід роботи. Логічним завершенням 
фрагменту є заключне слово, яке робить викладач. Такий вид роботи формує у 
студентів вміння попередньо планувати заняття та працювати з аудиторією, а 
також допомагає активізувати лексичний запас студентів, розвивати їхні 
мовленнєві уміння, моделювати шкільну ситуацію. 

5. У професійній підготовці більшу увагу слід приділяти самостійній 
роботі студентів, яка навчає майбутніх учителів працювати з різноманітними 
джерелами, самостійно виконувати завдання, шукати відповіді на окремі 
питання, аналізувати отриману інформацію та робити висновки.  

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що: 
– у формуванні та відборі змісту курсу методики навчання англійської як 

іноземної у Англії домінуючим є практичний підхід, тоді як в українських 
програмах підготовки вчителів іноземних мов (у тому числі і англійської) 
помітне прагнення поєднати теоретичні та практичні питання методики;  

– позитивні ідеї досвіду Англії можна використовувати у роботі 
вітчизняних факультетів іноземних мов; це стосується, зокрема, практичного 
підходу до формування змісту курсу методики, акценту на розвиток критичного 
мислення майбутніх учителів, збільшення частки самостійної роботи студентів 
у контексті методичної підготовки; розширення програми дисциплінами за 
вибором, зокрема курсом театрального мистецтва; більш активного залучення 
школи до процесу професійно-методичної підготовки майбутніх педагогів; 
творчого використання ефективних методів та прийомів навчання. 

Таким чином, ідеї англійського досвіду професійної підготовки майбутніх 
учителів англійської школи можуть творчо та ефективно використовуватися у 
системі педагогічної освіти України. 
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Найбільш важливими провідними теоретичними підходами вважають 

системний, компетентнісний, інформаційно-комунікативний та діяльнісний. 
У межах інформаційно-комунікативного підходу аналізується аналітико-

синтетична переробка інформації майбутніми фахівцями, при якій студенти 
створюють власну текстову єдність, готову до подальшого використання [1]. 
Означена текстова єдність виникає в процесі міжособистісної взаємодії 
студентів між собою, суб’єкт-суб´єктної взаємодії з викладачем, а також 
взаємодії з інформаційним середовищем загалом.  

Важливим аспектом інформаційно-комунікативного підходу є окреслення 
ролі викладача як організатора спілкування, який забезпечує і прямий, і 
зворотний зв'язок у комунікативній взаємодії. Сутність інформаційно-
комунікаційного підходу полягає у постійному розширенні інформаційного 
простору майбутнього вчителя-філолога за допомогою всіх можливих ресурсів 
ВНЗ, насамперед, за допомогою безпосередньої міжособистісної взаємодії 
викладача і студента [2, с. 221-227].  

Рівень готовності майбутнього вчителя-філолога до майбутньої 
професійної діяльності співвідноситься з рівнем його професійної 
компетентності, сформованим у процесі навчання у ВНЗ. Тому 
компетентнісний підхід став одним із провідних.  
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О. Семеног цілком аргументовано обстоює думку, що професійна 
компетентність майбутнього вчителя-філолога формується як сукупність 
психологічних і моральних якостей особистості фахівця, його професійних 
знань, умінь і навичок [3, с. 28]. Можемо сформулювати висновок, що 
професійна компетентність майбутнього вчителя-філолога поєднує в собі 
педагогічну компетентність і ключові компетенції філолога – в цьому і полягає 
специфіка професійної компетентності означеного фахівця.  

Ключові компетенції майбутнього фахівця закріплені також у 
європейських документах, в тому числі підтриманому Україною проекті 
«Освітня політика та освіта «рівний-рівному» (2004 р.).  

В системі професійної підготовки мова виступає об’єднуючим началом, 
засобом освіти й формування професійної готовності до педагогічної діяльності 
в умовах комунікативного простору, який постійно змінюється. 

У категоріальному полі проблеми комунікативної компетентності та 
діалогічного навчання знаходяться такі категорії як «мовна особистість», 
«комунікативна ситуація», «мовленнєва діяльність» та ін. Мовна особистість, 
як стверджують сучасні дослідження (М. І. Пентилюк, 2003), – це «носій мови, 
який добре володіє системою лінгвістичних знань… репродукує мовленнєву 
діяльність, має навички активної роботи зі словом» [4, с. 85]. Мовна 
особистість виражає себе у мовленнєвій діяльності; при цьому діалогічна форма 
є лише однією з форм мовленнєвої діяльності. О.М. Леонтьєв зазначав, що 
мовленнєва діяльність є типовим видом людської діяльності, «характеризується 
предметним мотивом, цілеспрямованістю, евристичним характером» [5, с. 288–
289], і проходить кілька фаз – орієнтацію, планування, здійснення плану, 
контроль. У процесі мовленнєвої діяльності формуються мовленнєві вміння, 
наприклад, комунікативні. Ці вміння мають безпосереднє відношення до 
комунікативної компетентності майбутнього фахівця: уміння визначати тему 
висловлення, коректно його будувати, чітко і логічно будувати висловлення; 
уміння обирати тип і стиль мовлення залежно від ситуації (наприклад, 
діалогічна ситуація); здатність удосконалювати свої висловлювання [6, с. 17–
24]. Серед різновидів мовленнєвої діяльності нас найбільше цікавить діалогічна 
мовленнєва діяльність. Ця діяльність може виявлятися в діалозі або в 
діалогічному мовленні.  

Враховуючи, що проблема міжособистісної взаємодії майбутнього вчителя-
філолога має розглядатися в площині його професійної підготовки, вважаємо 
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необхідним залучити серед провідних теоретичних підходів діяльнісний. 
Залучаючи діяльнісний підхід до проблеми професійної підготовки майбутніх 
учителів філологічних спеціальностей, ми виходимо з того, що міжособистісна 
взаємодія є також діяльністю, яка має мотив, мету, суб’єкт, процес, засоби, 
умови й результат. Діяльнісний характер взаємодії полягає у тому, що в процесі 
діяльності її учасникам важливо взаємодіяти, тобто обмінюватися не лише 
інформацією, а й діями (впливами, смислами, планами). Таким чином, 
комунікація виникає і розвивається в процесі спільної діяльності.  

Професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей 
також і діяльністю, і підготовкою до діяльності. Навчання розглядається як 
двостороння взаємодія суб’єктів освітнього процесу – педагогів і студентів. 
Таким чином, розглянуто основні теоретичні підходи до проблеми формування 
готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної 
взаємодії – інформаційно-комунікативний, компетентнісний, діяльнісний.  
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Будівництво незалежної української держави, розвиток суспільства на 

основі принципово нових політичних, економічних і соціальних факторів, 
зокрема в умовах зростаючої дестабілізації економіки, загострення соціально-
політичних проблем призвели до пониження прагнення до отримання 
різносторонньої освіти, деформацією моральних орієнтирів, зростанням 
негативних явищ в суспільстві, зокрема серед студентської молоді. Базовий 
Закон України «Про освіту» зазначає, що основною метою сучасної освіти в 
Україні є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства. Так, ще М.І. Пирогов зазначав, що односторонній спеціаліст - це 
або грубий емпірик, або вчений шарлатан і взагалі всі, хто готуються бути 
корисними громадянами, повинні спочатку навчитися бути людьми. Цілком 
справедливо кажуть у народі, що духовність виховується духовністю, мораль – 
моральністю, честь – честю, гідність – гідністю. Всі інші фактори можуть або 
сприяти цьому, або виявляти нейтральність. Зокрема, М.Г. Стельмахович 
стверджує, що сама по собі освіченість чи розвиток розуму взагалі не гарантує 
ні високої духовності, ні чистої моралі. Освіта й інтелектуальна підготовка, 
відірвана від духовно-морального виховання, часто-густо породжує, як кажуть, 
«освічене дикунство».  
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А «освічений дикун» у сто разів страшніший від неосвіченого. Теодор 
Рузвельт стверджував, що людина, яка не вчилася в школі, може вкрасти з 
кузова вантажівки; але якщо він закінчив університет, він вкраде цілу 
залізницю.  

На сьогодні особлива роль у підготовці всебічно розвинутої особистості 
належить закладам вищої освіти. У відповідності до Закону України «Про 
Вищу освіту» вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, 
здобутих у закладі вищої освіти. Також до основних завдань закладів вищої 
освіти відносяться:  

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах; 

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів; 

– збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей 
і досягнень суспільства; 

– поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян тощо [1]. 

Як правило, молода людина, вступаючи до закладу вищої освіти, має 
обмежений, недостатній  життєвий досвід, тому заклад повинен створити 
відповідні сприятливі умови саморозвитку особистості студента шляхом 
розкриття перед ним великої кількості виборів з достатньою аргументацію їх 
позитивних та негативних наслідків. Сьогоднішні студенти це завтрашні 
посадовці, науковці, діячі тощо. Для більшості студентів саме навчання в ЗВО є 
вирішальним періодом, тому що саме в цей період особа проходить переважну 
більшість змін в особистому розвитку: 

– Формування та розвиток нових відносин до навколишнього світу. 
– Зміна відношення до власної особистості. 
– Підвищенні самосвідомості, як особистості, громадянина, фахівця та 

суб’єкту суспільних відносин тощо. 
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–  Осмисленні свого життєвого шляху, аналіз минулого, визначенні цілей 
тощо. 

Тому на учасників освітнього процесу, зокрема на науково-педагогічних 
робітників покладається велика відповідальність. Ж.Ж. Руссо наставляв, що 
перед тим, як узятися за виховання людини, треба самому зробитись людиною, 
треба, щоб у вас самих склався той взірець, який повинна наслідувати людина. 
К.Д. Ушинський відмічав, що виховна сила вливається тільки з живого джерела 
людської особистості, що на виховання особистості можна вплинути тільки 
особистістю [3, с 327].  

До основних обов’язків науково-педагогічних працівників у відповідності 
до Закону України «Про освіту» покладається: 

– сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 
здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 
патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

– формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

– захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 
форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 
дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 
шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 
особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 
іншим шкідливим звичкам; 

– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 
здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

– формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися 
Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 
України; 

– дотримуватися педагогічної етики тощо[2]. 
 В Україні спостерігається ситуація, коли  виникають  суперечності між  

проголошеними програмами та реальним станом справ. На сьогодні в багатьох 
країнах світу, зокрема і в Україні, можна зустріти людей, які мають певні 
таланти та відповідно професійні знання та навички, але не мають певного 
рівня вихованості.  
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Наприклад, людина може бути видатним та відомим вченим, юристом, 
журналістом і таке інше, але бути гордовитим, неврівноваженим, пихатим, 
недружелюбним та непривітним,  хамом тощо. На сучасному етапі розвитку 
людства для більшості людей знання дістати не важко. Засоби масової 
інформації, інтернет, електронні підручники тощо стали для більшості молодих 
людей джерелом знань. А.С. Макаренко стверджував, що навіть при найвищій 
навченості і вмілості особистість може бути неповноцінною, якщо в неї не 
сформовані здорові соціальні та духовні відносини. Тому, у процесі підготовки 
майбутнього спеціаліста, на наш погляд, важливо озброїти його не лише 
фаховими знаннями, уміннями та навичками професійної діяльності, але 
навчити справжнім людським якостям, сформувати відповідні ідеали, цінності, 
світогляд тощо.  
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Проблема моніторингу в педагогічній науці постала у зв’язку з 

необхідністю збору, обробки, збереження та поширення відомостей про стан 
певної освітньої системи та можливості зростання рівня ефективної її 
діяльності. Як зазначає Н. Байдацька, моніторинг якості навчального процесу 
передбачає спеціально організоване, системне спостереження за його ходом, з 
відповідними критеріями оцінювання та прогнозування подальшого зростання 
рівня ефективності навчання і виховання [1, с. 31]. Моніторинг якості 
навчального процесу та окремих його складових у ЗВО проводиться на основі 
порівняння наявного стану професійної підготовки фахівців з існуючими 
нормами і стандартами, передбаченими для того чи іншого напряму їх 
підготовки. 

Одним з показників якості навчального процесу, прийнятими в 
моніторингу, є його результативність. У контексті проблеми нашого 
дослідження моніторинг рівня сформованості соціально-комунікативної 
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компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін передбачає забезпечення умов 
здійснення та досягнення мети – сформованості соціально-комунікативної 
компетентності означених фахівців засобами гуманітарних дисциплін у 
медичному коледжі (інституті). При цьому суттєво, що моніторинг має 
співвідноситись з метою та умовами функціонування конкретного навчального 
закладу, тобто вивчення гуманітарних дисциплін має бути співвіднесене з 
питаннями підготовки медичних фахівців до їх подальшої професійної 
діяльності в установах та закладах охорони здоров’я. 

Для проведення моніторингу ефективності процесу формування соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» нами було розроблено програму експериментальної роботи, 
яка передбачає набір діагностичних методик  для виявлення існуючого стану 
проблеми, що досліджується, та реалізацію низки педагогічних умов 
формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі 
спеціальності «Медсестринство» (формування позитивної мотивації студентів 
до розвитку соціально-комунікативної компетентності за допомогою створення 
власних науково-методичних матеріалів (кейсів) соціально-комунікативного 
змісту; внесення змін до змісту викладання гуманітарних дисциплін  та 
запровадження нових спеціальних курсів для майбутніх медсестер; 
впровадження інноваційних форм і методів формування соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» на заняттях з гуманітарних дисциплін; моніторинг 
ефективності процесу формування соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у процесі викладання 
гуманітарних дисциплін у медичному коледжі (інституті)), які сприяють 
зростанню рівня  означеної компетентності.  

Визначення стану сформованості соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» 
відбувалося на констатувальному етапі експерименту. Було встановлено, що 
лише 20% досліджуваних володіють високим рівнем соціально-комунікативної 
компетентності, а саме 19,55% у експериментальній групі та 19,80% - у 
контрольній групі. Переважна більшість студентів (55,31% і 55,33% в обох 
групах відповідно) характеризуються середнім рівнем соціально-
комунікативної компетентності. Майже кожний четвертий студент (25,14% у 
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експериментальній та 24,87% у контрольній групах) мають низький рівень 
соціально-комунікативної компетентності.  

Відповідно, на формувальному етапі експерименту в процес вивчення 
гуманітарних дисциплін студентів експериментальної групи було упроваджено 
модель і педагогічні умови формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство». 
Повторна діагностика рівня сформованості oзначеної компетентності була 
спрямована на перевірку ефективності та доцільності такого впливу засобами 
порівняння результатів контрольної і експериментальної груп. Інтеграція 
результатів повторної діагностики засвідчує ефективність проведеної на 
формувальному етапі роботи, оскільки у експериментальній групі 
досліджуваних діагностовано перерозподіл студентів за рівнями соціально-
комунікативної компетентності: високий рівень компетентності зріс з 19,55% 
до 31,28%; середній - з 55,31% до 62,57%; низький рівень знизився з 25,14% до 
6,15%. У контрольній групі подібної позитивної динаміки не виявлено. 

Тобто, системність упроваджених педагогічних умов формування 
соціально-комунікативної компетентності, застосування діалогічних, 
інтерактивних, неформальних методів у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін дозволяють здійснювати корекцію особистісних рис, що 
забезпечують компетентність майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» у професійному спілкуванні.  

 
Список використаних джерел: 
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According to the Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR), students studying English for Specific Purposes (ESP) or English 
as a Foreign Language (EFL) at universities should aim at obtaining the upper 
intermediate (B2) level and thus have communicative competence good enough to 
“understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, 
including technical discussions in his/her field of specialization” and “interact in 
English with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with 
native speakers quite possible without strain for either party” [1]. As long as one of 
the key tasks of students of technical specialties after graduation is communication 
with their colleagues, who often are from foreign countries, it is of the highest 
importance to teach these students proper oral communication in English, including 
listening and speaking. 

Perception (listening) and production (speaking) in English or any other foreign 
language are impossible without broad active and passive vocabulary while a person 
can convey their thoughts without ideal grammar expertise but without knowledge of 
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words, word combinations and specific terminology the possibility of their success in 
communication is close to none.  

During studying at university, students are mainly in the late teen years and 
early 20s, and, as has been proven by various psychologists, their visual memory is at 
its peak. Therefore, English lecturers should take full advantage of it to reach 
educational goals, i.e. improve their students’ oral communication to correspond to 
the B2 level.  

The best visual teaching aids for the aforementioned objective are authentic 
videos in English. Under ‘authenticity’ is understood “a term which loosely implies 
as close an approximation as possible to the world outside the classroom, in the 
selection both of language material and of the activities and methods used for practice 
in the classroom” [2, p. 43]. Authentic video records are clips or full-length videos 
that were not created specifically for pedagogical purposes [3].  

When videos are taken from original sources in full or partially (feature films or 
TV programmes corresponding to students’ specialty and lesson topics), for students 
of technical specialties they become illustrative examples of the use of words, 
phrases, expressions and special terminology in reality, not just in course books. 
Watching authentic videos, students see that the information they study in English 
lessons is actually applicable to their future work, i.e. in the real life. 

Authentic videos in English can be various, as was mentioned above, thus ESP 
lessons topics can be diverse, as well as communicative tasks provided to students: 
from dialogues, discussions, and debates to role play. Students become highly 
motivated working with videos as long as they are not afraid to give an incorrect 
answer or express a wrong idea while performing communicative tasks: their 
communication becomes just like in the real world – multifarious. 

Apart from providing diversity and reality to English lessons and incentive to 
students, authentic English videos used in ESP lessons of students of technical 
specialties introduce vocabulary broadening and, simultaneously, visual explanation 
of the topic studied. Thus, students can see what kind of technical or ecological issue 
they are studying or what device, machinery or technology is in question, they are 
able to see how people, for example, in the movie are dealing with the issue or 
handling the machine, and what their body language is. That serves as the basis for 
students’ further discussion during which they can not only practice new and already-
known lexis and exchange thoughts with their peers but also apply the knowledge 
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from other specialty subjects they have at the university. Hence, authentic videos in 
English lessons become a link that makes interdisciplinary education possible. 

To summarize, authentic English videos in the ESP lessons of technical students 
can play the roles of basis (topics presentation), support (comprehension tasks) and 
stimulation (discussion) in the process of oral communication studying and 
advancing, while improving students’ English vocabulary and desire to study, as well 
as enabling interdisciplinary education.  

Using authentic video clips as a means of teaching students of technical 
specialties oral communication, i.e. listening and speaking in English, can create the 
effect of “immersion” of students into the foreign environment and the culture of the 
country language of which is being studied. This not only contributes to learning the 
perception and understanding of the “living” and continually-changing English 
language but is also a strong motivational stimulus to continue studying English even 
at their off-hours since videos can be easily accessed anywhere now at the time of 
constantly developing Internet technologies. 
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З вересня 2016 року Видавничо-поліграфічний інститут Національного 

технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» у межах 
спеціальності 073 «Менеджмент» здійснює підготовку фахівців за новою 
спеціалізацією – «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-
поліграфічній галузі». Здобувачі вищої освіти вивчають специфіку медійної 
економіки та особливості створення ефективних бізнес-моделей у медіасфері. 
Вони орієнтуються на управління медійними підприємствами та організаціями, 
з-поміж яких можуть бути друковані й електронні засоби масової комунікації, 
видавництва та поліграфічні підприємства, медійні та інтернет-проекти, 
рекламні агенції тощо.  

Безумовно, нове покоління студентів потребує у навчанні не дидактики у 
розумінні повчання, а ознайомлення з оригінальним практичним досвідом 
успішних менеджерів, стажування у медійних компаніях і проектах, активного 
включення у виробничі ситуації зі сфери медіа, можливості приймати рішення 
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у межах своєї компетентності та усвідомлювати відповідальність за очікуваний 
або вже отриманий результат.  

Таким чином, потужні книжкові події в Україні, як-то Форум видавців у 
Львові [1] та міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у Києві [2] цілком 
доречно використовувати як навчальну лабораторію для майбутніх 
медіаменеджерів. Очевидні переваги такого підходу засновані, передусім, на 
комплексно-інтегративному характері вказаних подій, оскільки вони давно 
вийшли за межі виключно книжкових ярмарків і фестивалів і 
трансформувались у непересічні інтелектуально-медійні явища, що вже 
самостійно формують контекст сучасних креативних індустрій в Україні. 

Знайомлячись з програмами та локаціями книжкових фестивалів, студенти 
одразу отримують розуміння і приклади організаційних рішень з царини івент-
менеджменту. А спостерігаючи за роботою команди організаторів та іншого 
персоналу, вони можуть оцінити увагу до відвідувачів, швидкість реагування на 
їхні запити та загальний рівень сервісності – чи відповідає він очікуванням 
аудиторії? А може й перевищує ці очікування?  

Порівнюючи щорічні фокус-теми книжкових фестивалів зі змістом і 
формою подій, що поєднуються, відповідно до прикмет нашого часу, у мережу 
експертного та користувацького досвіду, майбутні медіаменеджери навчаються 
детально розробляти концепції і дорожні карти для стратегій, застосовувати 
методи логічного доповнення та єдності протилежностей, досягати ефекту 
синергії. 

Важливо зазначити, що більшість програмних заходів фестивалів мають 
яскраво виражений наративний характер (дискусія – подіумна, панельна, 
професійна тощо, публічна розмова, круглий стіл, обговорення, бесіда, 
інтерв’ю, зустріч і т. і.). Участь у таких подіях сприяє розвитку у студентів 
критичного мислення, формує вміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, порівнювати та аргументувати. Водночас, не втрачає актуальності 
відносно традиційна навчальна форма, яка й досі активно використовується у 
публічних заходах, – лекція. У контексті фестивалю вона, безперечно, є 
інтерактивною, проблемною, надає можливість відчути інтелектуальну та 
енергетичну харизму лідерів думок, занотувати висловлювання, які, можливо, 
ніколи не будуть опубліковані.  

Значну практичну цінність мають й такі усталені виставково-ярмаркові 
форми, як презентації видань та автограф-сесії авторів. Вони надають 
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майбутнім управлінцям багато емпіричного матеріалу, що надалі є підґрунтям 
для нових ідей та рішень. А для відпрацювання практичних навичок слугують 
численні майстер-класи, зокрема з побудови бізнес-стосунків, моделювання 
управлінської діяльності, розробки бізнес-плану, створення бренду тощо.  

Рекламно-інформаційна кампанія книжкового фестивалю – ще один кейс, 
який варто засвоїти майбутньому менеджеру. На її прикладі студенти глибше 
вивчають комунікаційні канали й технології, з’ясовують особливості аудиторії, 
вчаться створювати «правильні» повідомлення, набувають фахових вмінь у 
роботі з контентом та відпрацьовують інструменти «просування» 
інтелектуального продукту. 

Не випадково ми підкреслюємо роль фестивалів як навчальної лабораторії, 
адже це дійсно унікально обладнаний професійний простір, насичений 
сучасними технологіями, які не завжди мають у своєму розпорядженні заклади 
освіти. Однією із можливостей для студентів опанувати ці технологічні 
новинки є волонтерська допомога організаторам події. 

Безумовною цінністю міжнародних книжкових фестивалів для 
медіаменеджерів є відкритий доступ до унікального іноземного досвіду фахової 
діяльності в інтерпретації різних експертів: державних управлінців, керівників 
медійних проектів, власників і топ-менеджерів потужних видавництв, 
культурних фондів та інституцій, екстремальних бізнес-новаторів та ін.  

Таким чином, потужні книжкові події цілком доцільно використовувати як 
суттєвий елемент сучасного гібридного навчання для підготовки фахівців з 
медіаменеджменту. Активне включення студентів та молодих дослідників у 
професійне середовище фестивалю створює умови для розвитку креативного й 
інноваційного потенціалу майбутніх управлінців, розвиває їхні дослідницькі і 
комунікативні вміння й навички, сприяє встановленню професійних контактів, 
стимулює інтелектуальний та емоційний інтерес студентів до майбутньої сфери 
діяльності. 
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Розбудова української держави, матеріальне та духовне відродження її 
народу, котрі тривають кілька десятиріч, виступають головними важелями 
реформування всіх без винятку суспільних галузей, серед яких, як доводять 
численні дослідження науковців, досить суттєвих змін у першу чергу зазнає 
освіта. Адже за такої нової політичної, соціально-економічної ситуації, що 
склалася в Україні, освітня галузь, формуючи людину сьогодення, активно 
підходить до останніх тенденцій розвитку суспільства, які безпосередньо 
позначаються на її змісті. Відтак, розглядаючи питання відповідності освіти 
запитам суспільства, на наш погляд, доречним є врахування провідної ролі 
вчителя в розв’язанні даної проблеми, оскільки реалізація школою соціального 
замовлення країни відносно формування підростаючого покоління, подальше 
підвищення якості й ефективності навчально-виховного процесу вирішальною 
мірою залежать від педагога, рівня його професійної майстерності.  

У зв’язку з цим, звертаючись до дослідження особливостей педагогічної 
діяльності, насамперед необхідно підкреслити, що окреслена проблема 
представлена широким колом робіт: від організації фахової підготовки у 
вищому  навчальному закладі до дослідження психологічних особливостей 
діяльності вчителя, післядипломного навчання та вдосконалення його 
кваліфікаційного рівня.  
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Проте, які б аспекти вищезазначеної проблеми не зачіпали науковці, 
більшість із них сходиться в думці, згідно з якою фундаментальною основою 
становлення особистості вчителя на будь-якому етапі його професіоналізації є 
його професійна самосвідомість, котра виступає умовою, детермінантою, 
чинником, засобом, показником розвитку майбутнього представника 
педагогічної спільноти як фахівця, професіонала.  

Приймаючи низку існуючих на сьогоднішній день у психологічній науці 
дефініцій професійної Я-підструктури та вдаючись до спроби їх синтезу й 
власного бачення одного з центральних понять нашого дослідження, ми 
уточнили його зміст, підійшовши до професійної, зокрема педагогічної, 
самосвідомісті як до сукупності психічних процесів – професійного 
самопізнання, емоційно-оцінного ставлення фахівця до своєї особистості, 
саморегуляції поведінки в обраній сфері професійної взаємодії, за допомогою 
яких дана особистість усвідомлює себе суб’єктом трудової діяльності.  

Розглядаючи таким чином професійну самосвідомість особистості як 
складне, багатогранне, неоднорідне, динамічне утворення, ми вкотре довели, 
що її структура в загальних рисах співпадає зі структурною організацією 
самосвідомості в цілому і являє собою взаємодоповнююче поєднання трьох 
складових – когнітивної, афективної й поведінкової, кожна з яких відрізняється 
своїм психологічним змістом.  

Так, перший – когнітивний компонент професійно-педагогічного “Я”, 
виступаючи основою формування особистістю системи знань про себе як 
суб’єкта трудової діяльності, відображає особливості пізнання нею завдань і 
вимог конкретної професії, певного зразка відносин у ній, специфіку 
усвідомлення власного професійного потенціалу та ступінь його відповідності 
вищезгаданим професійним вимогам, рівень самоаналізу можливих 
суб’єктивних труднощів на шляху педагогічної діяльності тощо. 

Наступна, афективна підструктура, проявляючись в емоційно насиченому 
оцінюванні фахівцем своєї особистості, формує загальне ставлення педагога до 
себе в цілому або до окремих сторін власного професійного “Я” зокрема 
(аутосимпатія, самоприйняття, самоповага й т.п.). 

І нарешті, предметом третьої – поведінкової складової є потенційні 
поведінкові реакції людини у сфері професійної діяльності та спілкування, що 
реалізуються через здатність до саморегуляції поведінки в конкретних 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

142 

ситуаціях педагогічної взаємодії, прагненні до самовдосконалення, 
саморозвитку тощо. 

Відтак, звертаючись до вищезазначеної структурної організації 
професійно-педагогічної самосвідомості в процесі проведення 
констатувального експерименту, нами було розкрито особливості прояву та 
рівні розвитку професійної Я-підструктури майбутніх учителів за допомогою 
низки психодіагностичних методик (анкета “Вчитель початкових класів”      
(авт. О.О. Стахова), методика дослідження самооцінки особистості                          
(авт. С.А. Будассі, модиф. О.О. Стахова), методика дослідження самоставлення 
(авт. С.Р. Пантилєєв), методика “Cтиль саморегуляції поведінки – 98”             
(авт. В.І. Моросанова, О.М. Коноз), котрими було охоплено 193 студентів І, ІІІ 
й V курсів навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 

Узагальнення показників структурно-функціональних одиниць 
професійно-педагогічної самосвідомості, отриманих під час емпіричного 
дослідження, дозволило виокремити три групи студентів із високим (14,0%), 
середнім (62,7%) і низьким (23,3%) рівнями її розвитку.  

Утім, виявлення нами під час констатувального експерименту в 
переважаючої частини респондентів із окресленою професійною 
спрямованістю недостатнього (середнього або низького) рівня професійного 
“Я” (що, безперечно, негативно позначається на їх професійному становленні) 
не є поодиноким фактом, про що свідчать теоретико-емпіричні дослідження 
багатьох науковців – В.Г. Калашнікова [1], С.Г. Косарецького [2],                   
П.В. Лебедчука [3], А.В. Мартинової [4], Л.В. Римар [5] та ін. 

Відтак, зважаючи на все вищезазначене, варто наголосити на необхідності 
розвитку професійно-педагогічної самосвідомості особистості, одним із шляхів 
цілеспрямованого формування якої є, на нашу думку, спеціально організована 
робота як із підвищення окремих кількісних показників і вдосконалення 
більшості якісних характеристик структурних компонентів професійного “Я” 
майбутніх фахівців, так і з активізації його психологічних механізмів, що 
ґрунтується на положеннях про можливість змін за відносно короткий 
проміжок часу певних сторін особистості різноманітними методами активного 
соціально-психологічного навчання. 
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕКСТОВИХ ІСТОРИЧНИХ ЗАДАЧ З 
ТЕОРІЇ ЧИСЕЛ 
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м. Житомир, Україна 
 

У Законі України "Про освіту" зазначається, що метою вищої освіти є 
здобуття особою високого рівня наукових, професійних і загальних 
компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю. Для 
майбутнього вчителя математики визначну роль грає ключова математична 
компетентність. Навчальним ресурсом набуття такої компетентності є 
розв’язування математичних задач. Ми виділяємо визначні історичні задачі, 
тобто задачі з трактатів видатних математиків різних часів історії розвитку 
математики. 

Оскільки "математика – це наука про математичні моделі та їх 
застосування до розв’язування задач" [2, с. 13], то ми виокремлюємо ті 
математичні моделі, які використовуються в курсі "Теорія чисел". Пропонуємо 
систему текстових історичних задач, де використовуються наступні 
математичні моделі: 1) рівняння та системи рівнянь; 2) ланцюгові дроби; 
3) порівняння та системи порівнянь. Наведемо приклади. 

Задача Метродора (IV ст.) у перекладі Івана Франка [3, с. 65]. 
Тиран острова Самос Полікрат запитав у Піфагора, скільки в того учнів. 
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Піфагор відповів: 
"Радо скажу, Полікрате. 
Бачиш, учнів половина 
Математику зглубляє, 
А натомість четвертина 
На безсмертную природу 
Свої досліди звертає: 
Сьома часть ніщо не робить, 
Лиш заховує мовчання, 

Лиш моє у душах своїх, 
Знай, ховаючи навчання. 
Ще додай до них три жінки, 
Що встають не дуже рано, –  
Серед них найвизначніша 
Моя любая Теано. 
Ось і всі, яких по змозі 
Я по мудрості доводжу." 

Розв’язання автора: НСК (2, 4, 7) = 28 (учнів). 

Задача приводить до рівняння: xxxx  3
7
1

4
1

2
1 , корінь якого 28x . 

Задача Діофанта (ймовірно ІІІ ст.) [1, с. 172]. 
Знайти два цілих числа, знаючи, що різниця добутків першого на 19 і 

другого на 8 дорівнює 13. 
Складаємо лінійне діофантове рівняння 13819  yx . Розв'язок tx 87  , 

ty 1915 , Zt . 
Задача Фібоначчі (бл. 1170 – після 1228) [1, с. 289]. 
Дехто купив 30 птахів за 30 монет. За три горобці він платив 1 монету, за 

дві горлиці теж – одну монету, а за кожного голуба – 2 монети. Скільки птахів 
кожного виду він купив? [3, с. 100] 

Задача зводиться до системи рівнянь 










302
2
1

3
1

30

zyx

zyx
. 

Відповідь: 9 горобців, 10 горлиць, 11 голубів. 
Задача ал-Хорезмі (бл. 780 – бл. 850) [1, с. 507]. 
Число 10 розкласти на такі дві частини, щоб квадрат однієї з них 

дорівнював почетвереному добутку двох частин. 

Складаємо систему рівнянь 










xyx

yx

4

10
2 . Розв'язок 8x , 2y . 

Задача Гюйгенса (1629-1695) [1, с. 153]. 
Під час створення у Парижі першого у світі планетарію видатний механік, 

фізик і математик XVII століття Гюйгенс вирішив виготовити модель для 
імітації руху всіх планет сонячної системи. Виникла технічна проблема 
виготовлення зубчатих коліс з дуже великою кількістю зубців, тому потрібно 
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було знайти таке відношення кількості зубців на колесах, яке було б 
найближчим до заданого. В якості найкращих наближень Гюйгенс використав 
підхідні дроби відповідних ланцюгових дробів. 

Потрібно виготовити зубчаті колеса з відношенням кутових швидкостей 

727
938

x . Виготовити міцні колеса з 938 і 727 зубцями не можна, тому потрібно 

підібрати колеса з меншою кількістю зубців та як можна меншою похибкою. 

Розкладемо число 
727
938

x  у ланцюговий дріб  2,11,4,2,3;1x . Знайдемо 

підхідні дроби 
348
449,

31
40

4

4

3

3 
Q
P

Q
P . Оцінимо, що 

3

3

4

4

Q
Px

Q
P

 , тому 
3

3

Q
Px   з 

похибкою 
43

1
QQ

 , тобто 
31
40

x  з похибкою менше 
10000

1
10788

1
34831

1



. 

Отже, якщо виготовити зубчаті колеса з 40 і 31 зубцями, то відношення їх 

кутових швидкостей дорівнюватиме 
31
40  і буде відрізнятися від заданого 

відношення 
727
938  менше ніж на 

10000
1  (практично така похибка не відчутна). 

Задача Омара Хайяма (1048 – бл. 1131) [1, с. 500]. 
Найбільш точний календар запровадив у Персії у 1079 році знаменитий 

поет, астроном, математик і філософ Омар Хайям. Він запровадив цикл в 33 
роки, в якому 7 разів високосний рік вважався четвертим, а 8-й раз високосний 
був не четвертий, а п’ятий рік. Отже, це вісім зайвих діб на 33 роки, тобто 

33
8365 . Довести, що це є третій підхідний дріб ланцюгового дробу, що виражає 

істинну кількість днів року. 
Доведення. Рік має 365днів 5 годин 48 хвилин і 46 секунд, тобто 

43200
10463365

6024
46

6024
48

24
5365 2 





 . Розкладемо в ланцюговий дріб 

 64,5,3,1,7,4;365 . Знайдемо третій підхідний дріб 
33
8365 . 

Задача Сунь-Цзи (китайський математик ІІІ – ІV ст.) [3, с. 86]. 
Є невідома кількість речей. Якщо їх рахувати трійками, то буде остача 2, 

якщо п’ятірками, то – 3, якщо сімками, то – 2. Запитується, скільки речей?  
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Задача зводиться до системи порівнянь 
 
 
 












7mod2
5mod3
3mod2

x
x
x

. Розв'язок 

 105mod23x . Шукані числа: 23, 128, 233, … 
Задача Регіомонтана (1436 – 1476) [1, с. 416]. 
Знайдіть найменше натуральне число, яке при діленні на 17, 13 і 10 дає 

відповідно остачі 15, 11 і 3.. 

Розв’язання 
 
 
 












10mod3
13mod11
17mod15

x
x
x

, tx 22101103 . Найменше х=1103. 

Розв'язування запропонованих історичних задач на практичних заняттях за 
програмою курсу "Теорія чисел", аналіз авторських і сучасних методів їх 
розв’язування, історичні екскурси зроблять такі заняття цікавими, творчими та 
будуть сприяти формуванню як математичної, так і культурної компетентності. 
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На сьогодні Україна перебуває в складній ситуації, коли на її території 
відбувається війна, яка є одним із найбільш гальмівних чинників реформування 
усіх галузей, зокрема освітньої, а вимоги часу вимагають освітнього прориву від 
навчальних закладів, у тому числі вищих. З огляду на традиційну, на нашу думку, 
не надто оптимістичну, фінансову підтримку вищої освіти України, яка не зовсім 
швидко сприяє модернізації її системи, розраховувати доводиться на ентузіастів 
справи від Міністерства освіти і науки України, ряд громадських інституцій та на 
власне професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти. В особливо не 
простих умовах опинилися провінційні заклади вищої освіти, оскільки вони 
змушені конкурувати з провідними університетами, шукати й використовувати 
різноманітні шляхи зацікавлення абітурієнта, впроваджуючи у свою діяльність 
передові результати наукових досліджень, інновації в освіті та педагогіці, оновлені 
методики та новітні технології тощо, тим самим удосконалюючи підготовку 
сучасного фахівця та долучаючись до модернізації вищої освіти взагалі. 
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Так, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» постійно бере 
участь у різних освітянських виставках, як всеукраїнських, так і міжнародних, 
участь в яких дозволяє презентувати сучасні досягнення освітянської практики, 
творчі здобутки педагогічного колективу і науковців університету в інноваційній 
модернізації галузі освіти, здійснювати обмін досвідом між фахівцями освітньої 
галузі різних країн, що в подальшому також є поштовхом до народження нових 
ідей з питань розвитку міжкультурного освітнього діалогу. 

За період з березня 2017 р. до травня 2018 р. університет брав участь у 
різноманітних освітянських виставках, де його інноваційна діяльність отримала 
високу оцінку. Наприклад, 16-18 березня 2017 р. було презентовано його 
здобутки на VIII Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та V 
Міжнародній виставці освіти за кордоном «World Edu», де представляли себе 
найкращі навчальні та наукові установи; закордонні навчальні заклади, 
міжнародні освітні агенції, представництва; загальноосвітні, дошкільні та 
позашкільні заклади освіти, обласні та міські управління (департаменти) освіти; 
професійно-технічні навчальні заклади та науково-методичні центри 
професійно-технічної освіти; виробники та постачальники засобів навчання, 
проектів, програм і рішень для галузі освіти, фонди, асоціації, видавництва, 
освітні портали. На цій головній події освітньої галузі України, де 
організаторами виступили компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі 
Міністерства освіти і науки України й Національної академії педагогічних наук 
України, були представлені близько 796 учасників із 25 регіонів України та 14 
країн світу (Польщі, Австрії, Німеччини, Швейцарії, США, Болгарії, Чехії, 
Литви, Молдови, Грузії, Словаччини, Румунії, Угорщини і Китаю). У рамках 
виставки було проведено ряд науково-практичних конференцій, семінарів, 
презентацій, майстер-класів.  

Високі досягнення колективу ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» на цій виставці були 
відзначені низкою нагород. Зокрема, університет виборов Гран-Прі у номінації 
«Лідер Міжнародної діяльності» та нагороджений золотою медаллю у 
конкурсі з тематичних номінацій «Корекційно-розвивальні технології в освіті 
дітей і молоді з особливими потребами». 

Потім 24-26 жовтня 2017 р. в Київському Палаці дітей та юнацтва 
відбулася IX Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2017», яка 
проходила спільно з VI Міжнародною виставкою освіти за кордоном «World 
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Edu». Цього року в заході взяли участь більше 500 навчальних закладів, 
наукових установ, методичних центрів, регіональних органів управління 
освітою, асоціацій, видавництв, підприємств з 23 регіонів України, а також 
заклади освіти та освітні агенції іноземних держав.  

Традиційно делегація ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» презентувала на виставці свої 
досягнення відразу у декількох номінаціях, а також обмінялися досвідом з 
представниками інших вищих навчальних закладів, визначили пріоритети 
модернізації вищої освіти та окреслили шляхи власного подальшого розвитку. 
За підсумками проведення IX Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній 
освіті – 2017» ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет імені Григорія 
Сковороди» здобув 3 золоті медалі у наступних номінаціях: «Застосування 
сучасних інформаційно-комунікативних технологій для інформування цифрової 
компетентності учасників освітнього процесу», «Інновації в підготовці 
педагогічних кадрів і їх адаптації до нових вимог Нової української школи» та 
«Інновації в діяльності вищого навчального закладу в інтернаціоналізації освіти 
і науки». Також наш університет нагороджений дипломом за активну 
інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного процесу, а ряд 
його викладачів нагороджені іменними грамотами. Взагалі робота Міжнародної 
виставки-форуму «Інноватика в сучасній освіті – 2017» відкрила безмежний 
простір для плідного обміну думками, оригінальними ідеями, творчими 
здобутками та подальшого удосконалення системи національної освіти.  

На XXXIII Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2018», що проходила 
19-21 квітня 2018 р. в Українському домі, викладачі та студенти ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
презентували виставку творчих робіт та майстер-класи в тематичній номінації 
«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології». За підсумками 
виставки університет здобув нагороду «Лідер вищої освіти» і Гран-Прі у номінації 
«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології». 

На нашу думку, участь у таких заходах допомагає визначати подальші 
кроки інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. Інновації для ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
стали не лише сходинкою до зміцнення позицій серед провідних університетів 
України, а й сутністю практичних реформ, що здійснюються у виші, гарантією 
високоякісних змін на шляху до формування конкурентоспроможного 
покоління, професійної компетентності та духовного розвитку студентів.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-
ТЕРАПЕВТІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕРАПІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Заїчко А.С., 

Викладач педагогіки Красноградського коледжу комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

 
Modern integrative processes that take place in society, science, including in 

pedagogy, led to the creation of new innovative branches of pedagogical science: 
therapeutic pedagogy, rehabilitation pedagogy, compensatory pedagogy, aesthetic 
therapy, pedagogical psychology, art pedagogy, pedagogical bibliotherapy, etc. The 
new education paradigm focuses on the person of a new generation who can use the 
acquired knowledge in social life, think critically and creatively, set the goal and 
achieve it. Among the numerous trends of modern pedagogy, the most interesting 
technology is pedagogical bibliotherapy. The therapeutic and correctional and 
developing possibilities of the book are related to giving the child virtually unlimited 
possibilities for self-expression, self-realization, and knowledge of his own self in the 
educational process at the expense of enormous directions and means of pedagogical 
bibliography. After all, literary sources have a powerful influence on the spiritual 
world of man and his physical condition.  

British scientists have found out experimentally that reading books is the best 
way to relax and relieve stress. British neurophysiologists discovered that neither 
their favorite music, nor the walk, nor the video games, relaxed the subjects who 
participated in the experiment of scientists from the University of Sussex, as well as 
the usual reading of books. Immersed in reading people who were under intense 
stress relaxed and came out of stress most likely. Those people were asked to choose 
a method of relaxation, while they measured the muscle tone and pulse rate. Reading 
caused a 68% improvement in 6 minutes, listening to music – by 61%, drinking a 
favorite drink – by 54%, outdoor walks – by 42%, one third les –  by only 21% – 
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reduced the stress by video games, they only increased pulse rates. So, the influence 
on the emotional sphere of the person most influential effect is carried out by book 
and specially directed therapeutic text [2, 15-20 pp]. 

Today, in our time of crisis, numerous destructive socio-economic and political 
influences, the dominance and propaganda of uncontrolled negative, inhuman and 
non-spiritual information are the destruction of emotional sensory balance and 
stability in the structure of the personality of the teacher and the pupil, there is a 
dissonance in their interrelations. Under such conditions, a modern educator needs a 
number of urgent, professionally grounded actions-measures for the restoration, 
preservation and development of the individual-personal spiritual core of his own 
personality and personality of the pupil. The main area for these psychological and 
pedagogical influences is the emotional and aesthetic field of spiritual and creative 
self-identification of the personality in its active sphere, as well as rational and 
expedient use of the means of pedagogical bibliotherapy. The system of training the 
future teacher-therapist, which we realize in the educational environment, is directed. 
It provides the formation of certain levels of therapeutic activity of a teacher, which is 
characterized by the following criteria:  
 informational and motivational – deep and strong assimilation of the theoretical 

foundations of pedagogical bibliotherapy, understanding of the essence of therapeutic 
influence on a person and, above all, on a child of junior school age; predict the 
teacher's desire to master the theoretical and practical bases of self-therapy, as an 
indispensable component of his professional activity, as well as the desire of the 
teacher to help the child in her efforts to restore and stabilize the emotional and 
psychological state and promote the development of the individual, establish a 
general productive psychological and comfortable background organized by him 
educationally -the educational process;  
 professional activities involving the mastering of specific methods by the 

teacher regarding the use of pedagogical bibliotherapy in professional activities, show 
the relationship between theoretical and practical bases at the level of practical skills 
to carry out scientific research and experimental work in the process of self-education 
of the teacher and the study and formation  the individual of the pupil and collective 
of a class (group) as a whole;  
 individually-creative, which includes the skills of analysis (monitoring) the 

course of the pedagogical process in all its temporal and structural characteristics, the 
ability to creatively approach the process of learning and development, which is 
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necessary for psychological and pedagogical activity and the humanistic-oriented 
psychological-pedagogical paradigm foreseen by the very specifics of the human 
person. Own professional qualities, as well as the ability to identify the most 
significant, valuable conditions, factors and means of pedagogical bibliography, 
affecting the inner world of personality, the discovery of its spiritually-essential 
foundations [1, 148-265 pp]. 

The biblical therapeutic competence of the future teacher-therapist, as an 
integrative personality-professional characteristic, covers the problems of four 
autopsychological, communicative-social, predictive-reflexive, informational and 
technological competencies, namely: educational (high motivation to study), general 
cultural (development of aesthetic and general cultural positions personality), social 
(creation of an individual trajectory of social development of the person, finding and 
preserving his own Self in society),and health-saving. In numerous studies related to the 
problem of the professional training of future therapists to the use of tools in professional 
activities there will be implemented at the expense of certain pedagogical conditions:  

 Use of various means and directions of pedagogical bibliotherapy in the 
preparation of a modern therapist-teacher for psychological and pedagogical diagnostics. 
Nowadays, the integration tools of pedagogical bibliotherapy in various spheres of 
professional activity of teachers (educational, developing, corrective-rehabilitation, 
diagnostic, projective, monitoring, reflective, sanogenic) become a promising.  

 Prospects in research. Submission of ideas for the improvement and 
reorganization of individual means of pedagogical bibliography; expansion of forms 
of independent work of students, which are based on the principles of creativity, 
freedom, voluntariness, emotionality, taking into account interests and abilities, 
psychological readiness of students.  

All the above-mentioned conceptual foundations of bibliotherapeutic education 
in the preparation of future primary school teachers we see as a further extension of 
our study, both the development of the theoretical positions set forth above and their 
practical implementation. 

References: 
1. Fedij O. A. Teorija i praktyka pidgotovky pedagogiv do vykorystannja zasobiv 

estetoterapii' u profesijnij dijal'nosti. [Theory and practice of training teachers for the 
use of aesthetic therapies in professional activities]. Kyiv, 2010. 500 p. 

2. Lugova L.A. Ostriv bezpeky u sviti nebezpek: na dopomogu biblioterapevtu 
[Island of safety in the world of dangers: to help the bibliotherapist]. L'viv, 2012. 160 p. 
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мовної та психолого-педагогічної підготовки 

Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, Україна 

 
У процесі навчання української мови як іноземної велику роль відіграє      

лінгвокультурологічний чинник,  міжкультурна комунікація, яка може 
відбутися  за умови правильного розуміння національної культури країни, мову 
якої  вивчає студент-іноземець. Дуже важливо під час навчання української 
мови як іноземної знайти точки дотику культур, побачити спільні чи відмінні 
лінгвістичні явища. В Одесі навчаються студенти, як далекого так і ближнього 
зарубіжжя (Молдови, Румунії, Болгарії). У спілкуванні носіїв однієї мови 
змістовний контекст визначається при належності суб'єкта до певної 
лінгвокультури. Людина, вихована в умовах однієї лінгвокультури, не тільки 
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«монокультурна», але й лінгвоцентрична. Студент, який почав вивчати 
українську мову, вже має сформовану картину світу, в яку вписана рідна мова з 
притаманною їй системою значень. Завдання викладача показати, як знайти у 
новій мові відомі з дитинства значення, побудувати систему знань. І як показує 
практика, лінгвокультурологічний чинник має вирішальне значення, бо тільки 
збагнувши культуру народу, студент може швидше розібратися в фонетичних, 
граматичних явищах даної мови.   

Розглядаючи тему «Словотвір іменників», студенти також помічають 
схожість болгарської і української мов. Звертаємо увагу на суфікси 
(болгарською мовою - наставки): 

 
болгарською мовою:                       українською мовою: 
море - моряк (мор-як)                   море - моряк (мор-як) 
риба - рибар (риб-ар)                    риба - рибак (риб-ак) 
цар - царица (цар-ица)                  цар - цариця (цар-иця) 
беден - бедняк (беди-як)               бідний - бідняк (бідн-як) 
мъдьр " мъдрец (мъдр-ец)           мудрий - мудрець (мудр-ець) 
 
Коли студенти починаючись вчити українську мову як іноземну, то перше 

осмислення і узагальнення іншомовного матеріалу виходить за законами рідної 
мови, про що студент може зразу і не здогадуватись. Щоб не виникло протиріч 
та фосилізації, викладач може зразу на лінгвокультурологічних прикладах 
показати схожість і відмінність мов. При цьому важливо щоразу 
підкреслювати, що кожна мова - це чітка, налагоджена система, яка функціонує 
за власними внутрішніми  законами. Лінгвокультурологічний підхід при 
вивченні іноземної мови має вирішальне значення, бо такий підхід формує 
мовну свідомість, в якій легко починають функціонувати рідна та іноземна 
мови. 

Пряме і переносне значення слова в болгарській та українській мовах –
прекрасний  приклад  такого функціонування.                  

Водата се изливаше в каменно корито. 
Жестокият човек има каменно сърце. 

Сестра ми има златна гривна. 
Майка ми има златно сърце. 
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Наведемо приклад прямого і переносного значення слова в українській 
мові. 

Не підем ми волошки рвати ніколи вже. 
На призьбі ти сидиш совою і серце рвеш,.. (О.Олесь) [5] 

Горить горобина на білім листку. (І.Драч) [1] 
Горіла сосна, палала, плакала 

дівка, ридала...(Укр народ.пісня). 
Ми навели приклади граматичних явищ болгарської та української мов, які 

співпадають. Проте ці мови різні і мають серйозні лінгвістичні відмінності. 
Наприклад ,в українській мові є інфінітив, у болгарській немає. У болгарській 
мові є три дієвідміни, які визначаються за останньою літерою форми однини 
третьої особи теперішнього часу: 

1)  е: чете – читає,пише – пише; 
2)  и: говори – говорить,мълчи – мовчить; 
3)  а/я: иска –шукає, стреля – стріляє [7]. 
Українська  мова має дві дієвідміни, які визначаються суфіксами третьої 

особи множини: 
I – уть,-ють : читають,пишуть;  
II – ать, -ять :говорять, мовчать. 
Болгарська мова має 9 часових форм, а українська –лише 3 форми часу ( 

теперішній, майбутній, минулий).  
Цікавим є той факт,що у болгарській мові  велику смислову роль у реченні 

відіграють не закінчення слів,як в українській та російській мовах, а 
прийменники (як в англійській мові). 

Порівняйте: 
Шевченко –великий український письменник. 
Шевченко е велик украинськи писател. 
«Заповіт» написаний Шевченком. 
«Заповіт»  е написан от Шевченко.  
Як бачимо, в українській мові є узгодження прикметника  з іменником. 
Завдання будь-якого навчання полягає в тому, щоб інтерес до вивчення 

мови зберігся не тільки у процесі навчання, а й після закінчення курсу 
навчання, щоб людина могла самостійно удосконалювати своє володіння 
іноземною мовою. 
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Як показує досвід, високих результатів можна досягти тільки у тому 
випадку, коли студентам пропонується чітка, цілісна система 
лінгвокультурологічного матеріалу, а ще краще, коли викладач зуміє порівняти, 
«злити» воєдино або розмежувати граматичні явища обох мов. 

Необхідною умовою досягнення справжнього розуміння і засвоєння 
української мови як іноземної є сумлінне ставлення до культури українського 
народу, до мовознавчих витоків. 
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Оновлення словникового складу будь-якої мови, як, зокрема, і німецької є 
неперервним процесом. Переважну більшість інновацій сучасного словника 
становлять новотвори – слова, що складаються з традиційних морфем у нових 
комбінаціях, вони втілюють сучасні моделі будови слова. Неологізми 
сприймаються на основі німецьких традицій словотвору, повинні відповідати 
правилам наголосу, мати типові комбінації складової структури.  

Проте в німецькій мові накопичилась значна кількість слів, які мають 
нестандартну форму, це слова іноземного походження, які можуть 
поєднуватися з німецькими морфемами, за правилами німецького 
словоскладання. Для визначення значення цих слів часто потрібні знання 
англійської, французької, іспанської або іншої мов: Für ambitionierte Chemiker 
ist es eine ganz natürliche Reaktion an die Elite-Uni TU München zu gehen [6]. 

На сьогодні німецька мова знаходиться під впливом американського 
варіанта англійської мови, напр., Ob Medizin, Europa-Studien, Automobildesign, 
Wirtschaftswissenschaften oder Computervisualistik – unsere akademischen 
Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt (Universität zu Köln – 37023 Studierende) [7]. 

За свідченням І. Пастух, близько 70% запозичень німецької мови 
становлять англіцизми. «Англо-американізми, розвиваючи лексичний фонд 
німецької мови, переплітаються із внутрішніми особливостями словникового 
складу і піддаються морфологічній асиміляції у мові, тобто іноземне слово 
підлаштовується під правила німецького правопису» [3, с. 78].  
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А саме іменникам присвоюється рід, вони пишуться з великої літери. 
Цілком логічно, що, наприклад, мова залізниці Німеччини піддається впливу з 
двох сторін: зовнішніх факторів (інтернаціоналізація перевезень, 
інтернаціональний склад пасажирів) і внутрішніх (інтернаціоналізація 
інженерної залізничної технічної термінології), які призводять до великої 
кількості запозичень з англійської мови. Нікого не дивують слова та 
словосполучення: Ticket, Bahn-Card, City, Call a Bike, Counter, Service Point та 
інші, які широко вживаються і в рекламі, і в оголошеннях німецької залізниці. 

Прикметою останнього часу стала надзвичайна популярність нових, часто 
екстремальних видів спорту: Inline-Skating, Rollerbiking, Sandboarding, які 
вживаються в німецькій мові безперекладно. Наприклад реклама курсів 
німецької мови: Mehr als ein Deutschkurs! Neben engagiertem Unterricht in 
multikulturellen Gruppen bieten wir ein betreutes Kultur- und Freizeitprogramm. Wir 
organiesieren auch Inline-Skating, Rollerbiking- und Streetbalkurse [7].  

Таким чином, вищеозначений далеко неповний огляд явищ та процесів в 
німецькому суспільстві, що супроводжується аналізом актуальної лексики 
німецької мови, вочевидь викликаної ними до мовного вжитку, однозначно 
підтверджує домінанту соціальних чинників над лінгвальними, що однак ні в 
якій мірі не зменшує інтересу лінгвістів до таких мовних одиниць. Вони 
виникають інколи оказіонально, але можуть узуалізуватися, увійти до 
словникового складу, розширюючи та збагачуючи його. Однак знову таки 
передбачити долю новотвору не завжди можна, виходячи тільки з його мовних 
особливостей у відриві від чинників, пов’язаних із соціальною природою мови.  

Достеменно відомо, що тенденція раціоналізації слововживання є 
найпоширенішим внутрішнім процесом сучасної німецької мови. У сучасній 
німецькій мові ця тенденція виявляється у величезній кількості скорочень. У 
словнику скорочень Дудена (2005 р.) наводиться майже 50 000 національних та 
інтернаціональних скорочень, і їх значень, що використовуються в німецькій 
мові. Скорочення мовних форм вираження в XXI ст. поширюється, зокрема, під 
впливом мови ЗМІ, науки, техніки, економіки й управління.  

Цікаво, що протягом кількох останніх років часто ми виявляємо 
скорочення іменників і прикметників, у яких перша частина вживається для 
утворення нових слів, наприклад: Bioladen, Euromarkt, Infopaket, тощо.  

Наявність великої кількості абревіатур є відмінною рисою сучасної мови. 
Фактично абревіатури та акроніми є способом вираження тенденції до економії 
мовних зусиль, напр.: всім, хто навчався у виші відомо про «академічну 
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чверть», 15 хв., на які можна нібито запізнитися, чи потрібно чекати викладача. 
Студенти мають бути знайомі з латиною, бо на оголошенні стоятимуть c.t. – 
cum tempore (лат.) – «з часом», що означає «лекція почнеться на 15 хв. пізніше». 
Якщо вона почнеться своєчасно, оголошення повідомить s.t. – sine tempore, а 
s.s. – студентам і професорам надається невелика перерва між заходами [7].  

Складові абревіатури являють собою перехід до літерних. Скорочення-
контамінації є достатньо поширеними, наприклад: Kita - Kindertagesstätte (денні 
дитячі ясла), Audimax – Auditorium maximum (найбільша актова зала у виші): Nicht 
vergessen! Professor K hält den Vortrag im Audimax [6]. У сучасній німецькій мові 
нараховується біля двох тисяч редуплікатів, напр.: Hokuspokus, або запозичення з 
інших мов BoogieWoogie. Вигук simsalabim походить від лат. similia similibus 
«подібне лікувати подібним». І хоча редупліковані слова не є новотворами, вони 
можуть вживатися в незвичних ситуаціях, і тексти оголошень не є виключенням. 
Для того, щоб читач звернув увагу, до чого його закликають, часто застосовують 
знайомі з дитинства слова в новій формі, наприклад: ein letztes Klicken des 
Automats, und simsalabim ist das Ergebnis fertig vor Ihnen [7]; (об’ява в школі: Alle, 
die heute „kikeriki“ gesungen haben, sind bei Herrn Direktor willkommen). 

Як свідчить проаналізований матеріал, необхідність номінації нових понять та 
явищ, а також потреба в експресивній влучності викладеного змісту в короткому 
тексті оголошень та реклами зумовили входження в німецьку мову значної 
кількості новотворів, які допомагають адресату звернути увагу на рекламний текст 
або оголошення шляхом новизни, сучасності та легкості. Такі тексти завжди 
привертають увагу, вони запам’ятовуються та виконують прагматичну настанову. 
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Психолінгвістичні теорії мають численні практичні застосування, 
відгалуження: психолінгвістичні дослідження використовуються у 
психотерапії, психіатрії (одним з видів є маніакально-депресивні стани).  

Визначення «маніакально-депресивного стану» (грец. mania – божевілля, 
пристрасть, потяг + лат. depressio – придушення, пригнічення) за фармацевтичним   
словником, – це ендогенне психічне захворювання, перебіг якого відбувається у 
вигляді депресивних або маніакальних фаз із подальшим повним відновленням 
психічного здоров’я. При цьому захворюванні відсутні зміни особистості 
незалежно від кількості перенесених нападів [4]. Запропоноване визначення дає 
змогу стверджувати, що у мовленні особистості відбивається не лише система 
мови, а й її психологічні особливості: фрагменти мовлення зумовлені не лише 
лінгвістичними, а й психологічними закономірностями вираження смислу. Як 
слушно зауважував Л. Виготський, «Скрізь – у фонетиці, в морфології, в лексиці й 
семантиці, навіть в ритміці, метриці, музиці – за граматичними й формальними 
категоріями ховаються психологічні» [3].  

Однією зі сфер прояву особистості є така форма мовленнєвої діяльності, 
яка показує на певні відхилення між тим, що людина говорить, і її вчинками та 
поведінкою. Це дає можливість проаналізувати й схарактеризувати душевний 
стан персонажа, його настрій, відчути тональність, якої герой дотримується під 
час спілкування. Симптоми психопатії є результатом стану зміненої свідомості. 
Ернст Кречман у праці «Гениальность и вырождение» писав: «Душевно 
здоровим є той, хто має душевну рівновагу, й добре почувається» [1, с. 76]. 
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Існує кілька встановлених закономірностей у розвитку захворювання.  
По-перше, велике значення в розвитку маніакально-депресивного стану 

належить спадковості. По-друге, маніакально-депресивний стан частіше 
виникає у жінок, тому припускають, що існує зв'язок зчеплення генів, що 
відповідають за розвиток даного захворювання. Саме це спонукало нас 
науковим підґрунтям аналізу фактичного матеріалу обрати роман Марії Матіос 
«Солодка Даруся». Е. Кречман, А.Людвіг, С.Жабокрицький визначають такі 
прояви маніакально-депресивного стану (далі МДС): 1. Хвороблива нервовість. 
2. Рухова й мовна загальмованість. 3. Психічна загальмованість. 

Розглянемо особливості художнього втілення та специфіку перебігу МДС, 
індукованих хворобливою нервовістю. Наведений нижче приклад художнього 
втілення МДС у драмі на три життя Марії Матіос «Солодка Даруся» є 
художньою реконструкцією, зумовленою зовнішніми  та внутрішніми 
чинниками: П’яний Славко сказав: – Дурна!!! Дурна, а цюці не хочеш? А тобі 
цюцю! На, смакуй цюцю! - і кинув жменю барбарисок під самі хатні двері. Був 
би ліпше не нагадував про цюцю….у селі ніхто розумний не нагадує і не дає 
Дарусіконфет: бо знає, що від солодкого болить ій дуже голова і болює вона 
дуже…..і мусить відходити тиждень, ніби вертається з того світу. 

Даруся два дні не виходила з хати -  так їй боліла голова, що не могла 
дивитися у стелю, лиш обязувалася хустками, накривалася подушкою і 
відверталась до стіни. Не їла, не пила, до виходу не вставала – лиш чекала [3, с. 13]. 

Зміна сприйняття дійсності героїнею драми виникає внаслідок «постійної 
повторюваної, монотонної стимуляції» [2]. «Хвороба» Дарусі та підсилення 
сп’янілого персонажа перетворюється на ритуал, який супроводжується 
відповідними діями, зокрема повторенням набору слів, що зумовлює певний 
транс. Основним засобом втілення зміненого стану свідомості (далі – ЗСС) в 
аналізованому фрагменті є використання мовних одиниць на позначення 
сенсорних відчуттів людини (наприклад, дитячий оказіоналізм цюця в значенні 
цукерка). Їх вживання породжує перцептивний образ (нагадування дитячої 
травми). Так, монотонний ритм, який супроводжує дії персонажів, створюється 
на основі аудитивних образів, які виникають унаслідок використання слів 
смакуй, хочеш, нагадувати, а також передається за допомогою зображення руху 
процесу: болить дуже, відходити, йде. Пульсація ритму (його прискорення та 
уповільнення) стає домінантним засобом утілення МДС персонажів у 
наведеному прикладі. За допомогою дієслів доконаного виду боліла, не 
виходила, дивилась, накривалась, відверталась, не їла, не пила, автор вдається 
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до динамічного опису, кожне слово в якому виконує окрему стилістичну 
функцію. «Нагнітання» дієслів передає внутрішній стан героїні.На рівні 
синтаксису цьому сприяють короткі наказові речення. 

Отже, хвороблива нервовість у складі МДС характеризується важким, 
пригніченим настроєм, який буквально тисне на хворого. Одночасно страждає і 
фізичний стан: у хворого з’являється слабкість, втома, зниження 
працездатності. Проілюструємо особливості рухової та мовної загальмованості, 
де характерне наростання апатії і повна байдужість до всього, що її оточує[4]:  

– Даруся, зів’яла, геть зовсім безсила, змаліла як дитинка. Голову зносило 
кудись так далеко, що вона б цієї хвилини, дала б голову на відтин [3, с. 14]. 

Даруся все чує і все знає, лиш ні з ким не говорить. Вони думають, що вона 
німа. А вона не німа. Даруся просто не хоче говорити. Слова можуть 
наробити шкоду [3,с. 20]. Внутрішній стан героїні розкривається за допомогою 
переносного значення слова зів’яла, голову зносило, яке набуває прямого 
значення 'занепад та гострий біль'. Однією з функцій дієслів зносило, дала, чує, 
знає, думають є специфіка опису, яка збігається з реальною ситуацією. 

Мовна загальмованість розкривається за допомогою авторської мови, яка 
наголошує на наслідках дитячої травми вона не німа, просто не хоче говорити, 
слова роблять шкоду. Емоційне слово на позначення риси характеру німа 
використане автором для розширення контексту. Для рухової і мовної 
загальмованості характерна швидкість рухових реакцій і внутрішнього 
мовлення Дарусі, яке різко знижується.  

Отже, маніакально–депресивний синдром є художнім утіленням 
альтернативних форм свідомості у сукупності психологічного й психічного 
образів. Основним засобом втілення МДС є зміна звичного ритму сприйняття 
персонажем дійсності. Уповільнення чи прискорення такого ритму 
відображується шляхом експресивності синтаксичної організації художнього 
тексту (наказові речення, використання епіфори), втілення МДС пов’язане з 
семантикою мовних одиниць та взаємодією фонетичних, морфологічних, 
лексичних і синтаксичних засобів. 
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Україна намагається знизити напругу навколо мовних норм освітнього 

закону, що були надміру  агресивно сприйняті країнами-сусідами. Угорщина, 
Румунія, Польща, Молдова та ін.  заявили, що Закон «Про освіту» нібито 
суперечить український конституції, міжнародним угодам і європейським 
цінностям. У цьому випадку важливим, здається, звернутися та проаналізувати 
історичний досвід .В умовах Австро-Угорської монархії кінця ХІХ століття 
українське населення було меншиною і мовне питання вбачалось надзвичайно 
актуальним для  нього. 

Політичне життя Західної України кінця ХІХ – поч. ХХ ст. розвивалося за 
кількома напрямами: серед них – москвофільский, народовський і радикальний. 
На сторінках партійної преси, поряд з важливими для руського  ( українського)  
населення питаннями – політичне  представництво в органах влади, боротьба з 
домінуванням польської еліти в краю, постановка запиту про статус 
українських земель у складі монархії тощо, актуальним постала  і мовна 
квестія. 
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Москвофільська течія виходила з розуміння русинів (українців) Галичини і 
Буковини як частини спільноти, яку представники цього руху  характеризували 
як «єдіний руський народ». Відповідно, намагаючись досягти мовної єдності з 
Росією, русофіли звертаються до «язичія», що створювалося на основі 
церковнослов’янської мови та місцевої говірки.  Саме на «язичіє» переходить у 
1854 р. «Зоря Галицка», що з першого українського національного часопису (у 
1848 р.) стає москвофільским виданням.  

Народовська журналістика як противага москвофільській пресі наполягала 
на розвитку української літературної мови, пропаганди здобутків літератури, 
театру, науки тощо. «Нехай же тепер тії панове послухають 
ласкаво, - наполягав народовецький часопис «Вечерниці», - що о нашій 
галицькій письменности, а то о направленії її» [1]. «Скрізь у нас чується 
потреба такого письма, - вторить інший часопис «Мета», - щоб було огнищем 
руської народної  идеї, розбуджувало б самовіжу народну, причинилось би до 
самостайнього  подвигнення народу з єго упадку і до скорішого розвою єго 
духовної жизні» [2]. 

В надрах народницької течії в останній третині ХІХ ст. зароджується 
християнсько-суспільний рух. На сторінках партійного часопису «Руслан» 
представники цієї політичної сили наполягали на тому, що «хто плекає ідею 
національну, той дбає поперед все за мову Тому і всі народи домагаються 
іменно як найширших прав для своєї мови. Они дбають, щоби мова їх 
уживалася не лише в житю родиннім, але і в житю прилюднім: у школі, церкви, 
урядї, науцї, в законодавстві і у всяких зносинах з  властями» [3].  

Радикальна політична течія на сторінках «Громадського Голосу», 
«Народу» інших виданнях  визначила свою позицію щодо «зовсім безплатної 
науки в школах народних, середніх й вищих, свобідного доступу до всіх шкіл 
як мущинам, так і жінкам; державної і краєвої організації публічної помочи для 
змоги образованя убогим клясам суспільности; підвищення видатків на 
просвіту в загалі, а особливо на народну просвіту» [ 4 ]; порушувала питання 
професійної освіти українців, клопотала про збільшення кількості абітурієнтів у 
жіночих учительських семінарах, обмеження навчання польською мовою у 
сільських школах, «розділу краєвої ради шкільної на руську і польську», дбала 
про українське книговидання, зокрема видання шкільних підручників « в дусі 
народа руского», та сприяла поширенню організації просвітніх товариств. 
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 Радикальний часопис  «Народ» публікує статтю І. Франка «Етимологія і 
фонетика в южно-руській літературі» [5], присвячену питанням української 
орфографії і принципам правопису. І. Франко піддав критиці москвофілів, що 
заперечували існування окремої української мови, ігнорували її, намагаючись 
впровадити у практику «язичіє». Ці погляди  підтримував й М.Павлик, який 
наполягав на пропаганді соціалістичних ідей серед робітників їх рідною мовою, 
а не винятково польською, як цього добивалися окремі керівники галицької 
робітничої партії [6, с. 341]. 

Загалом у мовному питанні наприкінці ХІХ ст. в Галичині спостерігаємо 
доволі цікаву картину : консервативні елементи західноукраїнського соціуму 
(передусім клерикальні кола) орієнтуються на самодержавну Росію і 
нав’язують австрійським «русинам» штучне «язичіє». І, навпаки, демократичні 
і радикальні діячі  активно працюють над виробленням основ літературної 
української мови (лексика,правопис тощо) та намагаються створити науково-
педагогічні кадри,здатні на практиці втілити ідею української окремішності в 
сім’ї європейських та слов’янських народів. 
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У наш час категорія гендера привертає увагу різних наук. Гендерна 
проблематика перебуває у фокусі міждисциплінарних досліджень 
(філологічних, соціологічних, філософських, психологічних, правових тощо).  

Уявлення про маскулінність і фемінінність із усіма притаманними їм 
властивостями наявні в кожній культурі. Вони віддзеркалені в обрядах, 
фольклорі, міфологічній свідомості, «наївній картині світу». Однак 
стереотипізація і ціннісна шкала гендера не однакові в різних культурах. 

Вербальна репрезентація чоловіків і жінок відіграє важливу роль 
у формуванні ставлення суспільства до представників обох статей і в усталенні 
гендерних стереотипів – культурно й соціально зумовлених суджень 
про особистісні риси характеру та зовнішності, норми поведінки представників 
обох статей, їх відображення в мові. Зміни гендерних стереотипів, закріплених 
у колективній суспільній свідомості, відбуваються повільно. Предметом 
нашого дослідження є фольклорні твори, що експлікують гендерні стереотипи 
із естетичною оцінною семантикою.  

Краса, істина і добро складають тріаду головних цінностей людства. Краса 
– одна з найважливіших категорій естетики – відображує естетичні властивості 
предметів і явищ дійсності: гармонійність, досконалість, упорядкованість. У 
сучасній філософії поняття краса визначають як універсалію культури суб’єкт-
об’єктного ряду, що фіксує зміст і семантико-гештальтну основу досконалості, 
яку сприймають сенсорним шляхом [1, с. 336]. Термін естетики краса 
застосовують для оцінки природних об’єктів, людини, змісту й форми творів 
мистецтва. В основі естетичної оцінки лежить особлива функція – ціннісна 
предметність, тобто здатність природного чи штучного об’єкта бути значущим 
для людини. Така функція характеризує всю практичну діяльність людей і тому 
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закономірно відображена в мовній свідомості й комунікативній поведінці. 
Ціннісну предметність осмислюють і переживають як цінність – суб’єктивну 
інтерпретацію ціннісної предметності. Цінності виражають у вигляді оцінок – 
результатів порівняння того, що оцінюють, з ідеалом чи еквівалентом. Щодо 
естетичної оцінки еталоном порівняння виступає ідеал краси. 

Краса як складник свідомості є універсальним явищем для різних народів, 
епох і культур. Зміст естетичної категорії краса в різні історичні епохи зазнає 
змін. Уявлення про красу виявляють себе в національних, індивідуальних, 
гендерних особливостях світобачення, з’ясування яких зумовлює актуальність 
нашого дослідження. Метою розвідки є визначення гендерної семантики 
українських паремій, що репрезентують погляди на красу. 

Ставлення українського етносу до краси, репрезентоване усною народною 
творчістю, не є однозначним. Із одного боку, краса – це невід’ємний складник 
людського життя (Краса – не оздоба, а жива подоба), реалія, що має практичну 
цінність для представників обох статей (Краса обличчя – це половина 
приданого; Личко дівку віддає; Як гарна молодиця, то гарно й подивиться;З 
гарної дівки гарна й молодиця: гарно завертиться – любо подивиться!; Де 
врода, там і сила [3, с. 176; 4, с. 138, 286]. Із другого боку, народ визнає 
оманливість краси (Красне личко – серцю неспокій), її гріховність (Чоловік 
вродливий – на гріх, а дурний – на сміх), непрактичність (З краси не пити води; 
Не дивися на уроду, лише на пригоду; Біг до вроди розуму не прив’язав; Краси у 
вінку не носить; Жінка красива – згуба для грошей; Краса – до вінця, а розум – 
до кінця), швидкоплинність (Не стане юних літ – зів’яне красний цвіт; Хоч яка 
гарна дівка змолоду, а прийде пора – вицвіте; Три речі швидко минають: луна, 
веселка та дівоча краса; Дівка красива, поки не вийшла заміж; Рожа червона, 
та й та блідне) [3, с. 176–177; 2, с. 112, 285, 288, 301, 304, 308, 356]. Така 
дихотомія пояснюється боротьбою двох традицій у міфопоетичній картині світу 
українця: язичницької, якій притаманна парадигма краса – здоров’я – сила – 
щастя, і християнської, визначеної середньовічними уявленнями про 
гріховність краси-спокуси душі (краса – спокуса – порушення закону – гріх).  

Якщо приваблива зовнішність дівчини привертає увагу представників 
протилежної статі, оцінюється нарівні з приданим, то для жінки врода чоловіка 
не є головним критерієм для створення подружнього союзу (Поганий на вроду, 
та гарний на вдачу; Хоч не з красою, аби з головою) [2, с. 306], хоча й має 
вартість (Як хороший, не жаль грошей, а як поганий, копну ногами) [4, с. 286].  
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Як засвідчують прислів’я, вище за красу народ цінує розум і працьовитість 
– і це стосується представників обох статей: На вродливого чоловіка дивитись 
гарно, а з розумним жити легко; Не краса красить, а розум; Не женися за 
красою, женися за розумом; Сила та розум – краса людини; Будинок 
тримається не красунею, а розумницею; Вибирай жінку не красиву, а розумну; 
Не дивись, чи гарний, а дивись, чи працьовитий; Не той гарний, що гарний, а 
той, що діло робить; Гарна молодиця, а в роботі ще краща; Не в тім хороша, 
що чорноброва, а в тім, що діло робить; Щасливою і красивою людина у праці 
стає [2, с. 33–38, 147, 150–154, 288, 290, 297, 300, 304, 350]. У наведених 
прикладах наявна ціннісна орієнтація на практичне застосування фізичних, 
інтелектуальних здібностей людини в повсякденній діяльності. 

Зовнішня краса має меншу вартість порівняно з позитивними внутрішніми 
якостями людини (Гарна пава пером, а жінка норовом; Не шукай вроди, а 
шукай доброти), зі щасливою долею (Не родись багатий та вродливий, а 
родись при долі та щасливий; Не родися красна, а родися щасна) [2, с. 85, 117].  

У пареміях поняття краса об’єктивовано конституентами однойменного 
лексико-семантичного поля: одиницями з експліцитною позитивною оцінною 
семантикою, серед яких найбільш уживані деривати з коренем крас- (краса, 
красуня, красивий, красний, красити), а також лексичні одиниці врода, вродливий, 
гарний, хороший. Іноді поняття краса виражено імпліцитно, за допомогою 
метонімічних і метафоричних номінацій: личко, чорнобрива, красний цвіт.  

Українська народна творчість відображує усталені погляди суспільства на 
красу як практичну цінність, що є більш вартісною для жінок, ніж для чоловіків. 
Зовнішню привабливість людини схвалюють представники обох статей, однак 
для подружнього життя ця риса не є визначальною. Український фольклор 
засвідчує, що ставлення чоловіків до краси жінки має прагматичне спрямування.  

Соціальні зрушення, що відбулися в суспільному житті протягом ХХ-ХХІ ст., 
призвели до певних змін у системі цінностей, до формування нових гендерних 
стереотипів, характеристика яких є перспективою подальших досліджень.  
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Комунікація є соціальним процесом, а основа суспільного спілкування – 

зв’язки між людьми для створення та обміну інформації. Функція комунікації в 
суспільстві – об’єднання різних верств населення. Дослідник Ч. Райт вказував, 
що комунікація важлива для суспільства та виживання, адже необхідно, щоб 
люди жили і працювали разом, підтримували соціальний порядок, правила [3].  

Моделі  участі у спілкуванні встановлює сама людина як соціальна істота, 
яка є функціональним членом суспільства; вони широко використовується для 
ілюстрації будь-яких ідей, думок, концепцій і можуть виступати у вигляді 
діаграм, графічних представлень тощо. Моделі відіграють велику роль у 
розумінні і трактуванні понять будь-якого штибу, адже використовуючи їх 
легко осягнути процес і дійти логічних висновків, що суттєво спрощує 
навчання. Моделі комунікації відносять до концептуальних і використовують 
для пояснення процесу спілкування між людьми. 

Арістотель одним першим взяв на себе ініціативу і розробив модель 
комунікації. У «Риториці» філософ писав: «Промова складається з трьох 
елементів: самого оратора, предмету про який він говорить і особи, до якої він 
звертається; кінцева мета –  я розумію слухача» [4, с. 99]. В умовах усної, 
переважно античної культури на перший план природним чином висувається 
ораторське мистецтво. Однак варто відзначити, що за часів Арістотеля мова 
ораторів призначалася не лише для проголошення, а й для читання, отже 
зазначена модель універсальна –  вона відображає комунікативний акт як в 
усній, так і в письмовій формах. У цьому процесі виокремлюються три основні 
елементи комунікації: оратор –  промова –  слухач, які, хоча і в зміненому 
вигляді, відтворюються і в наступних моделях комунікації. Грецька традиція 
мистецтва риторики була продовжена в Середньовіччі і залишалася практично 
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незмінною до XX століття, але з розвитком масових комунікацій (радіо, кіно, 
телебачення) і під впливом потреби в удосконаленні методів пропаганди 
класична модель зазнала змін. 

Важливість комунікації підкреслював  Р. Вільямс, вказуючи, що наше 
життя і думки формуються  завдяки спілкуванню. На його думку  комунікація – 
це процес, за допомогою якого особа, відома як відправник, передає 
повідомлення до отримувача з певною метою, через визначений канал [2, с. 19-
20]. Дж. Іванцевич і Дж. Доннелі зазначають, що комунікація –  передача 
інформації та розуміння за допомогою символів. Ефективним можна вважати 
спілкування, коли досягнена спільність у значенні між відправником і 
отримувачем інформації. Система передачі повідомлень і смислу посідає 
домінантне місце в комунікації, адже спілкування пов’язане з певними 
процесами –  від відправки інформації (джерела) до позиції декодування того ж 
повідомлення отримувачем, а процес можна вважати успішним за умови  
зворотнього зв’язку [5].  

Г. Лассвелл запропонував власну модель комунікації, розроблену на основі 
досвіду ведення пропаганди в армійських підрозділах під час Другої світової 
війни, проте ця модель  може бути використана для аналізу масової комунікації 
чи будь-якої комунікативної дії, що розкриває суть відповіді на послідовно 
виникаючі питання: «Хто повідомляє»? «Що повідомляє»? «Якими каналами»? 
«Кому»? «З яким ефектом»? [1, с. 8]. 

Таким чином відправник кодує повідомлення у форматі, завдяки якому 
отримувач може легко його декодувати, якщо не кодувати повідомлення 
належним чином, отримувач не зможе його декодувати. Неможливість 
декодування виключає точну інтерпретацію і надання необхідного зворотнього 
зв’язку. Моделі комунікації постійно перебувають у колі наукової обсервації, 
адже вирізняються складністю та відображенням комунікації в окремому аспекті.  
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Комунікативний процес пов’язаний із поняттям мовленнєвого жанру. 

Мовленнєві жанри є невід’ємною складовою й основним засобом організації 
мовлення комунікантів. На сьогодні проблемі мовленнєвого жанру присвячено 
низку праць видатних лінгвістів: Ф. Бацевич, В. Дементьєв, Т. Матвєєва,                  
К. Сєдов, Т. Шмельова та ін. Чимало праць, присвячені аналізу різноманітних 
типів мовленнєвих жанрів, як-от: сварка (К. Ф. Сєдов), прохання (Г. М. 
Ярмаркина), втішання, переконування, умовляння (Ф. С. Бацевич, М. Ю. 
Федосюк), конфронтативні мовленнєві жанри (О. В. Дерпак) тощо.  

Незважаючи на ґрунтовний аналіз окремих типів мовленнєвих жанрів, поза 
увагою лінгвістів залишилося дослідження специфіки окремих типів 
мовленнєвих жанрів, зокрема такого мовленнєвого жанру як жарт в оповідних 
текстах І. С. Нечуя-Левицького, чим і пояснюється актуальність нашого 
дослідження. 

Метою статті є дослідження специфіки жарту як мовленнєвого жанру в 
діалогічному мовленні персонажів в оповідних текстах І. С. Нечуя-Левицького.  

Апелюємо до позиції М. М. Бахтіна, котрий пов’язував природу 
мовленнєвого жанру з висловлюванням. Дослідник визначав мовленнєві жанри 
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як «відносно стійкі, тематичні, композиційні і стилістичні типи висловлювань» 
[1, с. 241]. Він розглядав мовленнєвий жанр в аспекті мовленнєвого спілкування 
– як факт соціальної взаємодії мовців, як співвідношення та взаємодію 
смислових позицій.  

Продовження цієї цілком слушної думки знаходимо у праці українського 
мовознавця Ф. С. Бацевича, який визначає мовленнєві жанри як «тематично, 
композиційно й стилістично усталені типи повідомлень – носіїв мовленнєвих 
актів, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з урахуванням 
особистості адресата, контексту і ситуації спілкування» [2, с. 177].  

Мовленнєві жанри функціонують лише у процесі комунікації і 
допомагають створювати відповідні щодо ситуації і теми розмови форми 
діалогічних текстів. 

Уявлення про жарт як про мовленнєвий жанр бере початок саме з 
концепції мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна. До мовленнєвих жанрів 
фатичного спілкування уналежнює жарт і В. В. Дементьєв [3]. Діалоги такого 
мовленнєвого жанру несуть у собі нотки гумору, позитивні емоції. Наприклад: 

 Еге, мамо! А ви ще й досі їсте? «Ком-ком-було б двом, а ви й самі 
спожили!» – каже він (отець Костецький – І.Р.) до капітанші, котра насилу 
доїдає свій шматок печені. 

 Та в мене зубів у роті обмаль! Нема чим гаразд їсти, –обзивається 
капітанша й сміється, бо добре знає вдачу сусіда. 

 А що ж то було б, якби в вас, мамо, були всі зуби цілі? Ого-го! – 
тягне далі жарт отець Костецький [4, т. 5, с. 364]. 

Звертання мамо є жартівливим, оскільки вказує на вік жінки, виражає 
емоційне ставлення до неї. Приказка «Ком-ком-було б двом, а ви й самі 
спожили!» вказує на жартівливу вдачу мовця та виражає природність, 
спонтанність, неофіційність розмови. Позитивна інтонація створює відповідний 
емоційно-експресивний тон діалогічного тексту. Або: 

 Ой, гарно ж тут сидіть! – гукнула Христина. – Я на цьому 
павільйоні так і поплила б морем і плила б хоч на край світу. 

 І нічого не робила, та все б плила та плила б, - сказав насмішкувато 
Селаброс. 

 А що ж я робила б, коли роботи не маю? – сказала Христина [4, т. 5, 
с. 191].  
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Цей мовленнєвий жанр характеризується спонтанністю, імпровізованістю, 
залежить від ситуативно-мовленнєвого контексту. Комунікативна мета полягає 
у тому, щоб викликати сміх, позитивні емоції у співрозмовника. Як правило, 
мовець і співрозмовник мають спільну апперцепційну базу, соціальний статус, 
психологічний стан та певні особистісні якості. Наприклад: 

 Яка шкода, що я оце мушу тебе покинуть серед цієї гарненької 
обстави та йти в світі. Я тебе не бачитиму, може, місяців зо два, – сказав 
Літошевський, пильно дивлячись на неї. 

 Не велика шкода, як не бачитимеш мене два місяці. Не їхати ж мені 
в таку далеч та не тиняться по всіх усюдах, як от тиняються цигани, та ще й 
з двома дітьми. 

 Чом же не їхати? Заберемо дітей та й поїдемо в мандрівку. Я тебе 
так кохаю, що без тебе мене братиме нудьга. Ще й, чого доброго, я з нудьги 
зап’ю та загуляю, –  сказав Літошевський. 

 Може, ще й оці перські килими потягнемо з собою? – спитала Софія 
Леонівна всмішки. 

 А чом би пак і не забрать килимів? Застелимо килимами якийсь 
паскудний номер в гостиниці, а один килим почепимо на стіні. Ти сядеш на 
ліжку, уся обгорнута оцими взорцями, а я дивитимусь та надивлятимусь на 
тебе (…) [4, т. 8, с. 147-148]. 

Діалог має позитивне спрямування. Мовлення насичене негативною 
лексикою типу паскудний номер, яка є негативно-оцінною і надає мовленню 
відповідного колориту з нотками натяку на жарт. Чоловікові сумно розлучатися 
із дружиною і таким чином він намагається надати розмові гумористичного 
спрямування. Або: 

 А що пак, дочко, оце будемо діяти? Чи швидко підемо заміж, чи ще 
довгенько будемо перебендювати? – спитала мати в дочки. 

 Про мене, мамо, йдіть собі заміж хоч і сьогодні, –  сказала дочка 
осміхаючись. 

 Цур дурної-навісної! Хіба ж я оце за себе говорю? – сказала мати. 
 А то ж за кого? – спитала дочка. 
 Та за кого ж пак, як не за тебе! 
 За мене?.. Як за мене, то не знаю, - сказала дочка, закопиливши 

спідню губу [4, т. 4, с. 45]. 
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Діалог являє собою жарт дочки з матері. Мати не розуміє цього наміру 
дочки і висловлюється обурено: «Цур дурної-навісної!», яке є негативним, але 
сприймається позитивно. Жартівлива інтонація, відповідне оформлення реплік 
надають позитивного тону діалогічному акту. Розмовний елемент 
перебендювати, вислів та за кого ж пак є розмовними і надають мовленню 
спонтанності, безпосередності й природності.  

Отже, комунікативною метою жарту як мовленнєвого жанру є 
спрямованість на комічний ефект. Концепція адресанта й адресата передбачає 
певну рівність їхніх позицій один щодо одного – це й однаковий соціальний 
статус, психологічний стан, здатність адекватно продукувати (адресант) і 
сприймати (адресат) такий жарт. Зміст жарту полягає у певній трансформації 
дійсності, що сприяє виникненню комічного ефекту.  
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Офіційно-діловий стиль є одним із основних функціональних різновидів 
сучасної української літературної мови, що постає як об’єкт дослідження 
лінгвостилістики й лінгводидактики. Останнім часом дедалі більшу увагу 
привернуто до студіювання аспектів цього стилю. Питання про стильові ознаки 
цього різновиду складне й недостатньо вивчене через жанрову неоднорідність, 
складність офіційно-ділового стилю, тому розрізнимо спроби їх виділення. 
Метою розвідки є систематизування й узагальнення ознак офіційно-ділового 
стилю.  

Наше розуміння стильової ознаки випливає з характерної специфічної 
особливості певного стилю, що вирізняє його з-поміж інших. Слушним є 
твердження С.Г. Носик, що утворення різних видів і жанрів в офіційно-
діловому стилі, формування їх диференційних ознак – один із основних 
стилетвірних чинників [7, с.2] (наше підкреслення – О.Т.). Традиційно цей 
стиль співвідносять лише з комунікативною, інформаційною функціями, деякі 
дослідники називають настановчу (або повеління).  

Наприклад, у таких жанрах, як оголошення, доповідна та пояснювальна 
записки, довідки, переважає функція повідомлення, в інших – функція впливу; 
у жанрах наказу, розпорядження, закону, де цей різновид літературної мови 
пов’язаний із підкреслено нормативно-регулятивним характером, головною є 
комунікативна функція, яка переважає в діловому листуванні, господарсько-
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договірних документах. Так, три основні функції, об’єднуючись у різних 
жанрах стилю, мають свою специфіку. Розрізняючись за змістом, побудовою, 
ступенем складності, усі тексти офіційно-ділового стилю мають спільні 
стильові ознаки [11, с.13].  

Вивчення означеного питання дає підстави стверджувати, що в лінгвістиці 
й досі не існує єдиного принципу їх комплексного виділення. Вважаємо, що 
більш суттєвими ознаками у зв’язку зі своєрідністю його функцій є: 
1) точність у вираженні думки [1, с.71; 3, с.27; 4, с.10; 6, с.201; 11, с.16]. Щодо 
точності, то вона є найголовнішою, оскільки пов’язана з реалізацією 
нормативно-регулювальної функції деяких документів, що потребує 
однозначності висловлення й неможливості двозначно тлумачити; 
2) доступність [10], що виключає будь-яку незрозумілість; 3) достовірність 
фактів (викладені факти відбивають реальний стан речей) [1, с.71; 
3, с.41]; 4) певна стандартизація вислову [3, с.27; 4, с.10; 11, с.16]. Загалом 
офіційно-діловий стиль володіє невеликим набором варіативних засобів, проте 
в кожному окремому тексті послідовно використовується лише один із 
варіантів; 5) послідовність, сувора регламентація для чіткої організації тексту 
[11, с.16].  

Тут виділяється структурна і композиційна чіткість: перша передбачає 
наявність плану побудови документа – вступ, аргументація, закінчення; 
композиційна – виклад у вступі інформації, що готує адресата до сприйняття, в 
основній частині – аналіз проблеми з належним її аргументуванням, заключна – 
положення (прохання, пропозиція, вимога), заради яких укладено документ [3, 
с.41]. Логічна схема документа виражена дуже ясно і “вертикальна” структура 
тексту нічим не ускладнена за його “горизонтальної” лінійної розгорнутості [5, 
с.65]; 6) лаконічність викладу фактів [1, с.71; 3, с.41; 4, с.10; 11, с.16]. У тексті 
відсутні зайві місця або надмірність тлумачення певного факту, стислість, 
компактність викладу, економне використання мовних засобів; 
7) документованість (доказовість) тверджень [3, с.27]; 8) узагальненість і 
виразність мови [3, с.30; 6, с.201]; 9) об’єктивність [1, с.71].  

Це особливо стосується писемної форми стилю. Саме тут знаходить 
відбиття лише суттєва об’єктивна інформація, не грають ролі зіставлення, 
непрямо відображається полеміка, за обставин використовується інформація 
особистого характеру. Об’єктивність офіційно-ділового стилю також пов’язана 
нормативно-регулювальною функцією, з її узагальнювальним характером. 
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Звідси випливає необхідність стандартизованості в діловому мовленні; 
10) нейтральний тон викладу. Офіційно-діловий стиль позбавлений образності, 
емоційності [1, с.71; 3, с.27; 4, с.10; 6, с.201]. Цю ознаку виділяють одні 
науковці [8], але такий погляд розділяють не всі. Деякі вважають, що в 
більшості ділових паперів не витримано об’єктивно-нейтральний тон, а поєднує 
цю тональність зі стриманим, спокійно-нейтральним тоном розпорядження. 
Однак у будь-якому випадку насамперед повинні бути використані засоби 
логічної, а не емоційно-експресивної оцінки ситуацій і фактів; відсутній 
іменний характер мовлення, тобто індивідуально-авторські елементи [3, с.41; 9, 
с.7].  

Із цього приводу С.В. Шевчук зазначає, що стиль позбавлений 
індивідуальних авторських рис [11, с.16]; відповідність нормам і вимогам 
офіційно-ділового мовлення (використання загальновживаної лексики; замість 
особових займенників використання іменників; відсутність суб’єктивізму в 
тексті) [3, с.41]; 11) офіційність висловлення (незалежно від того, хто є 
укладачем документа і кому його адресовано, офіційним автором документа є 
організація загалом). 

Отже, основні ознаки офіційно-ділового стилю сучасної української 
літературної мови сформувалися під впливом позамовних чинників. Зауважимо 
на важливості вказаного чинника, що один і той саме жанр ділового мовлення в 
різні історичні періоди зумовлений значними стильовими змінами. Соціально-
політична характерність певного періоду, а також певна соціальна ситуація 
може викликати суміщення у звичайному діловому документі рис мови 
публіцистики й художньої літератури.  

Очевидно, що важливу роль в офіційно-діловому стилі відіграють 
виражальні засоби (лексика і фразеологія). Згодні з тим, що саме виражальні 
засоби вирізняють стиль з-поміж інших. Це відкрита низка одиниць, де «у 
функціональному стилі можна виділити ядро мовно-стилістичних засобів, що 
становлять специфіку цього стилю» [2, с.279]. Вони ж є структурними 
текстотвірними компонентами офіційно-ділового стилю. Лексичні, 
морфологічні та синтаксичні особливості ділового мовлення визначаються 
цими основними ознаками офіційно-ділового стилю й варіюються залежно від 
жанру й змісту ділового тексту. Тож перелічені стильові ознаки офіційно-
ділового стилю функціонують залежно від змістової вмотивованості до тієї чи 
тієї сфери діяльності.  
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Враховуючи інтеграцію України в політичне, економічне і культурне 

життя Європи та всього світу, форма ділової активності у професійному 
навчанні націлена на формування мовних та мовленнєвих компетенцій 
студентів з метою сприяння засвоєнню іншомовних умінь та навичок, 
підтримування спілкування в типових ситуаціях різних сфер життєдіяльності.  

Для збагачення англомовної фахової лексики з напряму «Харчові 
технології» у сфері виробництва харчової продукції, збагачення 
словникового запасу, свідомого і систематичного засвоєння мовних 
елементів та найбільш вживаних термінів у своїй діяльності студенти 
застосовують інноваційний метод проектування, який передбачає реалізацію 
акту мовленнєвої діяльності [2, с.7]. З огляду на специфіку майбутньої 
професії у сфері харчової промисловості, а це вокабуляр, що включає 
молочні, м’ясні, рибні продукти; солодощі та хлібобулочні вироби; жири, 
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білки та вуглеводи; види отруєння; взаємозв’язок проблем харчування та 
медицини, - проектна діяльність передбачає системність роботи студентів в 
інформаційно-навчальному та пізнавальному просторі іншомовної 
атмосфери із залученням ІТ-технологій.  

Звичайно, важливим фактором якості знань із застосування їх в 
іншомовній атмосфері є теоретичні здобутки із дисциплін професійного 
спрямування, а це – санітарія, хімія, технологія виробництва харчової 
продукції, мікробіологія і фізіологія, організація обслуговування на 
виробництві, економіка підприємств різних типів, кулінарна етнологія, 
технологія приготування їжі, товарознавство харчових продуктів, процеси та 
апарати харчових виробництв, основи екології та технологічна (виробнича) 
практика. Всі ці дисципліни пов’язані між собою, а міжпредметний зв’язок 
відображає не тільки закономірність формування знань і логіку процесу 
вивчення фахового глосарію іноземною мовою, але й визначає основні 
дидактичні вимоги до змісту, форми та методу навчання, в даному випадку, - 
методу проектів. Цей зв’язок дає змогу систематизувати та структуризувати 
навчальну інформацію і формувати більш глибокі та міцні знання, служить 
основним засобом реалізації взаємозв’язку навчальних дисциплін на всіх етапах 
проведення занять.  

Актуальною сьогодні є тематика проектів про відродження старовинної, 
автентичної української кухні різних регіонів України в умовах інтенсивного 
розвитку сучасних технологій виробництва харчової продукції з урахуванням 
культурної спадщини, звичаїв, традицій, культури, які містяться у автентичних 
термінах та етимологічних походженнях з іноземної мови. Основною метою 
таких проектів є відтворення нетипової лексики з історії виникнення окремих 
страв та створення збірника технологічних карток страв старовинної 
української кухні англійською мовою за зразком шаблонів, що застосовують на 
заняттях з дисципліни «Технологія приготування їжі» [1, с.6].   

Пошук сучасного глосарію інноваційних технологій в галузі виробництва 
харчової продукції шляхом проектної діяльності – це особливий вид 
інтелектуальної діяльності, характерними рисами якої є самостійний пошук 
необхідної інформації, її творче перетворення на матеріалізований продукт 
(технологічна картка, виріб харчової продукції, плакат, постер, реферат, 
стендова доповідь, 3D-інсталяція, мультимедійна презентація).  
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Мотивація даної діяльності – пояснення значущості професійних знань 
майбутнього спеціаліста за фахом з технології харчування, завідувача 
виробництва в закладах харчування, техніка-технолога з технології харчування, 
керуючого ЗГХ та ін. 

Проблема формування мотивації навчання завжди є актуальною для 
викладача в процесі проектування, де зміст навчання є підґрунтям мотиваційної 
сфери і саме від нього залежать мотиви навчання, які складаються із трьох 
етапів: мотиваційно-оргінізаційного (підготовка до виконання певної діяльності 
з метою досягнення бажаних результатів), діяльнісно-виконавчого (здійснення 
дій, які повинні забезпечити досягнення бажаного результату), контрольно-
колекційного (порівняння отриманого результату з бажаним і внесення змін у 
разі їх невідповідності). 

Орієнтована тематика проектів з напрямку «Харчові технології»: 
карпатська кулінарна спадщина; страви європейської кухні; оригінальна східна 
кухня; страви країн світу; молодь за права споживачів; технологія приготування 
їжі; якість та безпечність товарів; консумерські проблеми ринку послуг; вимоги 
якості на виробництві харчової продукції; майбутнє – за інтернет-торгівлею; 
соціальні мережі на захисті прав споживачів; екологія та виробництво; 
конфлікт інтересів власників і споживачів; характеристика приміщень на 
виробництві харчової продукції та їх обладнання; інформаційне забезпечення 
процесу виробництва; проблеми харчування та медицини; короткий тлумачний 
словник техніка-технолога на ВХП. 

Ділова активність, в залежності від мети та форми організації навчальної 
діяльності, здійснюється через активні технології, що діляться на такі типи: 

1. Інтерактивні технології ділової активності через кооперативне 
навчання (прийомами каруселі, кола ідей, спільного проекту). 

2. Ділова активність через колективно-групове навчання (прийомом 
мікрофону, мозкового штурму, мозаїки, групового проекту). 

3. Ділова активність через ситуативне моделювання (прийомом 
імітаційної або рольовою гри). 

4. Ділова активність через ведення дискусій (прийомами телемосту, 
телевізійного ток-шоу, 3D-презентацій спільного проекту). 

Працюючи над проектом «Короткий тлумачний словник сучасних 
технологій виробництва харчової продукції», коли враховується 
термінологічний глосарій якості продукції на виробництвах харчової індустрії, 
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про приготування різноманітних страв та адаптації кулінарних традицій народів 
світу, завжди з'являються варіанти слів з мов інших народів [1, с.6].  Такий 
іншомовний вплив є вимогою сучасності та потреб населення. Тому у мовній 
скарбниці небайдужого спеціаліста, який намагається весь час працювати над 
підвищенням власного професіоналізму, ерудиції та авторитету у прагненні 
стати фахівцем справи на виробництві харчової продукції, з'являються новітні 
терміни з даного напрямку роботи. Такий професіонал є людиною, обізнаною 
не лише у вузькопрофесійному напрямку, а володіє широким спектром 
інформації, яку творчо застосовує у своїй справі, працюючи на європейських 
підприємствах під час проходження виробничої практики, а пізніше за 
постійним місцем роботи. Базовий словник фахівця у ВХП допоможе 
спеціалісту подолати труднощі, щодо демонстрації власних досягнень, 
подолати проблеми у спілкуванні під час захисту власного проекту, власного 
виробу, оперуючи необхідним іншомовним глосарієм, а також у щоденному 
спілкуванні [1, с.5].   
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 SECTION 5. FORMATION OF THE LEGAL SYSTEM IN THE 
CONDITIONS OF INTEGRATION INTO THE EUROPEAN LEGAL SPACE 

 
 

LEGAL TERMS IN THE ADMINISTRATIVE COURT 
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СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 
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здобувач освітнього ступеня «бакалавр», 

Одеський  національний  університет ім. І.І. Мечникова, 
м. Одеса, Україна 

 

Any action in the court is related to the terms of its implementation, which are 
regulated by the relevant procedural law. The new version of the Code of 
Administrative Procedure of Ukraine (CAP of Ukraine) accepted on December 15, 
2017 has significantly changed the legal terms of taking legal actions, consideration 
of administrative cases, submission of evidence, bill of advocating and other 
procedural actions. The procedural term it is a term within which certain procedural 
actions are proceed. Same as before, procedural terms in the new CAP of Ukraine are 
divided into two types, that established: 1) by law; and 2) by court. 

In accordance with the Part 1 Art. 122 the CAP of Ukraine, the claim may be filed 
within the term of judicial recourse defined by the CAP of Ukraine or by other laws. Part 
2 of the Article 122 of the CAP of Ukraine specifies general term of judicial recourse- 
six-month term. The term is calculated from the day the person became or should have 
been aware of the violation of his rights, freedoms or interests, unless otherwise stated.  
Legislative innovation is a reduction of the judicial recourse term for the subjects of 
authority. Subjects of authority have three-month term for judicial recourse that is 
calculated from the day the grounds arise, giving the subject of authority the right to 
present the requirements specified by the law, unless otherwise stated.  

According to the part 3, Article 122 of the CAP of Ukraine, other judicial 
recourse terms can be set by the CAP of Ukraine or other laws with the view of human 
rights, freedoms and interests protection. Such terms include judicial recourse term in 
cases when law provides a possibility of the pre-trial procedure of their solution, and 
the plaintiff has used it, or when the pre-trial procedure for settling the dispute is 
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mandatory by law. A three-month time limit is established for the application, which is 
calculated from the day the decision is handed to the plaintiff on the results of 
consideration of his complaint about the decision, action or omission of the subject of 
authority.  The same as in the previous version of the CAP of Ukraine one month term 
is defined for judicial recourse in cases concerning to citizens' admittance to the public 
service, servicing and discharge from the public service (Part 5, Article 122). Part 3 
Article 122 must be used in the commencement of this term. It states that if the norm, 
that sets the judicial recourse term, does not set another, such period should be 
calculated from the day the person was informed or should have been informed about 
the violation of his rights, freedoms or interests. The CAP of Ukraine sets other judicial 
recourse terms for consideration certain categories of timed administrative cases: 

1. Judicial recourse terms in cases related to the electoral or the referendum 
process. The general term for filing a lawsuit in cases related to electoral or 
referendum process is a five-day term from the decision, action or omission making 
day (Part 6, Article 273 of the CAP of Ukraine). This term cannot be renewed. 
According to the Part 8, Article 273 of the CAP of Ukraine the judicial recourse term 
in cases of appealing decisions, actions or omissions of the election commission, 
polling station commission, members of these commissions was reduces.  

2. Judicial recourse terms in cases for executive power bodies and local self-
government bodies on the establishing restrictions on the right of peaceful assembly 
freedom. Part 1 of Article 280 of the CAP of Ukraine states that executive bodies and 
local self-government bodies, immediately after receipt of notification of meetings, 
rallies, have the right to apply to the district administrative court at their location with 
the claim of prohibiting such events or imposing other restrictions on the right of 
peaceful assembly freedom. Within three days, a lawsuit is filed in respect of appealing 
against decisions, actions or omission of the customer in legal relations arising under 
the Law of Ukraine "On the peculiarities of the procurement of goods, works and 
services for the guaranteed defense needs", except for disputes related to the conclusion 
the contract with the winner of the negotiation procedure for the purchase, as well as the 
modification, termination and execution of procurement contracts (Article 282 of the 
CAP of Ukraine). The claim appealing decisions of the authorities in cases on bringing 
administrative liability can be filed within ten days from the day of the adoption of the 
relevant decision, and regarding the decisions on the case on administrative road safety 
violations, including those recorded in automatic mode, within ten days from the date of 
delivery of such decision (Article 286 of the CAP of Ukraine). 
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3. Judicial recourse terms in cases of appealing decisions, actions or omission of 
the body of the state executive service, the private executor. In accordance with the 
Part 2, Article 287 of the CAP of Ukraine, a lawsuit on appealing against decisions, 
actions or omissions of a body of the state executive service, a private executor may be 
filed within: 1) ten days from the day the person was or should have been informed 
about his rights, freedoms or interests violation ; 2) three days from the day when the 
person was or should have been informed about his rights, freedoms or interests 
violation in the case of appealing decision to postpone enforcement actions execution. 

Appeal Terms. In accordance with the Article 295 of the new version of the CAP 
of Ukraine moment when calculation of appeal terms starts was changed. An appeal 
from a judgment should be filed within thirty days, and from a court ruling - within 
fifteen days from the day of its proclamation. According to the general rule this term is 
calculated from the day the judgment or the court ruling was announced. If the opening 
and resolution parts of the judgment or the court ruling were declared or proceedings 
were conducted in the written form, the appeal term should be calculated from the day 
the complete court decision is made. If mentioned terms were missed, they could be 
renewed if completed judgment or the court ruling was not served on the day of its 
announced or conclusion: 1) from a judgment - if appeal is filed within thirty days 
from the date of completed court judgment delivery; 2) from a court ruling- if the 
appeal is filed within fifteen days from the day of the court ruling delivery. 

Cassation Appeal Terms.In accordance with the Article 329 of the CAP of 
Ukraine, a cassation appeal from a court decision can be filed within thirty days from 
the day of its proclamation. Legislative innovation is defining the same term for 
cassation appeal for all types of court decisions. If the opening and resolution parts of 
the court decision were announced, term should be calculated from the day the court 
decision is completed. A participant to who completed court decision was not served on 
the day of its proclamation or conclusion has the right to renew the missed time if the 
cassation appeal was filed within thirty days from the day of court decision delivery. 
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INTERNATIONAL NORMATIVE-LEGAL BASIS OF MEDICAL AND 
BIOLOGICAL DOSSIERS ON PEOPLE 

 

Кarapetian A.R., 
Advocate 
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Адвокат 

 
Жах людської самодозволеності, який проявився після Другої світової 

війни за результатами Нюрнберзького процесу над лікарями у 1946-1947 роках, 
проявив необхідність створення спільних міжнародно-правових механізмів 
регулювання та контролю проведення медико-біологічних експериментів над 
людьми. Першим подібним міжнародно-правовим актом став Нюрнберзький 
кодекс, який був прийнятий Нюрнберзьким трибуналом після завершення 
Нюрнберзького процесу над нацистськими лікарями у серпні 1947 року.  

Нюрнберзький кодекс 1947 року закріпив десять принципів проведення 
медико-біологічних експериментів над людьми, у тому числі сформувавши 
абсолютно необхідну умову для проведення експериментів над людьми – 
добровільну згоду останньої. Водночас, констатуємо, що сьогодення 
характеризується низкою проблем глобального характеру, які пов’язані з 
проведення медико-біологічних експериментів над людьми, і вирішення яких 
зусиллями однієї або навіть декількох держав є неможливим [1; 2]. Проблеми 
охорони здоров’я в цілому та та проведення медико-біологічних експериментів 
над людьми, значні диспропорції показників економічного розвитку в різних 
регіонах світу сьогодні є одними із найгостріших [3; 4]. Це зумовлює активну 
посилену співпрацю держав в рамках спеціалізованих міжнародних установ. 
Така співпраця не лише створює умови для розв’язання проблем щодо 
проведення медико-біологічних експериментів над людьми, а й забезпечує 
однорідність, стабільність та узгодженість кооперації держав та інших 
міжнародних акторів у цій сфері [5; 6].  

Наразі закладено правовий фундамент міжнародно-правового регулювання 
проведення медико-біологічних експериментів над людьми [7]. Крім 
добровільної згоди людини на проведення медико-біологічних експериментів, 
Нюрнберзький кодекс сформував і основоположні принципи. Наступними 
міжнародно-правовим документом який мав за мету регулювання питань 
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проведення медико-біологічних експериментів над людьми стала Гельсінська 
декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних 
досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження», прийнята у червні 
1964 року. Гельсінська декларація врегулювала більш широке коло питань, 
намагаючись розкрити принципи Нюрнберзького кодексу.  

4 квітня 1997 року в Ов’єдо була прийнята Конвенція про захист прав і 
гідності людини щодо застосування біології та медицини. Конвенція закріпила 
пріоритет людини, сформувавши імперативну норму за якою інтереси та 
благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього 
суспільства або науки. Були передбачені відповідні заходи щодо захисту осіб, які 
неспроможні дати згоду, у тому числі на медико-біологічні дослідження. 
Конвенцією встановлено заборона на вирощування ембріонів людини для 
дослідних цілей та передбачена необхідність належного захисту ембріонів in 
vitro, якщо національне законодавство дозволяє проведення відповідних 
досліджень на них. Крім того, суттєвим є Розділ IV Конвенції, який стосується 
генома людини. Більш детально питання геному людини регулюються у 
Загальній декларації про геном людини та права людини від 11 листопада 1997 р. 

Акцентуємо увагу, що ці міжнародні акти є результатом міжнародної 
співпраці [8; 9]. При цьому критерієм виміру успіху міжнародного 
співробітництва у цій сфері є не лише існування ефективного організаційно-
правового та нормативно-правового механізмів співпраці держав, результатом 
яких є вироблення міжнародних стандартів з проведення відповідних медико-
біологічних експериментів, а імплементація норм міжнародного права у 
національне право [10; 11]. В праві України питанням медико-біологічних 
експериментів над людьми присвяченні положення статті 28 Конституції 
України та частина 2 статті 281 Цивільного кодексу України. Загальна 
сукупність перелічених норм законодавства України дублює ідентичні принципи 
проведення медико-біологічних експериментів над людьми, які вже наведені у 
міжнародно-правових актах. Стаття 45 Основ законодавства України про 
охорону здоров’я дає більш широке тлумачення медико-біологічних 
експериментів над людьми та визначає умови допуску застосування медико-
біологічних експериментів на людях. Встановлена заборона проведення науково-
дослідного експерименту на хворих, ув’язнених або військовополонених, а 
також терапевтичного експерименту на людях, захворювання яких не має 
безпосереднього зв’язку з метою досліду. Більш регламентованим, з точки зору 
клінічних випробувань, є норми Закону України «Про лікарські засоби».  
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Таким чином, стрімкий розвиток людства створює необхідність початку 
дискусій щодо створення загального міжнародно-правового документу із 
викладом не лише принципів та основних положень, а й практичних аспектів 
реалізації можливості проведення медико-біологічних експериментів.  
Імплементація норм міжнародного права у національне право є критерієм 
виміру успіху вище зазначеного міжнародного співробітництва у цій сфері. 
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Технічний прогрес динамічно змінює суспільні відносини [1; 2]. Економіка 
спільної участі – це екосистема, в якій люди обмінюються товарами та 
послугами через онлайн патформи, безкоштовно або за плату. Нажаль, низка 
важливих питань безпеки та деякі юридичні проблеми ще не вирішені [3; 4; 5].  
Підприємства, які здійснюють свою діяльність у цій сфері, не мають чіткого 
юридичного регулювання. Тобто, такі онлайн платформи як Uber та Airbnb, 
працюють у законній сірій зоні. Економіка спільної власності ставить перед 
національними та міжнародним суспільством певні виклики: законодавства у 
сфері житлового та транспортного права, що потягло за собою до трудових 
спорів. Окрім законності, існують побоювання, що компанії не роблять 
достатньо для забезпечення безпеки водія, хоста та клієнтів.  

Наведемо найбільш важливі питання, які пов'язані із законодавством та 
безпекою, які притаманні цьому напрямку. Перш за все - право власності. 
Програма betrspot дозволяє людям продавати місця на будь-яких заходах та 
місця в черзі. Транзакції передають тільки проживання, а не право власності, 
але місця проведення можуть стверджувати, що місця та місця черги є 
непередаваними ліцензіями і не можуть бути продані. Захист прав споживачів. 
Існують справедливі побоювання, що нерегульована транзакція є ризиком для 
безпеки споживачів. Наприклад, їжа, обмінювана на таких сайтах, як 
LeftoverSwap, може бути приготована антисанітарним способом та бути 
загрозою здоров'ю людини. Щоб вирішити цю проблему, компанії 
запроваджують двосторонні рейтингові системи для постачальників та клієнтів.  
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Податкові справи. Що стосується податків, то чи є постачальник послуг 
ритейлу, такий як водій UberX, франчайзі або власник малого бізнесу? Майже не 
було домовленостей між сторонами стосовно стягування податків з учасників 
онлайн платформ спільної участі, мінімум тому, що існує безліч варіантів ведення 
бізнесу. Тому, у певних випадках учасники можуть не сплачувати ряд податків.  

Проблеми з страхуванням. У разі нещасного випадку, водій повинен 
використовувати свій особистий страховий поліс, але страховик може 
відмовити у розгляді скарги на підставі того, що транспортний засіб був 
використаний для комерційних цілей. В той час, як компанії, що займаються 
забезпечення автомобілів, зазвичай не покривають збиток автомобіля. Різні 
трагічні інциденти підкреслювали необхідність поліпшення страхових 
положень, і деякі компанії, впровадили відшкодування для будь-якого водія, 
який зареєструвався та готовий прийняти усі умови компанії [6; 7; 8].  

Обмеження відповідальності. Потерпіла сторона може стверджувати, що 
постачальник послуг недбало перевірив продукцію чи самих учасників. 
Компанія може стверджувати, що вони є лише посереднико та слугує онлайн 
планформою для прямого з'єднання постачальників та споживачів і не несе 
відповідальності. Заяви які поступають від компаній чи споживачів у США 
часто посилаються на Communications Decency Act 1996 року, який у свою 
чергу захищає постачальників онлайн-контенту від відповідальності за вміст.  

Дозвіл та ліцензування. Компанії в цій сфері, - це побічні продукти 
ліцензованих і важко регульованих галузей, таких як ресторани, готелі та таксі. 
Часто незрозуміло, чи для спільної моделі потрібні однакові ліцензії та дозволи як 
традиційна операція [6; 9; 10]. Важливою проблемою для міжнародно-правового 
регулювання є справедлива конкуренція. За даними Європейської Комісії 
Євопейський Союз займає лише 4% від загального цифрового ринку, як противагу 
ми маємо США де найбільш розроблені питання онлайн платформ та учасників 
економіки спільної участі.В частині фактичного аналізу ринку, у випадках, 
пов'язаних із онлайн-платформами, через їх (часто) багатогранність конкуренція 
зазвичай охоплює аналіз кількох (сусідніх) ринків, що робить юридичну оцінку 
потенційно складнішою. Певні платформ онлайн-бронювання вимагають від 
членів платформи прийняти договірну угоду, що забороняє їм пропонувати нижчі 
ціни на інших платформах, включаючи власні веб-сайти [6; 11].  

Деякі країни набагато випереджають, ніж інші, щодо підтримки нової 
економіки, яку найкраще розглядати як повернення до більш примітивного та 
основного способу здійснення операцій. Оскільки цей напрямок економіки 
зростає і розвивається, закон має змінюватися разом із цим.  
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Obviously, the basis of successful anti-corruption efforts is the appropriate 

anti-corruption law. Nevertheless, in a number of countries, there is an evident gap 
between the existing law and real situation. Thus, for example, amendments to the 
Ukrainian law formalizing the corruption concept, determining the list of corruption 
crimes and enhancing sanctions for corruption crimes were not made until 2014. It 
could be one of the reasons why, despite adoption of numerous anti-corruption state 
programs, plans, concepts, ratification of anti-corruption documents in the last 25 
years in Ukraine, the corruption perception index has remained quite low. 

In 2014, according to final provisions of the Law of Ukraine «On National 
Anti-Corruption Bureau of Ukraine», Article 45 of the Criminal Code of Ukraine was 
supplemented by the note with a list of corruption crimes, being crimes provided by 
Articles 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, in case of crimes made by way of 
abuse of power, and crimes provided by Articles 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-
369-2 of the above Code [1]. 

As we see, in order to determine what crimes shall be deemed corruption 
crimes, the legislator made a comprehensive list thereof and refused to form a 
separate section of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. Analysis of the 
criminal law of foreign countries shows that although a number of jurisdictions prefer 
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to traditionally form a separate section like, for example, chapter «Crimes in the field 
of bribery» in the Penal Law of Israel or chapter «On bribery» of the Criminal Code 
of Spain, or even several sections like, for example, «Bribery of foreign public 
officials», «Bribery» and «Crimes related to bribery» in the Criminal Code of 
Australia or even five separate sections in the Criminal Code of France, including the 
section separately establishing punishment for corruption crimes for legal entities, the 
Ukrainian version also has a right to exist because it is impossible to determine a 
generic object of corruption crimes as they may belong to different fields of activity 
by the object of the offense. 

Besides, completeness of the list set forth in the note to Article 45 of the 
Criminal Code of Ukraine is still a matter of concern. International legal documents 
and the criminal law of foreign countries determine a wider range of acts deemed as 
acts of corruption. So, according to provisions of the Іndependent Commіssіon 
Agaіnst Corruptіon Act, beside acts provided by the Criminal Code of Ukraine, acts 
of corruption also include: protectionism in the form of сareer promotion of persons 
based on family connections, friendly relations or personal commitment; support and 
lobbying of shadow economy interests in response to political support or advance to 
positions in government agencies; provision of secret proprietary information to 
interested persons; bribery of voters etc [2]. 

Also, the criminal law of certain countries stipulates responsibility for 
mediation in bribery, which is not established as essential elements of the offense in 
the Criminal Code of Ukraine. Mediation is deemed as receipt of money, things 
equivalent to money, services or other benefit for bribing a third person. In particular, 
responsibility for such acts is established according to provisions of the Penal Law of 
Israel, Criminal Codes of Estonia, Lithuania and Latvia, Turkey, Korea and Japan [3, 
с. 301-302]. 

A moment of interest is provision in the Criminal Code of Ukraine of essential 
elements of the offense that, though not recognized as a corruption crime, is closely 
related to the corruption phenomenon, namely, in Art. 370 «Provocation of bribery». 
This article stipulates responsibility for a crime provided by the criminal law of only 
one foreign country, namely, by Art. 304 of the Criminal Code of the Russian 
Federation «Provocation of bribery or corrupt payment» [4]. On one hand, it may 
evidence that such illegal act is not common in other countries and, respectively, does 
not pose the necessary degree of public danger to establish criminal responsibility for 
it. Nevertheless, statistics of this crime for the last five years shows that, despite 
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existence of this regulation in the Criminal Code of Ukraine, it is not actually put into 
practice. It may be indicative of imperfection of this regulation and unconsidered 
borrowing of this article from the law of the Russian Federation without taking into 
account specificities of such phenomenon in Ukraine. 

Thus, the legislator should pay attention to certain aspects of regulations of 
foreign criminal codes and international documents because harmonization of 
Ukrainian criminal law system with international legal standards and taking into 
account foreign experience of fight against corruption crimes, obviously, will help 
increase efficiency of that fight. 
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The study of the creation and development of the International Criminal Court 

can not be considered in isolation from the idea of establishing international criminal 
courts in general. They relate to the general - international criminal courts and private 
- the International Criminal Court. 

It is common knowledge: the beginning of such a stage as the birth of the idea of 
international criminal courts is difficult to determine [1; 2]. Scientists are unanimous 
about the end of this phase. It coincides with the end of the First World War [2; 3; 4]. 
It was then that for the first time at the international level the idea of creating an 
international criminal court was voiced. 

A comprehensive study of the work of scientists who justified the necessity of 
creating an international criminal court and offered different concepts of his activities 
was carried out in his work by L.A. Komarovsky. As a result of the analysis of these 
works, the scientist grouped the scientists involved in the issue of international courts 
into two groups: 

1) scholars who justify the creation of a common international court (Lorimer et 
al.); 

2) scholars justifying the necessity of creating special international courts of 
various categories of affairs (Bará, Waxel, Gustaf Muanier, etc.) [2; 5; 6].  

The common thing that united these two groups of scholars was the idea of 
international criminal jurisdiction [7; 8]. 

Until the First World War, it was not possible to establish international criminal 
courts, but the idea of their creation arose precisely at this time. The idea of 
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establishing an international criminal court was not realized mainly because of the 
lack of state support. It was argued that this was more radical in some ideas, a 
perception of the danger to state sovereignty from some countries, and the absence of 
serious factors at that time that would have pushed for the creation of international 
criminal courts [2; 9].  

The adoption of the Nuremberg Principles and the Code of Crimes against Peace 
and Human Security have become the driving force behind the creation of the 
International Criminal Court under the aegis of the United Nations [2; 10]. 

The draft International Criminal Court, concluded in 1951 and amended in 1953, 
for a long time remained a working document. It was precisely the practice of 
tribunals that an empirical basis for the emergence of the future permanent 
International Criminal Court was created. 

In 1994, the UN General Assembly continued its work on the organization of an 
international criminal court. In Rome, such proposals were put forward in the charter 
that entered into it: 

- compulsory jurisdiction of the court in relation to genocide, crimes against 
humanity and war crimes; 

- the exclusion of the right of the UN Security Council to veto the prosecution; 
- Assigning the prosecutor with the authority to begin an investigation into the 

proprio motu and objections to reservations in the charter. 
They entered into the Statute of the International Criminal Court, which was 

adopted on June 17, 1998. 
In the context of European integration before the European countries, the task is 

to ratify the Statute of the International Criminal Court. Most states need to make 
changes to their domestic legislation. The ratification process also affects 
international law. As was noted in the case of Furunja: «In many respects, the Charter 
may be regarded as an indicator of legal positions, that is, the opinio juris of a large 
number of states» [1; 2]. 
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Кодекс адміністративного судочинства України(далі – КАС України) в 
редакції від 03.10.2017 передбачає нові інститути та поняття. Одним з таких 
інститутів є спрощене позовне провадження, метою якого є спростити доступ 
громадян до судочинства та підвищити ефективність адміністративного 
правосуддя.  

Відповідно до ч.1 - ч.2 ст.12 КАС України адміністративне судочинство 
здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного 
провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження 
призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких 
пріоритетним є швидке вирішення справи[1].  

Поняття справи незначної складності надане в п. 20 ч.1 ст.4 КАС України, і 
згідно з цим такою справою є адміністративна справа, у якій характер спірних 
правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають 
проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для повного 
та всебічного встановлення її обставин. 

 У той самий час, КАС України чітко визначає перелік спорів, які мають 
розглядатися виключно за правилами загального позовного провадження(ч.4 
ст.12).  
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Усі інші справи, які все ж таки підлягають розгляду за правилами 
спрощеного провадження, можна поділити на дві групи: а) справи незначної 
складності (ч.1 ст.257); б) будь-які справи, віднесені до юрисдикції 
адміністративного суду, за винятком тих, що зазначені у ч.2 ст.257.  

Важливо зазначити, що справи, передбачені ч.6 ст. 12, та інші, що  
відповідають критеріям справи незначної складності, розглядаються 
адміністративним судом в порядку спрощеного позовного провадження 
імперативно. Що стосується інших адміністративних справ, то застосування 
спрощеного провадження залежить від клопотання позивача(ст.259). Разом з 
цим, при вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або 
загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; 
обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та 
характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати 
експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників 
справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін 
щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного 
провадження(ч.3 ст.257). Якщо суд за результатами розгляду такого клопотання 
дійде висновку про розгляд справи за правилами спрощеного позовного 
провадження, він зазначає це в ухвалі про відкриття провадження у справі(ч.3 
ст.260). 

Строки розгляду справи визначаються наступним чином: справи за 
правилами спрощеного позовного провадження розглядаються протягом 
розумного строку, але не більше шістдесяти днів із дня відкриття провадження 
у справі(ст. 258). Особливості такого розгляду визначаються у ст.262 КАС 
України. По-перше, розгляд справи по суті починається з відкриття першого 
судового засідання. Якщо воно не проводиться, розгляд справи по суті 
розпочинається через 30 днів, а в деяких випадках – через 15 днів; підготовче 
засідання не проводиться. По-друге, суд розглядає справу  без повідомлення 
сторін за наявними у справі матеріалами. Але, за клопотанням однієї із сторін 
або з власної ініціативи суду, розгляд справи проводиться в судовому засіданні 
з повідомленням (викликом) сторін. І, на останнє, судові дебати не проводяться.  

Аналізуючи вищевикладені зміни стосовно форм адміністративного 
судочинства, можна дійти різних висновків. Так, на думку С.О. Короєда, новели 
в змісті КАС України варто розцінювати позитивним явищем, оскільки цей 
процес супроводжувався імплементацією європейських правил прискорення 
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судового розгляду, які були оприлюднені у Рекомендаціях Комітету міністрів 
Ради Європи державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до 
правосуддя (1981 р.) та стосовно принципів цивільного судочинства, 
спрямованих на вдосконалення судової системи (1984 р.), а сторонам буде 
забезпечено доступ до нової – більш оперативної форми адміністративного 
судочинства – спрощеного позовного провадження, що має захистити їх від 
зловживань та затримок, а судам надати повноваження здійснювати 
адміністративне судочинство більш ефективно[2]. З іншого ж боку, як зазначає 
І. В. Завальнюк,  не всі перейняті процесуальні положення можуть бути 
ефективними та органічно використаними, а саме: необмежений розсуд судді 
щодо обрання спрощеної форми провадження у справі; типові та зразкові 
справи тощо. Наприклад, особливість спрощеного провадження в 
адміністративному процессуальному законодавстві Польщі полягає в її 
необмеженому поширенні на будь-які справи, але такий підхід не може бути 
запозичений Україною, враховуючи широкий спектр справ, віднесених до 
юрисдикції адміністративних судів[3]. Загалом ж можна сказати, що 
запроваджені зміни мають позитивний характер, оскільки націлені на 
оптимізацію відправлення правосуддя та на спрощення доступу до нього 
шляхом скорочення строків розгляду справ, зменшення навантаження на суддів 
та інше. 
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Україна, внаслідок цілого ряду об’єктивних причин, усвідомлюючи свою 
роль у світі, прагне зайняти належне їй місце серед інших європейських держав. 
Саме європейський вибір України відіграє у новій геостратегії визначальну 
роль. Зближення України зі світовою спільнотою стало, на наш погляд, 
невід’ємною частиною політичного іміджу нашої країни і поетапної реалізації 
потенціалу її геополітичного положення. Однак, масштаби та темпи зростання 
злочинності в Україні зробили її одним з основних факторів, перешкоджаючих 
здійсненню соціальних перебудов, викликаючи у громадян почуття 
занепокоєння, страху за своє життя і благополуччя, знижуючи довіру до органів 
влади [3, с. 22; 4, с. 13]. 

Юридична наука неодноразово зверталася до проблем забезпечення прав 
потерпілих від злочинів, зокрема іноземців, кримінально віктимізованих в 
Україні. Цій проблематиці присвячені роботи таких вчених, як С.В. Албул, 
А.М. Бабенко, А.К. Байбурін, Є.П. Вечернін, В.А. Владимиров, О.О. Герасун, 
А.І. Долгова, В.М. Дрьомін, М.Й. Коржанський, М.В. Кравченко, Г.М. 
Міньковський, В.О. Туляков.  
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Однак, безсумнівно, реалії сьогодення, необхідність розроблення 
концептуальних засад та комплексних програм щодо поводження з 
потерпілими від злочинів, потребують подальших ґрунтовних досліджень.  

У віктимологічному розумінні, жертва злочину – це фізична особа, чи 
деяка спільність осіб, в будь-якій формі їх інтеграції, котрим злочинним 
діянням заподіяно шкоду, прямо або посередньо [5, с. 38]. У багатьох стан 
жертви надовго асоціюється з повною беззахисністю, руйнуванням життєвих 
стереотипів. Імовірність стати об’єктом злочинного посягання залежить від 
багатьох факторів – особистих характеристик, соціально-рольового статусу, 
конкретної життєвої ситуації. Становище іноземного туриста, який став 
жертвою злочину, погіршується ще й тим, що, крім підтримки з боку «чужої» 
держави, він позбавлений звичної соціальної середи – він «чужий» в «чужій» 
державі. Слід зробити зауваження, що стан жертви у іноземних туристів 
доповнюється ще наявністю зменшеної кількості соціальних контактів у 
«чужій» державі, що значно погіршує психологічні наслідки злочинних проявів 
[1, с. 68]. 

Така категорія іноземців, як туристи, нетривалий час знаходяться на 
території України. Термін їх перебування обмежений і залежить від терміну дії 
екскурсійного туру, часу круїзу тощо. Обмеженість терміну перебування 
зводить до мінімуму процес адаптації іноземних туристів до умов життя 
конкретного регіону, особливостей соціально-значущих характеристик країни. 
Характерно, що в розвинених країнах, зокрема в США, де віктимологічний 
напрям впливу на злочинність отримав широкого розвитку, вченими розроблені 
і введені у практику прикладні методики зниження ризику стати жертвою 
злочину, адаптовані до умов конкретних міст і розраховані спеціально для 
іноземних туристів [1, с. 83].  

Ми погоджуємося з С.В. Албулом, який, аналізуючи чинники, що 
сприяють підвищенню віктимності іноземних туристів, виділяє такі: наявність, 
як правило, значних матеріальних цінностей при ігноруванні або незнанні 
заходів забезпечення особистої і майнової безпеки; відсутність стійких 
соціальних зав’язків у місцях тимчасового перебування; язиковий бар’єр; 
віктимна стигматизація; провокуюча поведінка, що виражається в браваді, 
гучній мові, недоречній демонстрації цінностей, що є при собі, грошових 
коштів, відео-, фото, аудіоапаратури і т.ін.; незнання архітектурно-планового 
розташування місць перебування, що нерідко призводить до небажаного 
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знаходження у так званих місцях з підвищеною кримінальною активністю; 
невідповідність або неналежна відповідність місць тимчасового мешкання 
іноземних туристів елементарним вимогам кримінологічної безпеки (пасивний 
захист) [1, с. 94].  

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину та 
зловживання владою, затверджена у вересні 1985 року VII  Конгресом ООН з 
попередження злочинності та поводження з правопорушниками, основним 
напрямком сприяння жертвам злочинів передбачає впровадження міжнародних 
стандартів доступу потерпілих до системи правосуддя та державної підтримки, 
кримінально-правову реституцію, компенсацію потерпілим з державних 
фондів, надання необхідної матеріальної, медичної, психологічної та соціальної 
допомоги потерпілим з урядових, добровільних, громадських та місцевих 
каналів. Як найбільш перспективні такі напрямки були визнані й під час 
обговорення стратегії боротьби зі злочинністю, яке відбулося на VII Конгресі 
ООН з попередження злочинності і поводженню з правопорушниками (26 
серпня - 6 вересня 1985 р., м. Мілан, Італія).   

Своє логічне продовження розгляд вказаних напрямів знайшов на VII 
Конгресі ООН з попередження злочинності і поводженню з  
правопорушниками, що відбувся у 1990 році в Гавані (Куба) під загальною 
темою «Міжнародна співпраця в галузі попередження злочинності і 
кримінального правосуддя у XXI столітті» та на Х Конгресі ООН з 
попередження злочинності і поводженню з правопорушниками, який проходив 
у квітні 2000 року у Відні (Австрія) [2, с. 161]. 

При цьому, Декларація основних принципів правосуддя для жертв 
злочинів і зловживання владою закріплює, що її положення необхідно 
застосовні до всіх осіб без будь-яких виключень, незалежно від раси, кольору 
шкіри, статі, віку, мови, віросповідання, національності, політичних або інших 
поглядів, культурних переконань або практики, майнового, станового або 
сімейного стану, етнічного або соціального походження і непрацездатності [5, 
с. 112]. 

Компаративний аналіз національних програм іноземних держав щодо 
поводження з жертвами злочинів показує, що адресна допомога іноземцям –– 
жертвам злочинів, спеціально передбачена в державних програмах Австрії, 
Болгарії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Ірландії, Нідерландів, Норвегії, 
США, Фінляндії, Франції, Японії тощо.  
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Прикладів більш ніж достатньо. Міжнародний досвід доступний для 
вивчення. Задача складається лише в його засвоєнні і адаптації до реалій 
української дійсності. Уявляється, що запропоновані нами заходи, вирішування 
яких повинно відбуватися в ході впровадження європейських стандартів, є 
дійсним кроком у формуванні національного віктимологічного законодавства 
та в змозі сприяти забезпеченню прав людини, підвищенню державного 
авторитету України на міжнародному рівні. 
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Процес глобалізації надає можливість підприємцям вести свою діяльність 
в декількох країнах одночасно, що, в свою чергу, провокує таке явище, як 
ухилення від сплати податків. Ухилення від оподаткування може відбуватись у 
різних формах, проте воно є розповсюдженим явищем і становить значну 
проблему для усіх держав світу. 

Міжнародне співробітництво держав в цій сфері розпочалось ще в кінці 
ХІХ ст., але особливого розвитку набуло в другій половині ХХ ст. разом із 
прийняттям універсальних міжнародних конвенцій. 

Однією з форм боротьби з ухиленням від сплати податків є обмін 
податковою інформацією, що зазвичай здійснюється на основі взаємності. 
Міжнародний обмін податковою інформацією може відбуватись у трьох видах: 
1) обмін інформацією на прохання, тобто за запитом уповноваженого органу 
іншої держави; 2) автоматичний обмін, тобто обмін між договірними 
державами на періодичній основі; 3) спонтанний обмін, тобто обмін, що 
передбачає ситуативний обмін податковою інформацією без попередньої 
домовленості; 
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Правовою підставою обміну податковою інформацією є двосторонні та 
багатосторонні міжнародні угоди. Серед двосторонніх угод варто виділити 
Закон США про податкову звітність із закордонних рахунків (Foreign Account 
Tax Compliance), що отримав широке розповсюдження та використовується в 
практиці різних держав світу; серед багатосторонніх: Угоду між державами - 
учасницями Співдружності Незалежних Держав про співробітництво і взаємну 
допомогу у питаннях дотримання податкового законодавства і боротьби з 
порушеннями в цій сфері 1999 р., Модельну конвенцію ОЕСР щодо податків на 
доходи і капітал 1977 р., Конвенцію про взаємну адміністративну допомогу в 
податкових спорах від 1988 р., численні Директиви Ради ЄС щодо 
автоматичного обміну інформацією, Конвенцію про співробітництво  між 
компетентними органами з питань автоматичного обміну інформацією по 
стандарту CRS (Multilateral Competent Authority Agreement), Єдиний стандарт 
звітності  (Common Reporting Standard - CRS) 2014 р. та інші. 

Україна є учасницею Угоди між державами - учасницями Співдружності 
Незалежних Держав про співробітництво і взаємну допомогу у питаннях 
дотримання податкового законодавства і боротьби з порушеннями в цій сфері з 
2002р. Угода охоплює широкий спектр співробітництва в податковій сфері. Так, 
крім обміну інформацією про дотримання податкового законодавства 
платниками податків, визначено напрям з обміну досвідом і експертами у сфері 
податкового адміністрування та взаємне інформування щодо національного 
податкового законодавства [1]. 

Україна у 2017 р. підписала з США Угоду щодо підвищення рівня 
дотримання міжнародного податкового права й виконання положень Закону 
США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) [2]. За змістом 
Угоди держави здійснюють регулярний обмін податковою інформацією без 
додаткового подання відповідних запитів про надання інформації. 

У 2004 р. Україна приєдналась до Конвенції про взаємну адміністративну 
допомогу в податкових спорах 1988 р. [3], яка почала діяти для неї з 2009 р., а в 
2013 р. ВРУ було ратифіковано Протокол до Конвенції. Відповідно до 
підписаної угоди, держава може отримувати інформацію про компанії та їх 
власників з будь-яких юрисдикцій, навіть якщо з ними відсутні подібні 
двосторонні угоди та проводити податкові перевірки за кордоном, що є 
позитивним кроком на шляху боротьби з ухиленням від сплати податків.  
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На сьогодні автоматичний обмін податковою інформацією Україна не 
здійснює, до CRS держава не приєдналася, проте у 2013 році Україна 
приєдналася до Глобального форуму з транспарентності та обміну інформацією 
для податкових цілей в рамках ОЕСР та зобов'язалася дотримуватися 
міжнародних стандартів прозорості. Представники держави висловили плани 
щодо початку автоматичного обміну інформацією про рахунки нерезидентів 
вже з 2019 року.  На виконання цього, в грудні 2017 року Мінфін опублікував 
Дорожню карту щодо впровадження міжнародних стандартів обміну 
податковою інформацією [4], де зазначається поетапне впровадження 
міжнародних стандартів та оцінка стану такого впровадження в Україні. У 
четвертому кварталі 2018 року Україну будуть перевіряти щодо імплементації 
стандарту. 

Для реалізації імплементації стандарту та приведення внутрішнього права 
у відповідність до міжнародного, на розгляд Верховної Ради України (ВРУ) в 
грудні 2016 р. було подано  проект Закону про внесення змін до Податкового 
кодексу України (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з 
податкових питань) № 6503. Ним запропоновано закріпити поняття 
міжнародного автоматичного обміну з податкових питань, визначаються 
фінансові установи, які зобов’язані надавати відповідну інформацію, 
встановлюються права та обов’язки фінансових установ, що зобов’язані 
надавати інформацію, та повноваження центрального органу виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. 
Законопроект також пропонує закріпити вимоги до інформації, яка надається в 
межах міжнародного обміну, та гарантії її передання і застосування виключно 
для боротьби з ухилянням від сплати податків та захисту податкової  системи. 
Проте, ВРУ поки що не прийняла даний Законопроект, залишивши це питання 
відкритим. 

Вадливим кроком на шляху України до поглиблення міжнародного 
співробітництва в сфері боротьби з ухиленням від оподаткування є приєднання 
до плану BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) [5] – план ОЄСР по протидії 
розмиванню оподаткованої бази та виводу прибутку з під оподаткування 1 
січня 2017 року, яким держава взяла на себе зобов’язання імплементувати 
мінімальний стандарт BEPS. Мінімальний стандарт передбачає такі чотири 
основні пункти з п’ятнадцяти: боротьба з податковими зловживаннями, 
пов'язаними з використанням спеціальних режимів оподаткування; уникнення 

http://taxlink.ua/ua/draft_acts/proekt-zakonu-pro-vnesennja-zmin-do-podatkovogo-kodeksu-ukraini-shhodo-miznarodnogo-avtomatichnogo-obminu-informaciju-z-podatkovih-pitan/
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зловживань при застосуванні і тлумаченні податкових конвенцій; розкриття 
інформації про використання схем агресивного податкового планування та 
збільшення ефективності механізмів вирішення спорів щодо застосування 
договорів про уникнення подвійного оподаткування між державами. 
Запровадження ефективного обміну податковою інформацією не 
передбачається планом, як окремий пункт, проте, ця ідея простежується в 
інших пунктах та за змістом плану. 

Висновок. Україна сьогодні лише почала свій свідомий рух до 
забезпечення прозорості власної фінансової системи та ефективного 
міжнародного співробітництва в боротьбі з ухиленням від сплати податків. 
Держава є учасником численних двосторонніх та багатосторонніх угод в сфері 
обміну податковою інформацією та продовжує приводити своє законодавство у 
відповідність до міжнародних стандартів в цій сфері для ефективнішої 
боротьби з податковими зловживаннями. 
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Туризм займає важливе місце в розвитку світової економіки. Він має 
значний вплив на соціальний та економічний розвиток країни, як в цілому, так і 
на окремі регіони країни. Україна має різноманітні туристичні ресурси, але їх 
стан недостатньо сучасний і розвинений для залучення туристів. Однією з 
найголовніших причин цього є відсутність достатньої взаємодії держави з 
приватним сектором. 

Туризм потребує державної підтримки з боку інфраструктурної сфери, 
забезпечення рекреаційними ресурсами, вкладення інвестицій в освоєння нових 
ринків, але лише коштів та програм держави недостатньо, необхідно залучення 
приватних капіталів, тому створення співпраці між приватними та державними 
сферами є актуальним.  

Необхідно зазначити, що перші кроки в сторону співпраці зроблено, так 
впровадженно закон України №2404-VI “Про державно – приватне 
партнерство” від 27.07.2010, який визначає організаційно – правові засади 
взаємодії державних партнерів з приватними партнерами та основні принципи 
державно-приватного партнерства на договірній основі [1]. 
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Дослідженню питання про впровадження державно-приватного 
партнерства в Україні приділяли уваги як вітчизняні, так і закордонні науковці 
такі як: М. Алексеєва, О. Кальченко, В. Кифяк, С. Кравцов, С. Мельниченко та 
ін. 

Так, О. Кальченко зазначає, що для подальшої активізації державно-
приватного партнерства в Україні взагалі і в туристичній сфері зокрема 
необхідно комплексно оновити законодавство про концесії, про розпорядження 
землею та ін. Необхідно розробити оптимальну схему управління державно-
приватним партнерством через створення єдиного спільного органу у формі 
некомерційного партнерства [2]. 

Державне управління туризмом безпосередньо пов’язане зі створеною у 
державі моделлю державного регулювання економікою. Використання 
державно-приватного партнерства в умовах планової економіки С. Кравцов 
вважає практично неможливим, оскільки сама система управління, що має 
адміністративний характер, матиме слабкий потенціал до компромісу та 
відповідно до врахування інтересів приватного сектору. Ефективне 
використання даної групи методів у ринковій економіці визначається рівнем 
громадської свідомості в суспільстві [3]. 

Але не зважаючи на досить детальний розгляд впровадження державно-
приватного партнерства в Україні у працях науковців, недостатньо уваги 
приділяється питанню розробки конкретних заходів щодо удосконаленню та 
виришенню неузгодженостей в відносинах між державним та приватним 
сектороми в економіки туризма. 

Фактично, державно-приватне партнерство є формою оптимізації 
виконання державою своїх обов’язків перед суспільством за допомогою 
залучення як інститутів державного, так і приватнрого секторів економіки [4; 
5]. 

Державно-приватне партнерство має багато переваг для застосування в 
туристичній сфері. Гловною перевагою є те, що, з одного боку, багато об’єктів 
природно-рекреаційного комплексу не можуть бути приватизовані у зв’язку із 
стратегічною, економічною та соціально-політичною значимістю. Проте, з 
іншого боку, в державному бюджеті немає достатніх коштів, що дозволили б 
забезпечити належне функціонування цих об’єктів. Саме для того щоб 
вирішити цю суперечність, можна успішно використовувати концепцію 
державно-приватного партнерства, яке виступає альтернативою приватизації 



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

212 

стратегічно валивих об’єктів державної властості. Також державно-приватне 
партнерство дозволяє додатково залучити ресурси та технології, оптимізувати 
ризики, запобігти виникненню корупційних факторів [2]. 

Ефективним механізмом впровадження державно-приватного партнерства 
має стати формування програм за участю держави та приватних підприємств, 
що дозволить спрямовувати інветиційні кошти (ресурси) в розвиток та 
підтримку державних об’єктів. В Україні туризм, як вид діяльності, тільки 
переживає етап становлення на відміну від країн Західної Європи, де він набув 
досить поширеного явища; у зв’язку з цим юридичні гарантії в Украіні мають 
виконувати не тільки контролюючу, а й перш за все інформаційну функцію, 
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Проблема типології вважається однією з ключових у методології 

дослідження концепту [7, с. 40]. У межах окремих “концепцій концепту” 
розроблено різноманітні способи його типологізації, критичний аналіз яких 
представлено в наукових студіях О. С. Абрамової [1], В. Л. Іващенко [4], 
Ц. Ц. Огдонової [7], М. В. Пименової [8; 9], А. М. Приходька [11] та ін.  

Якщо розглядати концепт як інтегральну одиницю мислення, яка виконує 
роль об’єднувального елемента в системі “свідомість – мова/вербальна 
комунікація – соціум – культура”, то очевидно, що зв’язки між складниками 
системи можна описати за певними принципами: когнітивним (свідомість) 
(А. П. Бабушкін; М. М. Болдирев; З. Д. Попова та Й. А. Стернін), 
референційним (мова / вербальна комунікація, культура) (Н. В. Крючкова; 
З. Д. Попова та Й. А. Стернін; М. М. Болдирев) і реляційно-функційним 
(функціювання в певному дискурсі) (В. І. Карасик; Г. Г. Слишкін). На підставі 
означених принципів у межах інтегрального підходу визначимо типологічні 
риси ключових правових концептів, які належать до концептосфери 
кримінального права США: “law”(право / закон), “offence” (правопорушення), 
“crime” (злочин / кримінальне правопорушення), “investigation” (досудове 
розслідування), “trial” (судовий процес) і “punishment” (покарання).  
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Згідно з когнітивним підходом, який передбачає спосіб 
представлення / зберігання знань, уявлень у ментальній сфері носія мови 
(класифікації А. П. Бабушкіна, М. М. Болдирева, З. Д. Попової та 
Й. А. Стерніна), означені ключові правові концепти моделюються переважно як 
концепти-поняття та концепти-фрейми.  

Завдяки неоднорідності ієрархічної організації концептуальної системи в 
тексті, дискурсі, мовній картині світу її компонентам властива різна значущість, 
а відтак за цим параметром виокремлюють: суперординаційні /  концепти-
гіпероніми, пресуперординаційні, базові / ключові , пресубординаційні; 
субординаційні  /  субконцепти / концепти-гіпоніми [4, c. 79]. В ієрархічній 
організації концептосистеми кримінального права США, яку можливо 
представити у вигляді деревовидного графа, суперординаційний рівень займає 
концепт “law”; пресуперординаційний рівень посідають концепти “offence”, 
“investigation”, “court trial” і “punishment”; концепт “crime” обіймає базовий 
рівень, а на субординаційному рівні знаходяться концепти, що репрезентують 
численні конкретні правопорушення.  

За ступенем абстрактності концепти поділяють на конкретні й 
абстрактні, зокрема конкретні концепти відображають об’єкти та явища 
дійсності, які сприймаються органами відчуття (напр., їжа, птах), а абстрактні 
концепти важко піддаються опису і класифікації (напр., страх, жадібність, 
щастя) [2, с. 63]. У зв’язку з тим, що в основі правового концепту лежить 
абстрактне поняття, яке потребує розгорнутого опису (юридичних або 
словникових дефініцій, текстових ілюстрацій), відносимо його до абстрактних 
концептів. 

За внутрішньоструктурною організацією розрізнюють макроконцепти 
(багатовимірні, складні) та мікроконцепти (одновимірні, прості) [4, с. 79]. На 
підставі того, що ключовим правовим концептам суперординаційного, 
пресуперординаційного та базового рівнів властива розгалужена різновекторна 
асоціативно-вербальна сітка смислових зв’язків, кваліфікуємо їх як 
макроконцепти.  

Референційний (відоб’єктний) принцип типологізації охоплює кілька 
параметрів: тематичний (специфіка концепту полягає в тому, які саме явища 
дійсності концептуалізуються) [6, c. 9]; за відображенням у мові (існують чи не 
існують регулярні засоби вербальної об’єктивації концептів) [10, с. 120]; за 
способом мовної репрезентації [3, с. 43].  
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Згідно з референційним принципом правові концепти “law”, “offence”, 
“crime”, “investigation”, “court trial”, “punishment” належать до концептосфери 
права. Усі правові концепти номіновані, ключові засоби їхньої вербалізації – 
лексичні (юридичні терміни), синтаксичні (пропозиції юридичних дефініцій) та 
текстові (тексти кримінальних кодексів, нормативно-правових актів, інші 
письмові джерела права, фахові тексти).  

Реляційно-функційний принцип типологізації концептів (В. І. Карасик; 
Г. Г. Слишкін) є підставою для виокремлення концептів згідно з особливостями 
суб’єктів, свідомості яких належать об’єкти концептуалізації, та специфіки 
їхнього функціонування в динамічному й дискурсивному аспектах [5]. У 
зв’язку з тим, що концепти вважаються одиницями, які отримують визначеність 
на рівні дискурсивної реалізації [6, с. 6], вони розрізнюються за дискурсивною 
закріпленістю, причому, будучи дискурсивно закріпленим, концепт у той же 
час формує певний тип дискурсу, а дискурс тлумачиться як сукупність апеляцій 
до концептів [12]; особливо це стосується інституційних (соціально-
зумовлених) дискурсів, до яких належить і юридичний дискурс. За цим 
принципом правові концепти можуть бути як індивідуальними (професійна 
свідомість фахівця права), так і колективними (правова свідомість фахової 
спільноти). Їм властиві і дискурсивна закріпленість за юридичним галузевим 
дискурсом, і статус дискурсоутворювальних концептів. 

Отже, ключові правові концепти концептосфери кримінального права 
США моделюються переважно як концепти-поняття та концепти-фрейми, 
вони є абстрактними, номінованими макроконцептами, індивідуальними і/або 
колективними та дискурсоутворювальними. 
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Чинне законодавство України, що унормовує діяльність юридичних осіб в 

цілому,  та комерційних юридичних осіб зокрема за останній період зазнало 
суттєвих змін, проте це, в свою чергу, потребує подальшого суттєвого 
оновлення та вдосконалення корпоративного законодавства. Так, на сьогодні 
корпоративні відносини є предметом особливої уваги всіх суб’єктів 
суспільного життя, що обумовлено складністю та багатогранністю правового 
регулювання відносин пов’язаних із створенням та діяльністю юридичних осіб 
– суб’єктів господарювання, що мають на меті отримання прибутку для 
подальшого його розподілу між учасниками. Становлення корпоративних 
відносин в Україні почалося з моменту проголошення незалежності і з даного 
моменту почалося формування належної правової бази, що унормовують 
корпоративні відносини. Поняття «корпоративне право» та «корпоративні 
відносини» вживаються у різних значеннях у чинному законодавстві України 
та юридичній науці.  

Перш за все для вивчення цих проблем необхідно проаналізувати історію 
виникнення цих інститутів, звернутися до визначення основних категорій та 
понять. Зокрема базовими категоріями корпоративних правовідносин є 
категорії «корпорація» та власне «корпоративні права». Поняття «корпоративні 
права» закріплені в кількох законодавчих актах України та сутність їх 
визначена законодавцем досить чітко.  Але аналізуючи категорію 
«корпорація» слід вказати, що законодавче визначення даної категорії та 
сутність поняття корпорація в науковій літературі суттєво відрізняється. У ст. 
120 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. закріплюється, що 
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корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на основі поєднання 
виробничих, наукових і комерційних  інтересів підприємств, що об'єдналися, з 
делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання 
діяльності кожного з учасників органам управління корпорації [1].  Насамперед 
з точки зору корпоративного права «корпорація» має розглядатися як різновид 
юридичної особи, щодо якої у певних осіб (учасників, акціонерів) виникають 
корпоративні права, що не пов’язується із об’єднанням підприємств.  

Науковці визначаючи категорію «корпорація» вказують, що аналіз 
законодавства інших країн щодо юридичної особи формувався та продовжує 
формуватися під впливом внутрішньодержавного регулювання. Зокрема, 
незважаючи на зближення корпоративного законодавства країн Європейського 
Союзу в них відсутнє єдине розуміння категорії «корпорація» [2]. Наприклад,  
аналізуючи корпоративне законодавство Республіки Польща слід звернути увагу, 
що польські корпорації можуть мати або не мати статус юридичної особи [3]. 
Зовсім інші правові засади формує український законодавець, який за всіма 
комерційними організаціями закріплює статус юридичної особи.  

Визначаючи статус корпорації український законодавець крім загального 
поняття «юридична особа» як родове поняття закріплює категорію 
«підприємство». Ст. 62 Господарського кодексу України вказує, що 
підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним 
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 
систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності. Але беззастережно,  більшість підприємств є 
господарськими товариствами. Корпоративне право регламентує відносини, в 
першу чергу, щодо господарських товариств як різновиду корпорації.  

Як зазначалося вище в  науковій літературі зазначається, що у тлумачення 
такої категорії як корпорація вкладають різний зміст. Здебільшого під поняттям 
«корпорація» розуміють господарські товариства як різновид підприємств або 
під цим поняттям розуміють усі види юридичних осіб. Проте  слід підтримати 
науковців, які вказують що до юридичних осіб корпоративного типу належать 
усі організаційно-правові види юридичних осіб, які створені з метою отримання 
прибутку та його подальшого розподілу між учасниками і в результаті  
створення яких у засновників виникає особливий вид майнових і особистих 
прав, які прийнято називати корпоративним правом [4,  c. 89, 96].  
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Аналізуючи позиції науковців щодо корпоративного законодавства 
України маємо зазначити, що в більшості випадків увага акцентується на 
аналізі корпоративних відносин за участю акціонерних товариств та відповідно 
їх учасників (акціонерів). Проте не заперечуючи значну роль акціонерних 
товариств необхідним є аналіз правового статусу інших видів комерційних 
юридичних осіб, щодо яких у учасників таких організацій виникають 
корпоративні права.   

У вітчизняній правовій науці корпоративні відносини визначаються як 
невід’ємна властивість корпорації (в більшості випадків акціонерної компанії), 
чия діяльність має вольовий прояв через її органи. Існування такої корпорації не 
залежить від існування учасників (акціонерів), чиї частки (акції) підлягають 
вільному обігу, а відповідальність учасників (акціонерів) відокремлена від 
відповідальності компанії. Управління корпорацією здійснюється спільно 
такими учасниками, які формують спільне волевиявлення , а сама корпорація  
виступає як учасник  правовідносин. Корпоративний характер такої організації  
визначається тим, що вона об’єднує осіб, які діють із спільною метою діяльності 
– отримання прибутку, який в подальшому розподіляється між учасниками 
(акціонерами) в залежності від розподілу часток (акцій) між ними. Роль 
учасника (акціонера) проявляється через участь у корпорації як у матеріальному 
(внески до статутного капіталу), так і в практичному розумінні (безпосередня 
участь в роботі відповідних органів корпорації). Сама ж організація має на меті 
отримання прибутку для його розподілу між учасниками, отже має характер 
корпорації, яка працює в інтересах власників корпоративних прав – учасників 
(акціонерів) відповідної господарської організації.  
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The need to coordinate the criminal legislation of Ukraine and the criminal 

legislation of the Council of Europe and the European Union is conditioned by its 
recognition as an active subject of the international community in the field of 
prevention of the spread of terrorism, transnational and corruption crime, human 
trafficking and sexual exploitation, etc. The ability to fully adopt the best regulatory 
practices of the EU – acguis communataire is one of the requirements defining the 
eurointegration prospects of Ukraine [1, p. 73]. The gradual unification of the 
measures of criminal law nature provided by the criminal legislation of Ukraine with 
the relevant acts of criminal law nature of the European Union countries is 
conditioned, in particular, by the adoption of the Lisbon Treaty on the Functioning of 
the European Union, under which the European Parliament and the Council may 
establish minimum rules concerning the definition both criminal offenses and 
sanctions for transnational crimes. The application of this treaty in the criminal field 
corresponds to the general tendencies of the development of the EU legal framework 
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and is an additional factor in the harmonization and unification of the criminal 
legislation of the EU member states, the success of which largely depends on the 
speed of implementation by the participating countries of the corresponding acts of 
the EU institutions, as well as from their maximum consistent embodiment in the 
system of internal law [2, p. 59]. Thus, the agenda includes not only to the question 
of the adequate implementation of the international legal acts provisions defining the 
features of a socially dangerous act (or a kind of criminal activity) in criminal law of 
Ukraine, but also the definition of concerted criminal measures that may be applied to 
the guilty person, including the types of punishment. 

A number of normative documents of the Council of Europe of general legal and 
criminal law nature orientates the countries in choosing of adequate and rational 
sanctions for committed criminal offenses, giving general recommendations on the 
choice of measures of criminal law nature at the legislative and law-enforcement 
levels, guiding to the wider use of measures, alternative to punishment, and among 
punishments not related to deprivation of liberty (imprisonment), or straight 
conversely, clearly require the provision of imprisonment. Below there is the analysis 
some of such recommendations and the situation in Ukraine with their 
implementation based on judicial statistics data in Ukraine during 2012-2017: 

1) recommendations on extension the scope of application of fines and 
preference for community services as effective rehabilitation measures which are less 
costly than imprisonment (Resolution on some measures of punishment, alternative to 
imprisonment, 1976). Local courts apply fines as the main kind of punishment more 
often (in 2012, it was applied to 14.5% of the total number of convicts, and in 2017 – 
to 24%). A similar situation is observed with community services, which are imposed 
in the range from 7% to 10% of the total convicts; 

2) application of suspended sentence; probation as an independent 
sanction, which is imposed without imprisonment; works for the good of society on 
FOC basis; mediation between an offender and victim with a compensation for the 
victim; restriction of freedom of movement (observation of curfew hours or electronic 
monitoring) (Recommendation on overcrowding of prisons and increase in the 
number of prisoners, 1999). Suspension of the sentence is regulated by Art. Art. 536, 
537 of the Criminal Procedure Code. The Criminal Code (hereinafter – the CC) 
provides a relief from punishment under probation (Art. 75), which is widely used by 
the courts (during the 2016-2017 the probation were applied to 41.3% and 38.8% of 
convicts); 
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3) imposition of effective, coherent and deterrent sanctions and measures, 
including imprisonment for individuals and fines for legal entities; taking the 
necessary legislative measures to ensure the confiscation or other taking of means of 
committing criminal offenses and proceeds gained from these offenses, or alienation 
of property the value of which corresponds to such proceeds (the Criminal law 
convention on corruption, 1999; the Second Protocol to the Convention on protection 
of the financial interests of the European Communities, 1997). To fulfill these 
recommendations, the CC of Ukraine was added norms on the use of special 
confiscation (2013) and was supplemented with the Section “Measures of criminal 
law nature on legal entities”, which identified the grounds for the application of such 
measures and their types, including fines, confiscation of property and liquidation of 
a legal entity; 

4) ensuring the possibility of confiscating the proceeds of crime (Council of 
Europe Convention on action against trafficking in persons, 2005; Recommendations 
on exploitation of sex for profit, pornography, prostitution, trafficking in children and 
minors, 1991). Article 96-1 “Special confiscation” of the CC; 

5) imposition or strengthening of appropriate sanctions providing the 
imprisonment (Recommendation on trafficking in persons for sexual exploitation, 
2000; Protocol to the Convention on the protection of the financial interests of the 
European Communities, 1996). For these types of crimes, the sanctions of the articles 
of the CC provide for the imprisonment, in particular for trafficking in persons, up to 
8 years, and for trafficking in persons, involving violence or caused grave 
consequences, up to 15 years with the confiscation of property; 

6) provision of measures permitting the deportation of a person 
(Recommendation on trafficking in persons for sexual exploitation, 2000; Framework 
Decision of the Council of the European Union “On improvement in standards of 
criminal liability for the punishment for the help of illegal entry, transit, stay”, 2002). 
In the CC of Ukraine there is no sanction in the form of deportation of a person; 

7) taking necessary measures on the prohibition of exercise of profession or 
the prohibition to perform certain activities (Framework Decision of the Council of 
the European Union “On combating corruption in the private sector”, 2003; “On 
improvement the standards of criminal liability for the punishment for the help of 
illegal entry , transit, stay”, 2002; “On criminal law protection of environment”, 
2003). The CC of Ukraine provides deprivation of the right to hold a certain position 
or perform certain activities both as a basic and additional punishment. As an 
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additional form of punishment, such deprivation is applied more widely than the 
basic one. For comparison, in 2017, as a basic type, this punishment was not applied 
to any person, while as an additional one – to 3.3% of the total convicts. This type of 
punishment may also be imposed in cases where it is not specified in the sanction of 
the article of the Special Part of the CC, provided that taking into account the nature 
of the crime committed in relation to the position or to the carrying-out of certain 
activities, and convict’s personality and other circumstances of the case, the court 
recognizes the impossibility of reservation for this person the right to hold certain 
positions or perform certain activities (Part 2 of Article 55 of the CC). Thus, the 
harmonization of the criminal legislation of Ukraine and the criminal legislation of 
European multinational associations is an essential factor in improving the Ukrainian 
criminal legislation in the context of expanding and improving for the system of 
measures of criminal law nature in general (such as measures of criminal law nature 
on legal entities, special confiscation, etc.). 
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Принципи корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР) являють собою збірку найкращих світових 
стандартів, спрямованих на формування якісної і прозорої системи 
корпоративного управління, підвищення рівня довіри до компанії з боку 
інвесторів і її конкурентоздатності. Вперше ці Принципи було прийнято ОЕСР 
у 1999 р. З того часу вони стали взірцем для регулювання корпоративних 
відносин у багатьох країнах, особливо тих, що розвиваються, незалежно від їх 
членства в ОЕСР. У 2004 р. документ було ухвалено у другій редакції. Останній 
перегляд Принципів ОЕСР відбувся у 2014 – 2015 р. за участі держав G 20. 
Новий документ був прийнятий Радою ОЕСР у липні 2015 р. та ухвалений на 
саміті G 20 у листопаді того ж року під назвою «Принципи корпоративного 
управління G 20/ОЕСР» (далі – Принципи G 20/ОЕСР) [1].  

Принципи G 20/ОЕСР орієнтовані насамперед на публічні акціонерні 
компанії, у тому числі фінансові. Водночас вони можуть використовуватись як 
інструмент покращення корпоративного управління і в інших товариствах, акції 
яких не перебувають у біржовому обороті.  

Принципи G 20/ОЕСР, як і їх попередні редакції, мають рекомендаційний 
характер, через що багатьма дослідниками визначаються як «м’яке право» (soft 
law) [2, с. 249]. Водночас, добровільність Принципів на практиці може бути 
зменшена: такі авторитетні міжнародні організації, як Рада з фінансової 
стабільності, Світовий банк і Міжнародний валютний фонд розглядають 
Принципи як міжнародні стандарти, до прийняття яких держави слід спонукати 
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[3, p. 6]. Зобовязання України щодо подальшого розвитку політики 
корпоративного управління відповідно до міжнародних стандартів, а саме 
Принців ОЕСР, передбачено п. «с» ч. 1 ст. 387 Угоди про асоціацію з ЄС [4]. 

В Україні запровадження міжнародних стандартів корпоративного 
управління розпочалося у 2003 р. прийняттям Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку вітчизняних Принципів корпоративного 
управління. Чинна редакція Принципів була затверджена рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 
24 липня 2014 р. № 955 [5]. Цей документ не є юридично зобов’язуючим і 
містить рекомендації, спрямовані на удосконалення практики корпоративного 
управління в публічних акціонерних товариствах, а також інших господарських 
товариствах у тій мірі, в якій Принципи можуть бути до них застосовні. На 
сьогоднішній день українські Принципи 2014 р. потребують оновлення з 
урахуванням змін, що знайшли закріплення у Принципах G 20/ОЕСР. 

Принципи G 20/ОЕСР у цілому зберегли структуру попередньої редакції і 
так само складаються із шести розділів. Розділ II «Права акціонерів, рівне 
ставлення до акціонерів та основні функції власників» поєднав у собі принципи 
розділів II і III попередньої редакції. З’явився новий розділ III «Інституційні 
інвестори, фондові ринки та інші посередники», частина принципів якого була 
перенесена з третього розділу редакції 2004 р. Однією з найбільш суттєвих 
новел документу є принцип F Розділу II, згідно з яким угоди з пов’язаними 
сторонами повинні бути схвалені та здійснені таким чином, що дозволяє 
забезпечити належне вирішення конфліктів інтересів, а також захищає інтереси 
компаніїї та її акціонерів. Проте в Україні цей принцип вже отримав 
законодавче закріплення: правове регулювання правочинів із заінтересованістю 
передбачено ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» [6].  

Новим положенням Розділу II є впровадження електронного голосування. 
В анотації до принципу С.2 цього розділу (процеси і процедури для загальних 
зборів акціонерів повинні забезпечувати рівне поводження з усіма акціонерами) 
зазначається, що структура корпоративного управління повинна стимулювати 
використання електронного заочного голосування, включаючи направлення 
електронних матеріалів і надійні системи підтвердження голосів [1, с. 23]. 
Принцип С.5 передбачає, що акціонери повинні мати можливість голосувати 
безпосередньо особисто або без особистої участі, причому голоси, подані і 
особисто, і без особистої присутності, повинні мати рівну силу. При цьому 
мається на увазі не скільки голосування за довіреністю, скільки широке 
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використання інформаційних технологій у процесі голосування, включаючи 
захищене електронне голосування в усіх публічних акціонерних компаніях [1].  

Принципи G 20/ОЕСР у Розділі V «Розкриття інформації та прозорість» 
передбачають розкриття інформації про угоди з пов’язаними сторонами та їх 
умови, необхідність визначення правил, що перешкоджатимуть приховуванню 
інформації про такі угоди шляхом їх дроблення на декілька менших за обсягом 
угод. У цьому ж розділі компаніям пропонується розкривати суттєву інформацію 
не тільки щодо фінансових результатів їх діяльності, а й інформацію про 
політику і діяльність у галузі ділової етики, охорони навколишнього середовища, 
дотримання прав людини та інших зобов’язань у сфері державної політики. 
Розділ VI «Обов’язки ради директорів» доповнено новим принципом Е.4, згідно 
з яким наглядові ради повинні проводити регулярну оцінку своєї діяльності і 
визначати, чи володіють вони необхідним поєднанням досвіду і компетенцій. В 
анотації до нього зазначається про можливість законодавчого запровадження 
гендерних квот. Принцип Е.2 передбачив винесення на розгляд рад питання про 
утворення спеціалізованих комітетів, що нададуть підтримку раді у виконанні її 
функцій, особливо стосовно аудиту, а також (залежно від її розміру і профілю 
ризиків) управління ризиками та виплати винагороди. У разі їх утворення, 
повноваження комітетів, їх склад і регламент мають бути чітко визначені і 
розкриті наглядовою радою [1, с. 68, 69]. 

Отже, Принципи G 20/ОЕСР 2015 р. містять деякі нові стандарти, що 
відображають світові тенденції розвитку корпоративних відносин, проте в 
цілому вони не зазнали кардинальних змін у порівнянні з редакцією 2004 р.  

У Рекомендації Ради з корпоративного управління від 8 липня 2015 р., 
зважаючи на те, що Принципи отримали світове визнання і виступають 
важливою основою для національних і міжнародних заходів з удосконалення 
корпоративного управління, рекомендується усім державам незалежно від їх 
членства у ОЕСР належним чином брати до уваги Принципи G 20/ОЕСР 2015 р. 
[1, с. 71]. Як зазначається в анотації до Розділу I Принципів, бажаний набір 
законодавства, регулювання, саморегулювання, добровільних стандартів і т. ін. у 
цій галузі буде змінюватися залежно від країни. Правові і регуляторні елементи 
структури корпоративного управління можуть бути доповнені елементами 
«м’якого права», наприклад, кодексами корпоративного управління [1, с. 13].  

Слід зазначити, що за виключенням деяких конкретних положень, 
Принципи G 20/ОЕСР сформульовані у загальному вигляді, що практично 
унеможливлює їх пряме застосування. Дослідники зазначають, що це було 
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зроблено навмисно, оскільки Принципи не повинні бути уніфікованим актом, а 
мають пропонувати різні можливості щодо того, як можна досягти гарних 
практик корпоративного управління [3, p. 6]. Згідно з Принципами, вони не 
переслідують мету надавати детальні рецепти для національного законодавства 
[1, с. 11]. Державним і приватним структурам пропонується розробити більш 
детальні положення із урахуванням економічних, правових і культурних 
особливостей певної країни. Враховуючи викладене й те, що не всі нові 
стандарти корпоративного управління отримали закріплення у законодавстві 
України, НКЦПФР має розробити й ухвалити оновлену редакцію вітчизняних 
Принципів з урахуванням Принципів G 20/ОЕСР. 

Таким чином, можна виокремити декілька способів впливу Принципів G 
20/ОЕСР на регулювання корпоративних відносин в Україні. По-перше, 
закріплення певних стандартів в імперативних нормах корпоративного 
законодавства України, зокрема, щодо розкриття акціонерними товариствами 
певної інформації. По-друге, це розроблення і прийняття вітчизняних 
стандартів корпоративного управління НКЦПФР. І, по-третє, включення 
стандартів корпоративного управління G 20/ОЕСР у локальні нормативні акти 
корпорацій – статути, принципи (кодекси) корпоративного управління, 
положення тощо. В останньому випадку стандарти корпоративного управління 
також набувають обов’язкового для конкретного товариства характеру. 

Список використаних джерел: 
1. Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР. OECD (2016), OECD 

Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru. 
2. Гулєвська Г. Ю. Норми «м’якого права» (soft law) у регулюванні 

міжнародних економічних відносин // Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 
3. С. 248 – 251. 

3. Siems, Mathias M. and Alvarez-Macotela, Oscar Salvador, The G20/OECD 
Principles of Corporate Governance 2015: A Critical Assessment of Their Operation 
and Impact. Journal of Business Law. 2017. P. 310 – 328. 
URL: https://ssrn.com/abstract=3000329. 

4. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони, підписана 27.06.2014. URL: http:// www.kmu.gov.ua. 

5. Принципи корпоративного управління: затверджено рішенням НКЦПФР 
від 22.07.2014 р. № 955. URL: http://www.consultant.parus.ua. 

6. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. 
Відомості Верховної Ради України. 2008. № 50 – 51. Ст. 384.  

https://ssrn.com/abstract=3000329
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246581344


International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

228 

EXPERTS IN THE LEGAL SYSTEM: FOR AND AGAINST 
 

Shishimenko I.M., 
Post-graduate student of the Department  

of Political Science and Law, 
Southern Ukrainian national Pedagogical  
University named after. K.D. Ushinskogo 

Odesa, Ukraine  
 

ЕКСПЕРТИ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ: ЗА Й ПРОТИ 
 

Шишименко І.М. 
аспірант кафедри політичних наук і права,  

Південноукраїнський національний  
педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського 

м. Одеса, Україна 
 

Не дуже давно в українському інформаційному просторі розгорнулася 
дискусія про те,  чи потрібні вітчизняній правовій системі експерти з питань 
права. Ця тема виникла у зв'язку з підготовкою проектів процесуальних 
кодексів, у яких була врахована закордонна практика участі в судовому процесі 
експерта з питань права. 3 листопада 2017 р. судова реформа була 
проголосована депутатами Верховної Ради України, відповідно до положень 
якої, у якості експерта,  залучається особа, що має науковий ступінь і є 
визнаним фахівцем в області права. У зв'язку із цим Судово-юридична газета 
задається питанням про компетентність судді, якому для застосування норм 
права необхідна думка експерта з питань права. Це означає, що суддя не має 
необхідного рівня професіоналізму? Також багато невизначеності в питаннях 
про те, за якими критеріями визначається статус експерта як визнаного фахівця 
в області права? Яку конкретно вчений ступінь він повинен мати,  чи важлива 
його спеціалізація та інше [1]?  

Виконуючи зазначене положення судової реформи, 30 березня 2018 р.  
Пленум Верховного Суду України затвердив персональний склад Науково-
консультативної ради ВСУ. Так у процес діяльності Верховного Суду України 
були включені авторитетні вчені-юристи, покликані додати судовим рішенням 
наукову обґрунтованість [2].  Як відомо, останнім часом  чимало претензій 
пред'являється до якості законотворчої діяльності українського парламенту. 
Нерідкі ситуації, коли положення одного закону суперечать положенням 
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іншого закону. Не пропонуються механізми реалізації багатьох законів, 
наслідки їх реалізації, у результаті чого виникає ситуація так званого "мнимого 
конституціоналізму" (А. Медушевский), що виражається в невідповідності 
норм законів тому, із чим зіштовхуються громадяни в реальності. Тому, без 
сумніву, процес законодавчої творчості повинен опиратися на професійну 
експертизу. 

Дані проблеми час від часу знаходять висвітлення в науковій літературі. 
Проблемам експертизи в законотворчій діяльності присвячені дисертаційні 
роботи О. Богачової, О. Короткової, М. Кострицької, І. Терлецької  та ін. Так, 
питання актуальності експертизи законопроектів і законів вивчається в 
дисертації О. Короткової [3]. Автор зосередився на питаннях проведення й 
функцій експертизи законопроектів і законів, принципів такої експертизи, її 
правового забезпечення й ін. "Експертиза законодавства", на думку Ольги 
Короткової, це "публічно-правова діяльність особи (групи осіб), що володіють 
спеціальними знаннями, спрямована на проведення дослідження законопроекту 
або законодавчого акту на предмет його відповідності об'єктивним вимогам у 
певній сфері суспільних відносин, а так само підготовку, оформлення висновків 
і рекомендацій (висновків) по даному законопроекту або законодавчому акту" 
[3, c. 6].  

Звичайно ж, автор правильно міркує, коли говорить про зв'язок між якістю 
законів і успіхом реформування суспільства, адже саме закони регулюють 
сформовану систему політико-правових, економічних і суспільних відносин і 
створюють правила для знову виникаючих обставин цих відносин. Але, все це 
обґрунтовано й логічно щодо цивілізованої демократичної держави. В 
авторитарній державі закони створюються й застосовуються в інтересах 
корумпованих політичних і фінансово-промислових груп, яким у цьому 
допомагають корумповані представники всіх галузей державної влади.  

М. Кострицька, досліджуючи експертну законопроектну діяльність,  
запропонувала ввести поняття "моральна експертиза", суть якої в тому, що 
закони повинні оцінюватися з урахуванням моральних цінностей, таких, як 
«справедливість, воля, патріотизм і шляхетність, доброта й вірність, ідейна 
спрямованість, ініціативність, відповідальність перед сьогоденням і майбутнім 
поколіннями, взаємоповага й вихованість, сімейні традиції, відповідає сучасним 
тенденціям побудови громадянського суспільства й демократичної держави» [4, 
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c. 18]. Також цікава пропозиція автора про комплексну експертизу, що є 
результатом одночасної діяльності експертів різних напрямків [4, c.18- 19].  

І. Терлецька обґрунтовує раціональну модель законопроектування, однією 
із стадій якої є «експертиза законопроекту (проведення обов’язкової правової та 
інших видів спеціальних експертиз законопроекту, необхідність яких визначена 
окремими рішеннями; остаточне доопрацювання проекту)» [5, c. 11].  

На необхідності встановлення обовязкового порядку проведення 
комплексної наукової експертизи проектів законів наголошує о. Богачова. Вона 
дає визначення «експертизи проекту закону як науково-практичного системно 
узагальненого аналізу» [6, c. 6].  

Узагальнивши думки дослідників експертизи законодавчої діяльності, 
можна зробити висновок, що така експертиза проводиться з метою 
вдосконалювання законодавства й суспільних відносин у правовій сфері. 
Експертиза законодавства повинна ґрунтуватися на комплексі необхідних 
експертиз: економічної, екологічної, лінгвістичної й ін. Звичайно ж, експерт або 
група експертів повинні мати спеціальні знання в зазначеній сфері. 
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На сьогоднішній день в Україні гостро стоїть питання щодо поліпшення 

ефективності судового захисту та побудови українського правосуддя 
відповідно до міжнародних стандартів.  Саме цим обумовлено проведення 
процесуальної реформи та прийняття Закону України від 03.10.2017 № 2147 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів».   

Внесення змін у процесуальні кодекси, у тому числі до Кодексу 
адміністративного судочинства України (далі КАСУ) – це безумовно 
позитивний імпульс для дієвого подолання колізій та прогалин у законодавстві,  
які перешкоджали здійсненню правосуддя та захисту прав та інтересів 
громадян. Однією з новел  КАСУ є запровадження інституту «зразкової 
справи», який було розроблено за прикладом  «пілотних рішень»  
Європейського суду з прав людини.  На думку авторів законопроекту, така 
процедура зменшить навантаження на суддів, забезпечить єдність  
правозастосовної практики та сприятиме швидкому розгляду значної кількості 
однотипних справ.  

 Зразкова адміністративна справа - типова адміністративна справа, 
прийнята до провадження Верховним Судом як судом першої інстанції для 
постановлення зразкового рішення [2, ст. 4]. 

Положеннями ст. 290 КАСУ  закріплено: «Якщо у провадженні одного або 
декількох адміністративних судів перебувають типові адміністративні справи, 
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кількість яких визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, суд, який 
розглядає одну чи більше таких справ, може звернутися до Верховного Суду з 
поданням про розгляд однієї з них Верховним Судом як судом першої 
інстанції». Така процедура передбачена лише у КАСУ, тому що саме в 
адміністративних судах перебуває велика кількість типових справ.  

У поданні про розгляд справи Верховним Судом як зразкової зазначаються 
підстави, з яких суд, що надає подання, вважає, що справа має бути розглянута 
Верховним Судом як зразкова, в тому числі посилання на типові справи. До 
подання додаються матеріали справи. Для вирішення питання про відкриття 
провадження у зразковій справі Верховний Суд може витребувати з 
відповідного суду (судів) матеріали типових справ.  Вирішення питання про 
відкриття провадження у зразковій справі, відмову у відкритті провадження у 
зразковій справі, розгляд зразкової справи здійснюється колегією суддів 
Верховного Суду у складі не менше п’яти суддів, визначених відповідно до 
вимог цього Кодексу [2, ст. 290]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 290 відкриття провадження у зразковій справі 
вирішується протягом 10 днів з дня находження матеріалів. Розгляд зразкової 
справи відбувається в порядку передбаченому для спрощеного позивного 
провадження. Такий порядок значно скорочує час розгляду справи, тому  
розгляд справи буде зупинено у межах розумного строку.  

На думку М. Смаковича,  інститут зразкової справи забезпечить єдність 
практики та пришвидшить остаточне вирішення типових спорів, оскільки за 
загальним правилом касаційне оскарження не допускатиметься. 

О. Корнага запевняє, що ризики ухвалення помилкового зразкового 
рішення у типовій справі є. Однак слід зауважити, що до запровадження цього 
механізму їх було набагато більше. Зокрема, суди одночасно розглядали тисячі 
аналогічних позовів, витрачаючи свій час та кошти сторін, але формували різну 
та суперечливу практику. Згодом суд касаційної інстанції ухвалював рішення, 
що ставало орієнтиром для судів нижчих інстанцій, і лише тоді з’ясовувалося, 
що всі зусилля марні. Інститут же зразкового рішення стає одночасно як 
орієнтиром, так і запобіжним механізмом від зайвого витрачання коштів сторін 
і часу самого суду [3] .  

На практиці можуть виникнути проблемні ситуації щодо формування 
помилкової позиції у зразковій справі, оскарження такого рішення і його 
перегляд Великою палатою Верховного Суду дає право на виправлення 
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помилок,  але такий перегляд зразкової справи займе певний час. Верховний 
Суд і раніше змінював свої правові позиції до ситуацій, які здавалися усталені, 
що викликало складнощі у правозастосовників. 

Перше «зразкове» рішення було прийнято 5 лютого 2018 року  щодо 
перерахунку виплат пенсіонерам органів внутрішніх справ з огляду на види 
грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, 
установлених законодавством для поліцейських. ВС із посиланням на практику 
Європейського суду з прав людини наголосив, що нарікання Пенсійного фонду 
на відсутність коштів для проведення виплат у передбаченому законодавством 
розмірі порушує право мирно володіти майном, гарантоване ст.1 Першого 
протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [4]. 

Отже, «зразкова справа» – це перспективний інститут, який зможе 
зменшити навантаження на суддів, забезпечить єдність судової практики, 
вплине на строки розгляду більшості справ та забезпечить ефективність 
здійснення правосуддя українськими судами. 
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Сьогодні світ активно захопив технічний прогрес і вже стало неможливим 

спілкування людей без використання електронних пристроїв. Майже на 
кожному кроці у повсякденному житті нас оточують новітні 
многофункціональні прилади. Так, з’явились телефони, планшети, ноутбуки, 
персональні комп’ютери та багато інших «розумних» пристроїв, які мали би 
змогу створювати, зберігати та поширювати інформацію будь-якого формату 
(наприклад: .doc, .docx, .pdf, .jpeg, .rar, .mp3 та інш.), яка була б важливою для 
встановлення певних юридичних обставин. 

Тривалий час у правовій літературі поширеним був погляд на докази та 
доказування в судовому процесі як на один із найбільш стабільних інститутів, 
який не потребує радикальних змін та нововведень. Натомість прийняттям 
Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 року законодавець привернув увагу 
правової спільноти до необхідності запровадження змін, зокрема, шляхом 
закріплення нового засобу доказування – електронних доказів. [ 2 ] 

Відповідно до глави 4, ст. 84 Кримінального процесуального кодексу 
України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у 
передбаченому цим Кодексом порядку. [ 1 ]  

Проте, сьогодні так надалі не має чіткого розуміння щодо електронних 
доказів в кримінальному процесуальному праві і лише тлумачення 
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законодавців в Цивільному процесуальному кодексі України дає змогу 
орієнтуватись під час судового розгляду. 

Ще задовго до прийняття останніх змін у процесуальне законодавство, в 
світових наукових колах порушувалось питання обрання більш доцільного 
терміну для позначення доказів, створених за допомогою електронних 
пристроїв. Вибір існував між поняттями “електронний доказ” та “цифровий 
доказ”. [ 2 ]          

Саме від трактування терміну залежіть його належність або неналежність в 
судовому розгляді. Так, між суб’єктами кримінального провадження може 
виникнути колізія щодо доказів, які використовуються у справі. Під терміном 
«електронний доказ» можна розуміти як електронний пристрій (наприклад: 
електронна книга) чи ототожнити з доказом, що був перенесений із речової 
форми в електронну (наприклад: відсканований). Вже із цього випливає 
питання, така форма доказу може бути «оригіналом» чи «копією»? 

Більш цього, думки О. Ю. Гусєва про те, що здійснюючи порівняння 
термінів “електронний” та “цифровий”, в той час як перше слово 
(“електронний”) абсолютно справедливо відображає фізико-технічний аспект 
процесу передачі інформації, акцентує увагу на необхідності використання 
спеціального обладнання, термін “цифровий” є більш точним та краще 
відображає кібернетичний аспект передачі, обробки та збереження інформації з 
огляду на описані вище процеси перетворення інформації за допомогою 
бінарного (двійкового) коду . [ 2 ] 

Іншими слова, щоб добре засвоїти відмінність між термінами достатньо 
запам’ятати, що електронні докази ґрунтуються на виключній діяльності 
електронних пристроїв, а цифрові докази – робота в числовому 
(кібернетичному) полі, з урахуванням кодів для програмування. 

Крім явних колізій у термінуванні доказів, слід також приділити свою 
увагу и процесу вилучення електронних або цифрових доказів під час судового 
розгляду. У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України не 
має такої статті, яка розкрила би стадії вилучення таких доказів.  

Електронні докази, як джерела доказування, активно використовуються в 
законодавстві зарубіжних країн.  

В кримінальному судочинстві США електронні докази можуть бути 
отримані в ході обшуку, електронного прослуховування і спостереження, а 
також негласних слідчих дій. [ 3, с.6 ]  



International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018 

 

236 

Необхідне уточнення, що поняття «обшук» в американській доктрині досі 
залишається невизначеним через його різноманітність форм (процесуальної, 
електронної, оперативної). Відповідно до сучасної концепції, будь-яке 
вторгнення співробітників державних органів в приватне життя визнається 
обшуком. На основі цієї позиції розроблена концепція «у всіх на виду» (plain 
view doctrine), згідно з якою, не є обшуком і не вимагає санкції суду випадкове 
знаходження предмета у всіх на виду. [ 4 ] 

Таким чином, якщо ретельно почати дослідження кримінальних 
процесуальних систем не тільки США, а й країн європейського правового 
простору, можна визначити та зміцнити кримінально-процесуальну доктрину 
щодо доказів і доказування під час досудового розслідування і судового 
розгляду.  
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Вибори Президента України – ознака  демократичної держави  та окремий 
етап  реалізації її демократичних засад. 

Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, прийнято 
називати виборчими спорами.  Таким спорам притаманні  суперечності між 
учасниками виборчого процесу на підставі норм виборчого законодавства. 
Наприклад, відповідно  ст.92 Закону України « Про  вибори Президента 
України» [ 1 ] предметом оскарження можуть бути спори, що стосуються:  
підготовки і проведення виборів Президента України;  рішення, дії чи 
бездіяльності виборчих комісій та/або їх членів;  дій кандидатів на пост 
Президента України, їх довірених осіб, партій. Враховуючи  європейський 
напрямок інтеграції України, доцільно дослідити  законодавство ЄС.  

Так, Кодекс належної практики у виборчих справах  прийнятий 
Європейською комісією за демократію через право (Венеціанська комісія), 
закріплює  стандарт  чіткого встановлення законом  повноважень судів та 
виборчих комісій. Однак з урахуванням української практики виборів проблему 
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додержання стандарту унеможливлює конфлікт юрисдикцій різних органів 
вирішення спору[ 2 ]. 

Аналізуючи міжнародне законодавство у сфері виборів можливо  
виокремити  два основних напрямку в оскарженні рішення, дій або 
бездіяльність учасників виборчого процесу підчас   виборів  Президента. 

Перший напрямок –  альтернативний шлях оскарження певних порушень,  
який передбачає звернення до суду або до виборчої комісії.. Цей  спосіб 
оскарження застосовується в Україні. Слід відзначити, що у висновках щодо 
стану законодавства України та відповідних законопроектів Європейської 
комісії за демократію через право (Венеціанська комісія), Бюро демократичних 
інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ/БДІПЛ) вказують на необхідність відмови від нормативно закріпленої 
альтернативи обрання порядку оскарження, у тому числі через ризик 
«зловживанням правом на оскарження через одночасне звернення до суду та 
виборчої комісії» [3]. 

Другий  напрямок – поетапне оскарження, яке здійснюється у форматі « 
спочатку орган  адміністрування виборів і тільки потім – суд». Так, у більшості 
європейських країн закріплено повноваження органів адміністрування виборів 
(виборчих комісій, рад, бюро тощо) розглядати скарги «у першій інстанції», і 
лише потім рішення таких органів можуть бути оскаржені до суду. Однак, 
адміністративно-юрисдикційна практика в Україні знає лише одиничні випадки 
одночасного звернення заінтересованих осіб до суду та виборчої комісії, а 
законодавство встановлює обов’язок суду невідкладно повідомити відповідну 
комісію про відкриття провадження у справі( європейські стандарти). 

Як вже зазначалося, виборчі спори в Україні   можуть розглядатися   двома 
основними шляхам: 

Перший шлях – в судовому порядку. Найефективнішим  забезпеченням  
реалізації природного права громадян на будь-яких виборах чи референдумі  є 
судовий захист цього права  адміністративними судами.  Так, п.6 ч.1.ст.19 
КАСУ закріплює, що під  юрисдикцію адміністративних судів підпадають 
публічно-правові спори пов’язані з виборчим процесом [4]. 

Цим шляхом  розглядаються  і вирішується велика кількість виборчих 
спорів, тобто захист  виборчих прав, свобод і інтересів може здійснюватися в 
рамках адміністративного судочинства, і тому, від розуміння правової природи, 
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структури, сутності  зазначених спорів  залежить ефективність їх розгляду та 
вирішення.  

Другий шлях – позасудовий порядки рішення спору.  Тобто, учасники 
виборчого процесу можуть захистити свої виборчі права, свободи, інтереси 
звертаючись зі скаргою  до уповноважених осіб.  Застосування цього шляху 
захисту виборчих прав, у випадку неприйняття  рішення уповноваженими 
особами, або це рішення не буде задовольняти заявника,  то він може 
скористатися  судовим способом врегулювання спору. 

Наявність в  Україні вибору судового та позасудового  порядку 
оскарження порушень законодавства кореспондується із 
загальноєвропейськими  стандартами та  збільшує ступінь захисту  виборчих 
прав, свобод  та інтересів. 

Високий рівень конфліктності  виборчого процесу зумовлює пильну увагу 
до зазначеного правового явища суспільства, законодавця, міжнародної 
спільноти. Тому, питання  правового регулювання механізмів розгляду  та 
вирішення виборчих спорів є одним із інструментів зниження суспільної  
напруги  під час здійснення виборчого процесу.  Необхідно звернути  увагу, що 
вибори в Україні відбуваються часто. Якщо поглянути на хронологію, то 
місцеві, або парламентські, або президентські трапляються в Україні в 
середньому 0,73 рази на рік, або 19 разів за 26 років [5].  

Як зазначає В.І.Дерій, в Україні «традиційне » оновлення виборчого 
процесу здійснюється напередодні виборів. Цей процес вже стартував із 
прийняттям Закону України «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 
від 03.10.2017 № 2147 -VIII [ 6 ]; Закону України «Про антикорупційний суд» 
[7].      

Закон  України № 2147-VIII   докорінно  змінює  «правила гри» при  
розгляді та вирішенні  спорів у сфері здійснення народного волевиявлення і   
тому, наукове осмислення категорії « виборчі спори»  в сучасних умовах  
актуалізується. 

Дуже важко передбачити, які зміни будуть внесені до законодавства про 
вибори, але можливо проаналізувати сучасний стан законодавства відносно 
категорії  виборчих спорів ,  пов’язаних із виборами Президента України. 
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Виборчі спори,  пов’язані із виборами Президента України – це складне  
правове явище, яке  передбачає  різноманітні прояви, і як наслідок, різноманітні 
алгоритми  вирішення цих спорів, але будь якому разі всі вони відносяться до 
термінових  адміністративних справ. 

Термінові адміністративні справи мають певні особливості:  повідомлення 
учасників справи про дату, час та місце розгляду справ;  подання заяв по суті 
справи;  проголошення та вручення судових рішень;   апеляційного та 
касаційного оскарження судових рішень; певна  кількість судів, які можуть 
розглядати ці справи; застосування засобів забезпечення позову та т.п.  

 Визначення юрисдикції суду, який буде розглядати  справи, пов’язаних  із  
виборами  Президента України, залежить від статусу  позивача та  його 
позовних вимог. Наприклад, якщо позов подає виборець, то спори 
розглядаються в  

Чинним  законодавством  передбачено, які суди як суди першої інстанції  
можуть розглядати справи, пов’язані із виборами Президента України. 

До таких судів,  враховуючи ст.ст.273, 275, 277 КАСУ відносять : 
А) місцевий  загальний суд як адміністративний суд.  
Наприклад, у випадках  оскарження рішення, дії чи бездіяльність 

дільничних виборчих комісій, членів цих комісій оскаржуються до місцевого 
загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням відповідної 
комісії. 

Б) окружний  адміністративний суд. Наприклад,  оскарження рішення, дії 
чи бездіяльність територіальних (окружних) виборчих комісій щодо підготовки 
та проведення виборів Президента України,  а також членів зазначених комісій 
оскаржуються за місцезнаходженням відповідної комісії. 

В) Київський апеляційний адміністративний  суд. Наприклад в випадках  
оскарження рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії,  члена 
цієї комісії, прийняті у межах виборчого процесу; 

Г) Верховний Суд. Наприклад, у  в випадках  оскарження рішення, дії або 
бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів 
виборів. 

Законодавством  закріплено поняття учасник виборчого процесу та перелік 
учасників виборчого процесу.  Статус учасника виборчого процесу впливає на  
можливість  оскаржити  рішення, дії або бездіяльність   інших учасників 
процесу. Наприклад,  п.1.ст. 273 КАСУ  передбачає  право за  суб’єктом 
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відповідного виборчого процесу (крім виборчої комісії), оскаржувати рішення, 
дії чи бездіяльність виборчих комісій та членів цих комісій.  Так, в залежності 
від суб’єктного складу спору (особливо від відповідача спори можуть бути 
розглянуті  різними судами. 

Спори у форматі «  Виборець  – ЦВК», можуть вирішуватися у Київському 
апеляційному адміністративному  суді або Верховному Суді. 

Спори у форматі « Кандидат на пост Президента України – 
ЗМІ»  вирішуються  місцевим  загальним судом як адміністративним судом за 
місцезнаходженням ЗМІ. 
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Одним з найбільш загальних законів об’єктивного світу є закон зв’язку і 

залежності між явищами суспільного життя. Ці явища найбільш складні, 
оскільки вони формуються під дією багаточисельних, різноманітних і 
взаємозв’язаних чинників. Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, 
вони органічно зв’язані між собою, залежать одні від одних і знаходяться в 
постійному русі і розвитку. Розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалежності між 
явищами можна пізнати їх суть і закони розвитку[1, с. 43]. 

Це опосредковано підтверджує теза О. Гриценко, яка зауважує, що 
об’єктивні причинно-наслідкові зв’язки формуються поза свідомістю людей, 
спрямовуючи їх діяльність у межах певного коридору свободи. Якщо суб’єкти 
слідують (усвідомлено чи неусвідомлено) відповідно до об’єктивних 
закономірностей, це приводить до нормального впорядкованого стану їх життя. 
Іншими словами, якщо люди діють згідно з об’єктивним законом, це дозволяє 
їм отримати нормальний очікуваний результат[2, с. 19]. 

Однією з визначальних об’єктивних залежностей функціонування будь-
якого соціального явища є рівень сприйняття та усвідомлення суспільством 
загальнолюдських цінностей.  
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Проблема загальнолюдських цінностей є однією з найскладніших (важких 
для постановки, дослідження та рішення), заплутаних, що явно зачіпає інтереси 
представників різних країн і ідеологій. Не дивно, що по ній існувало й існує 
безліч думок, підходів до вирішення, точок зору, вчень. При цьому одні 
вважають «цінності» стабільними, незмінними, а інші - мінливими в залежності 
від зміни економічних, політичних, військових та інших умов, від політики 
правлячої верхівки або партії, від зміни соціально-політичного ладу і т.д.[3, с. 
112] 

Система цінностей визначає відносини людей в сім'ї, в побуті, на 
виробництві, в соціально-політичній сфері діяльності, в області науково-
технічної творчості, а також взаємодії між етносами, націями, державами, 
цивілізаціями[4, с. 331].  

Система цінностей – це результат духовної роботи суспільства; це діюча 
сторона суспільної свідомості, взятої в єдності всіх її форм. Вона певним чином 
пронизує всі форми суспільної свідомості, об’єднуючи певні інтереси різними 
ідейними, моральними та естетичними засобами, і стає важливим джерелом 
безпосередніх мотивів поведінки, стимулів людської діяльності[5, с. 95]. На 
сьогоднішній день однозначного формулювання поняття «загальнолюдські 
цінності» не існує. Теоретично і логічно це словосполучення передбачає 
збереження можливостей повноцінного існування кожної окремої людської 
особистості[6, с. 131].  

Що ж доцільно відносити до загальнолюдських цінностей перш за все це 
життя і здоров’я людини, її честь і гідність, свобода та недоторканність та інші 
передумови належної організації життєдіяльності окремої особи та суспільства. 
Сучасний рівень усвідомлення та сприйняття загальнолюдських цінностей 
відіграє суттєву роль у формуванні механізму правового регулювання. Не 
випадково ст. 3 Конституції України прямо закріплює пріоритет 
загальнолюдських цінностей таким чином визначаючи зміст і спрямованість 
діяльності держави. Крім цього цілий ряд норм Конституції України містить 
положення, що сформовані на основі суспільного сприйняття 
загальнолюдських цінностей. Це норми про визнання людини та громадянина 
найвищою соціальною цінністю, невід’ємного права кожної людини на життя, 
закріплення положень про охорону здоров’я, честі, гідності, особистої 
недоторканості будь-якого індивіда.  
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Рівень сприйняття та усвідомлення загальнолюдських цінностей, 
наприклад, свого часу призвів до того, що 5 травня 1997 року Україна 
підписала в Страсбурзі Протокол № 6 Європейської конвенції «Про захист прав 
і основних свобод людини відносно скасування смертної кари в Україні». При 
цьому в окремому протоколі Україна взяла на себе зобов’язання, щодо 
зупинення виконання смертних вироків, навіть без затвердження цього 
зобов’язання в парламенті [7]. Про це твердить і розвиток західноєвропейської 
суспільної думки який доказує, що задля порядкованного існування людських 
спільнот є необхідним сприйняття та визнання дії певних, вільних від 
національних, релігійних, політичних упередженостей, норм, якими являються 
загальнолюдські цінності [8, с. 17]. 

Відповідно рівень сприйняття та усвідомлення загальнолюдських 
цінностей по-перше, відображає існуючий стан розвитку суспільних відносин, а 
по-друге, він реально впливає на їх розвиток завдяки виробленню специфічного 
механізму їх регулювання. У той же час специфіка сприйняття 
загальнолюдських цінностей суспільством не тільки відображає існуюче право і 
відповідні механізми правового регулювання, але може і критично оцінювати 
діючу юридичну систему, може висунути свій правовий ідеал як основу дієвого 
впорядкування суспільних відносин. 
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From September 1, 2017, the Agreement on Association between the European 
Union and Ukraine entered into force in full [1, p. 1]. According to Art. 361 of this 
agreement, the main tasks are the protection, preservation and reproduction of the 
qualitative state of the surrounding environment. Directions for improvement of the 
natural environment are the development of rural areas and methods of organic 
agricultural production, in particular taking into account the need to protect agro-
ecosystems and biodiversity, the spread of the biotechnology usage. 

The government of our country has already passed a number of laws and 
regulations that promote mutual understanding of EU and Ukrainian policies in the 
field of agriculture and rural development. The mechanism of realization of funds 
aimed at financial support of agricultural enterprises has been improved, approved by 
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 8, 2016 No. 
609 [2, p. 116]. The nomenclature of agricultural products is formed, which is 
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analogous to the Classification of products by types of economic activity of the 
European Union (Statistical Classification of Products according to their Activities of 
the European Community – СРА2008 [3, p. 1]). The harmonization of the legislation 
of Ukraine with the legislation of the European Union in the field of legal regulation 
of organic production, circulation and labeling of organic products has been started 
by introducing the Draft Law "On Basic Principles and Requirements for Organic 
Production, Turning and Marking of Organic Products" [4, p. 1]. 

Cooperation between the Parties should develop towards the exchange of 
knowledge and development practices of ecologically safe agricultural production by 
modernizing and increasing the standards of land and agricultural products in 
accordance with the requirements of EU legislation. Development of standards and 
infrastructure of the agrarian market will contribute to the increase of employment 
and welfare of local communities in the agrarian regions of the country [5, p. 1].  

A priority measure will be the adaptation of institutional foundations in the field 
of environmentally friendly agriculture, in particular the formation of ecologically 
clean land massifs as a basis for the development of rural areas, in accordance with 
international requirements and requirements of the European Union.  Harmonization 
of normative, technical, informational, consultative and other relevant services and 
support systems will increase the effectiveness of the institutional system of the 
country. 

An appropriate measure will be the formation of a competent body for the 
implementation of state policy in the field of land safety and quality control, one of 
the areas of which will be providing the qualified consultations on the 
implementation of monitoring systems for landowners, land users and quality land. 

Reforming and optimizing research institutes in an innovative direction, with the 
strengthening of the interconnection of research and practice with the countries of the 
European Union, will increase the efficiency of the development of the field of 
ecologically clean agricultural production [6, p. 112-114] . 

The main tasks of the organization of the land use and land protection and other 
natural resources at all levels should become: 

– protection of agricultural land in the direction of reorientation of agricultural 
enterprises on an ecologically clean form of management using innovative 
ecologically clean technologies; 
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– formation of motivational mechanisms and mechanisms of feedback of land 
relations subjects, in particular institutes, institutions and the public in the process of 
making decisions on land resources management; 

– improvement of the institutional principles of land legislation, with due 
consideration to the environmental and uniqueness of the land fund of the country; 

– updating the information database using national and international standards; 
– the formation of strategies and programs for the development of rural areas and 

the balanced ecologically oriented use of land resources;  
– development of the existing land management system. 

By carrying out these activities, you can get a comprehensive benefit from local 
features, preserve the identity of the territories and mitigate the developmental 
imbalances and quality of life.. 

The results of the measures will be the modification of the production process, 
by introducing new models of scientific vision of agricultural land use.  
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Ч. 1. Ст. 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб [1].У рамках судової реформи в 
Україні, 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України № 2147-VIII, яким, 
зокрема, було внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства України 
(далі – КАС України). Зміни торкнулися також повторного розгляду справ за 
виключними обставинами [2]. Дослідження даної теми є актуальним для 
подальшого усунення труднощів застосування матеріального і процесуального 
права, акцент доповіді робиться на нововведення до процесуального інституту 
перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами. Судове 
рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути 
переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами. 

Відповідно до ст. 362 КАС України, учасники справи, а також особи, які не 
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 
інтереси та (або) обов’язки, мають право подати заяву про перегляд судового 
рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, за 
нововиявленими або виключними обставинами. Особа, яка подала заяву, може 
відмовитись  від заяви до початку розгляду справи у судовому засіданні. У разі 
прийняття відмови від заяви суд закриває провадження за нововиявленими або 
виключними обставинами, про що постановляє ухвалу. Загалом, порівнюючи 
підстави для перегляду судових рішень за попередньою  та поточною редакцією 
КАС України, можна зробити висновок, що у поточній редакції частина підстав 
перегляду за нововиявленими обставинами стали підставами перегляду за 
винятковими обставинами; новелою є норма п.3 ч.5. ст. 361 КАС України. 
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Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими 
обставинами є (ч. 2. Ст. 362 КАС України):1) істотні для справи обставини, що 
не були встановлені судом та не були і не могли бути відомі особі, яка 
звертається із заявою, на час розгляду справи;2) встановлення вироком суду або 
ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, що набрали законної сили, завідомо 
неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, 
завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи 
електронних доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного рішення у 
цій справі;3) скасування судового рішення, яке підлягає перегляду. 

Важливою зміною чинної редакції КАС України, порівняно з попередньою 
редакцією став перегляд рішень у зв’язку з виключними обставинами. 
Підставами такого перегляду, згідно ч.5 ст. 361 КАС України:1) встановлена 
Конституційним Судом неконституційність (конституційність) закону, іншого 
правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) 
судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане; 2) 
встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні 
злочину, внаслідок якого було ухвалено судове рішення;3) встановлення 
міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні цієї справи 
судом. Зміни зазнали також строки подання заяв про перегляд справ за 
нововиявленими та винятковими обставинами, (ч.2. ст. 363 КАС):1) з підстави, 
визначеної пунктом 1 частини другої статті 361 КАС; 2) з підстав, визначених 
пунктами 2, 3 частини другої (за нововиявленими обставинами) та частиною 
п’ятою статті 361 КАС України (за винятковими обставинами) [3; 4]. 
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Україною, як членом Ради Європи, було ратифіковано ряд актів цієї 
міжнародної організації, що передбачають запровадження відповідальності 
юридичних осіб за вчинені кримінальні діяння. 27.01.1999 Рада Європи 
прийняла Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією (ETS 173) [1]. 
Учасниками Конвенції є 50 держав [2, с. 25]. Конвенція ратифікована Україною 
18.10.2006 та набрала чинності для України 01.03.2010. 

Стаття 18 Конвенції передбачає, що кожна Сторона вживатиме таких 
законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення 
відповідальності юридичних осіб за передбачені цією Конвенцією кримінальні 
злочини - дачу хабара, зловживання впливом та відмивання доходів, - вчинені 
на їхню користь будь-якою фізичною особою, яка діяла незалежно або як 
представник того чи іншого органу юридичної особи та яка обіймає керівну 
посаду у цій юридичній особі, а також за залучення такої фізичної особи до 
вищезазначених злочинів у якості співучасника чи підбурювача. 
Відповідальність юридичної особи не має виключати кримінального 
переслідування фізичних осіб, які вчиняють кримінальні злочини, підбурюють 
до них або беруть у них участь.  

У 2005 році прийнято Конвенцію Ради Європи про запобігання 
тероризму, яка ратифікована Україною 31.07.2006 та набрала чинності для 
України 01.06.2007 [3]. Відповідно до ст. 10 Конвенції кожна Сторона вживає 
таких заходів, які можуть бути необхідними згідно з її правовими засадами для 
встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у вчиненні злочинів, 
викладених у статтях 5-7 та 9 цієї Конвенції (публічне підбурювання до 
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вчинення терористичного злочину; залучення до тероризму; навчання 
тероризму; супутні злочини). Залежно від правових засад Сторони 
відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільною або 
адміністративною. Така відповідальність не завдає шкоди кримінальній 
відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини.  

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року ратифікована 
Україною 07.09.2005 та набрала чинності для України 01.07.2006 [4]. Стаття 12 
Конвенції передбачає, що кожна Сторона вживає такі законодавчі та інші 
заходи, які можуть бути необхідними для забезпечення того, щоб юридична 
особа могла нести відповідальність за кримінальне правопорушення, 
встановлене відповідно до Конвенції (незаконний доступ до комп’ютерних 
систем; нелегальне перехоплення передач комп’ютерних даних; тощо) яке було 
вчинене на її користь будь-якою фізичною особою, як індивідуально, так і в 
якості частини органу такої юридичної особи. Така фізична особа має займати 
керівну посаду в рамках юридичної особи. Конвенція передбачає можливість 
запровадження кримінальної, цивільної чи адміністративної відповідальності 
юридичної особи в залежності від юридичних засад сторін учасників. 

Законом України від 17.11.2010 № 2698-VI ратифіковано Конвенцію Ради 
Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року, яка набрала 
чинності для України 01.06.2011. Відповідно до Конвенції кожна держава 
вживатиме таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними 
для забезпечення відповідальності юридичних осіб за злочини відмивання 
грошей, які встановлено відповідно до цієї Конвенції, учинені на їхню користь 
будь-якою фізичною особою, яка займає керівну посаду в цій юридичній особі і 
яка діє або самостійно, або як частина органу юридичної особи (стаття 12). 

Необхідно згадати ще один документ, який був прийнятий ще у 1988 році. 
Комітет Міністрів країн Ради Європи прийняв Рекомендації № (88)18  про 
відповідальність підприємств – юридичних осіб за правопорушення вчинені в 
ході ведення ними господарської діяльності. Вказаним документом сформовано 
наступні принципи відповідальності юридичних осіб за вчинені 
правопорушення: 1) підприємства повинні нести відповідальність за 
правопорушення, вчинені при здійсненні своєї діяльності, навіть якщо 
правопорушення суперечать цілям підприємства; 2) підприємство повинно 
нести таку відповідальність незалежно від того чи  встановлена фізична особа, 
яка вчинила дії чи бездіяльність, що становлять правопорушення; 3) 
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підприємство повинно бути звільнено від відповідальності, якщо її керівництво 
не залучено до правопорушення, та вжило всіх необхідних заходів для 
запобігання його вчинення. 4) покладення відповідальності на підприємство не 
повинно позбавляти відповідальності фізичну особу, залучену до 
правопорушення. Зокрема, особи, які виконують управлінські функції, повинні 
бути притягнуті до відповідальності за порушення обов'язків, які спричиняють 
вчинення злочину [5]. На виконання прийнятих на себе Україною міжнародних 
зобов’язань 23.05.2013 Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо 
лібералізації Європейським Союзом візового режиму України стосовно 
відповідальності юридичних осіб», яким Загальну частину Кримінального 
Кодексу України було доповнено Розділом XIV-I «Заходи кримінально-
правового характеру щодо юридичних осіб», який набрав чинності з 01.09.2014. 

Законодавцем було обрано квазікримінальну форму відповідальності 
юридичних осіб у формі заходів кримінально-правового характеру. При цьому 
законодавець вдався до перерахування складів злочинів, у зв’язку із вчиненням 
яких до юридичної особи можуть застосовуватися заходи кримінально-
правового характеру. Кримінальний кодекс України передбачає можливість 
застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб 

Однак, цей перелік не включає жоден зі складів злочинів, які передбачені 
Розділом XVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних 
машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку». 
Отже, імплементація положень Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність 
2001 року залишилася поза увагою наших парламентарів. 
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Питання стосовно відкритості інформації про справи, досить часто стає 

причинами суперечок при  розгляді справи. На даному етапі розвитку свого 
законодавства Україна почала приділяти більшу увагу даній проблемі. В 
редакції чинного Кодексу адміністративного судочинства  України від 15 
грудня 2017 року питання відкритості інформації щодо справи регламентується 
статтею 11. Відповідно до частини першої цієї статті ніхто не може бути 
позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи 
або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про 
результати розгляду його судової справи [1]. 

Це право забезпечене, гарантованими КАС України  правами учасників 
справи, зокрема права знати про судовий розгляд своїх справ, про судові 
рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів, також 
ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати 
копії судових рішень тощо. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має 
право на доступ до судових рішень у порядку,  встановленим законом.  

Відповідно до ч 2 ст. 11 КАС України  особи, які не брали участі у справі, 
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 
які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення, мають право 
ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з 
документів, долучених до справи, одержувати копії судових рішень в порядку, 
передбаченому цим Кодексом [1].  
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Порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості 
діяльності суддів, чіткої відповідності їх вимогами чинного законодавства 
визначаються Законом України «Про доступ до судових рішень». 

Згідно ст. 2 цього закону рішення суду проголошується прилюдно, крім 
випадків, коли розгляд справи проводиться у закритому судовому засіданні. 
Кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначену законом. 
Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній 
формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові 
рішення можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог. 

Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засідання, судове 
рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду 
щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від 
розголошення [2]. Згідно з ч.1 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових 
рішень», судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного 
цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України. 

Стаття  7 цього закону встановлює обмеження щодо розкриття інформації 
в текстах судових рішень, відкритих для загального доступу. У текстах судових 
рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені 
відомості про: 

1.  Місце проживання  або  перебування  фізичних  осіб  із зазначенням  
адреси,  номери  телефонів  чи інших засобів зв’язку,  адреси  електронної  
пошти,  реєстраційні  номери облікової картки  платника  податків,  реквізити  
документів,  що посвідчують особу, унікальні   номери  запису  в  Єдиному  
державному  демографічному реєстрі. 

2. Реєстраційні номери транспортних засобів. 
3. Номери банківських рахунків, номери платіжних карток. 
4.  Інформація,  для забезпечення захисту якої розгляд справи або  

вчинення  окремих  процесуальних  дій відбувалися у закритому судовому 
засіданні. 

5. Інші відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу.  
Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями [2].  

Обмеження стосовно розкриття інформації передбачаються також п.5 ст. 11 
КАС України. Перелік відомостей, які обмежуються в доступі аналогічний з 
наведеним в Законі України «Про доступ до судових рішень». 
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Після зміни КАС України до ст. 11 додалася нова норма, яка зазначає, що 
інформація щодо суду, який розглядає справу, учасників справи та предмета 
позову, дати надходження позовної заяви (скарги) або будь-якої іншої заяви або 
клопотання у справі, у тому числі особи, яка подала таку заяву, вжитих заходів 
забезпечення позову та (або) доказів, стадії розгляду справи, місця, дати і часу 
судового засідання, руху справи з одного суду до іншого, є відкритою та 
підлягає невідкладному оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової 
влади України в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову 
інформаційно-телекомунікаційну систему [1]. 

У судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів 
України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах 
функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система [3]. 

Менша за обсягом інформація надається у разі розгляду справи у 
закритому судовому засіданні. Так, відповідно до ч. 4 ст. 11 КАС України, у 
разі постановлення судом ухвали про розгляд справи у закритому судовому 
засіданні інформація щодо справи не розкривається, окрім відомостей про 
сторони, предмет позову, дату надходження позовної заяви, стадії розгляду 
справи, місце, дату і час судового засідання, рух справи з одного суду до 
іншого [1]. Ще однією новелою нової редакції КАС України є розкриття 
інформації щодо результатів автоматизованого розподілу (повторного 
розподілу) справи. 

Так, за приписами ч. 16-18 ст. 31 КАС України, результати 
автоматизованого розподілу (повторного розподілу) справи оформлюються 
протоколом, копія якого в електронній чи паперовій формі підписується 
уповноваженими особами апарату суду та видається (надсилається) 
заінтересованій особі не пізніше наступного дня після подання до суду 
відповідної заяви [2]. 
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	На необхідності встановлення обов(язкового порядку проведення комплексної наукової експертизи проектів законів наголошує о. Богачова. Вона дає визначення «експертизи проекту закону як науково-практичного системно узагальненого аналізу» [6, c. 6].
	Як зазначає В.І.Дерій, в Україні «традиційне » оновлення виборчого процесу здійснюється напередодні виборів. Цей процес вже стартував із прийняттям Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 № 2147 -VIII [ 6 ]; Закону України «Про антикорупційний суд» [7].
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